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SCHAAKVERENIGING 
ERASMUS 

 
Opgericht 5 september 2005 

 
Speelzaal: 
 
Mavogebouw Melanchthon Schiebroek 
Icarusstraat 1 
3054 PM Rotterdam 
 
Bereikbaar met openbaar vervoer: 
RET tramlijn 4 (Argonautenweg) 
 
Schaken voor senioren en oudere jeugd 
vanaf ongeveer 16 jaar: 

- maandagavond 
- 20.00-24.00 uur 
- interne competitie 
- externe competitie  

7 wedstrijden per seizoen 
tegen andere verenigingen 

- contributie € 90,- 
- contributie dubbelleden € 45,- 

 
Jeugdafdeling vanaf ongeveer 6  jaar: 

- maandagavond 
- schaakles: 19.00 – 19.45 uur 
- jeugdcompetitie: idem 
- begeleiding naar erkende 

schaakdiploma’s 
- Erasmus voorjaarstoernooi 
- Deelname aan RSB 

jeugdtoernooien 
- Oudere jeugd kan meedoen aan 

interne/externe competitie 
senioren 

 
Ereleden: 
Jan van Dijk 
Arie de Jong 
Henk J. de Kleijnen 
Jan van Rijn 
Lid van verdienste RSB: 
Jan van Rijn  

 
 
 
 
 
 

BESTUUR 
 

Voorzitter: 
Ron Ansem 
Telefoon: 010 4217510 
e-mail: voorzitter@sv-erasmus.nl   
 
Secretaris: 
Leo Verhoeven 
Telefoon; 010 4613917 
e-mail: secretaris@sv-erasmus.nl 
 
Penningmeester: 
Jan Melis 
Telefoon: 010 4653714 
Rekening: 1138.34.098 t.n.v.  sv-erasmus 
e-mail: penningmeester@sv-erasmus.nl 
 
Competitieleider intern: 
Cor van As 
Telefoon 010 5910352 en 06 51437174 
e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl 
 
Wedstrijdleider extern:  
Paul Wilhelm 
Telefoon: 0181 849702 
e-mail: wedstrijdleider@sv-erasmus.nl 
 
Jeugdleider: 
Jaap van Meerkerk 
Telefoon: 010 4213746 
e-mail: jeugdleider@sv-erasmus.nl  
 
Algemeen bestuurslid: 
Arie de Jong 
Telefoon: 010 4823969 
 
PR functionaris: 
Vacant 
Redactie clubblad: 
e-mail: redactie@sv-erasmus.nl  
Functie vacant 
 
Website: 
www.sv-erasmus.nl  
e-mail: webmaster@sv-erasmus.nl  
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In  Memoriam 

 
26 oktober ontvingen we het bericht dat 
ons lid 
 
 Herman Jan Bosbaan 
 
die dag was overleden. Herman, bijna 65 
jaar oud, leed aan een ongeneeslijke ziekte, 
maar de trieste mededeling verraste ons 
toch zeer. Nog kort tevoren had hij gedacht 
weer aan ons verenigingsleven te kunnen 
deelnemen, maar zijn positieve 
verwachting kon helaas niet worden 
ingelost. Herman was een graag gezien en 
gewaardeerd lid. 
 
Een aantal van onze leden heeft op 2 
november Herman begeleid op zijn laatste 
gang naar Hofwijk. 
We zullen Herman in ons midden missen. 
 
   Het bestuur 

 
 

BESTE SCHAAKVRIENDEN 
 
Voor u ligt alweer de laatste editie van het 
clubblad van 2009. Voorwaar een bewogen 
jaar waar veel in gebeurde.  
 
Het past dan allereerst stil te staan bij het 
overlijden onlangs van ons gewaardeerde 
lid Herman Bosbaan. Na een kortstondig 
ziekbed moest hij erin berusten dat zijn 
strijd tegen zijn ziekte er als het ware één 
was als schaken met een dame minder. Dat 
kon hij niet winnen. Elders in het clubblad 
wordt daar ook nog aandacht aan besteed. 
Zowel bij de gelegenheid tot afscheid 
nemen op de vrijdag voor zijn crematie als 
bij de crematie zelf zijn diverse leden van 
SV Erasmus aanwezig geweest ter 
nagedachtenis aan Herman en morele 
ondersteuning voor zijn nabestaanden. Op 
de dag van de crematie hebben de overige 
leden hem met een minuut stilte aan het 
begin van de speelavond herdacht.  
 

Een ander droevig feit, maar dan van 
andere orde,  was het degraderen van ons 
vlaggenschip, het eerste team, uit de 
KNSB. Zij zullen hun beste beentje voor 
moeten zetten in een  poging volgend jaar 
weer te promoveren. Mogelijk dat het 
daarbij  kan helpen dat er dit seizoen een 
extra promotieplaats is.  
 
Gelukkig was het niet alleen kommer en 
kwel. Zo wist het zesde team het seizoen 
juist winnend af  te sluiten en recht te 
creëren op een plaats in de 3e klasse. 
Helaas kon door het ledenverloop daar dit 
seizoen geen gebruik van worden gemaakt 
omdat het niet mogelijk bleek 6 achttallen 
in te schrijven.. Een gecombineerde actie 
met SV Overschie om gezamenlijk een 
combinatieteam in te schrijven omdat zij 
eenzelfde probleem hebben, mislukte op 
het laatste moment. Mogelijk is dit voor 
volgend seizoen wel een optie.  Gevolg 
hiervan was wel dat we dit jaar voor het 
eerst in de viertallencompetitie meedoen.  
 
Verder kunnen we terugzien op een 
geslaagd Watertorentoernooi. Nooit eerder 
kende het toernooi zoveel externe 
deelnemers en was het, afgemeten aan de 
elo rating van de deelnemers zo sterk 
bezet. Prettige bijkomstigheid is tevens dat 
diverse deelnemers aan het toernooi de 
smaak van onze vereniging zo te pakken 
hebben gekregen dat ze hebben besloten 
lid te worden! Al met al kan zo 
langzamerhand van een traditioneel 
toernooi op de toernooikalender worden 
gesproken en heeft het voor SV Erasmus 
een vaste waarde gekregen. Het toernooi is 
inmiddels ook voor 2010 goedgekeurd 
voor de RSB agenda.   
 
Blij verrast waren we verder toen we begin 
maart bijkans overvallen werden door 
ruime belangstelling voor de 2e editie van 
ons jeugdtoernooi. Met bijna 30 
deelnemers die van heinde en verre, zelfs 
uit België, kwamen werd dit een erg leuke 
dag. Dit verloop is ook de RSB niet 
ontgaan. Zij hebben ons begin van dit 
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seizoen gepolst of wij er voor in waren 
samen  met hen het Persoonlijk 
Jeugdkampioenschap voor 2010 te 
organiseren. Nu kan onze vereniging ter 
promotie van jeugdactiviteiten een 
dergelijk visitekaartje goed gebruiken, Het 
leek het bestuur dan ook een goede 
gedachte op deze invitatie in te gaan . Onze 
jeugdleider Jaap van Meerkerk is 
inmiddels druk doende om dit 
kampioenschap in samenwerking  met de 
RSB vorm te geven. Het belooft een ware 
happening te worden, die zich vanaf 16 
januari over drie zaterdagen gaat afspelen 
op onze locatie. Bij deze wil ik een ieder 
dan ook van harte uitnodigen om 
gedurende dat  toernooi eens een kijkje te 
komen nemen. Wellicht kunt u dan reeds 
kennis maken met nieuw Nederlandse top 
schaaktalent  van de toekomst. 
 
Zoals u weet  zijn wij destijds uit de 
Castagnet weggegaan omdat het voor ons 
vanwege een forse zaalhuurverhoging niet 
langer verantwoord leek daar te blijven. 
Het toenmalige bestuur is bij het betrekken 
van de huidige speellocatie er van 
uitgegaan dat dit voor een relatief korte 
periode zou zijn. De gedachte was dat we 
in 2010 of 2011 in de aula van een nieuw 
te bouwen school konden gaan spelen. 
Naar het zich nu laat aanzien gaat de bouw 
van de school later van start zodat dit op 
zijn vroegst 2012 gaat worden. Vandaar 
dat een discussie over de speellocatie weer 
actueel is geworden. Daarnaast wordt in de 
wandelgangen door enkelen kritiek geuit 
over de huidige speellocatie, geen 
uitstraling, armoedig, e.d. Eén lid die de 
club verlaten heeft, gaf de speellocatie als 
één van de redenen op. Een en ander heeft 
het bestuur doen besluiten een enquête uit 
te zetten onder de leden om de mening 
over onze speellocatie en een eventuele 
wens toch eerder te verhuizen te peilen. U 
kunt daar binnenkort meer nieuws over 
verwachten.  
 
Rest mij tot slot nogmaals onder de 
aandacht te brengen dat het bestuur nog 

steeds op zoek is naar leden die bereid zijn 
redactionele activiteiten ter ondersteuning 
van ons clubblad en de website te 
verrichten. Eén kandidaat heeft zich 
inmiddels  gemeld maar het bestuur zou 
graag zien dat meer leden daar een rol in 
willen spelen omdat vele handen nu 
eenmaal licht werk maken. Zoals u ook aan 
de bijdragen in dit clubblad kunt merken 
komt de inbreng van kopij voor het blad 
van steeds meer kanten. Als we er in 
slagen ook de redactionele activiteiten uit 
de inbreng van meer leden te kunnen laten 
bestaan, gaan we een gezonde toekomst 
tegemoet. 
 
Een gezonde toekomst is in ieder geval wat 
ik u allen wens voor 2010. Uiteraard naast 
veel schaakplezier. En, o ja, weer een 
plekje inde 3e klasse KNSB voor ons 
eerste! 
 
 Ron Ansem, voorzitter SV Erasmus    
     
UIT DE BESTUURSVERGADERING 

 
De belangrijkste punten uit de op 10 
december gehouden bestuursvergadering: 

 
Huisvesting 

 
In januari 2010 worden de leden 
geënquêteerd over de wensen met 
betrekking tot een andere speelzaal. Het is 
namelijk nog niet duidelijk wanneer de 
school naar een andere locatie kan 
verhuizen. Dat zal in ieder geval nog twee 
jaren duren, mogelijk nog een paar jaar 
langer. Er wordt bij de enquête  onder meer 
gevraagd naar de aanvaardbaarheid van 
een contributieverhoging ten behoeve van 
een andere speelzaal en de afstand die een 
andere speelzaal van de huidige af mag 
liggen. Ook wordt gevraagd naar de 
mogelijkheid van een andere speelavond. 
De enquêteformulieren worden op 4 
januari 2010 uitgedeeld. Degenen die er 
dan niet zijn, krijgen de enquête per e-mail 
of per post. Aan de leden zal worden 
gevraagd uiterlijk januari 2010 te reageren. 
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Afhankelijk van de uitkomst van de 
enquête wordt op de bestuursvergadering 
van 10 februari 2010 een 
huisvestingscommissie benoemd – in de 
enquête wordt ook gevraagd naar de 
belangstelling daaraan deel te nemen – die 
de opdracht krijgt ruim voor het volgende 
seizoen een beslissing met betrekking tot 
de huisvesting voor te bereiden. Als het 
bestuur naar aanleiding daarvan een 
voorstel wil doen, zal een bijzondere 
algemene vergadering worden belegd.  

 
Open rapid toernooi 

 
We onderzoeken de mogelijkheid een 
aantrekkelijk open rapid toernooi te 
organiseren. Financiering lijkt mogelijk 
door de inschrijfgelden van de (naar 
verwachting 40) externe deelnemers, een 
kleine opslag op de consumptieprijzen ten 
behoeve van de vereniging en wat subsidie. 
Het bestuur hoopt hierover in februari een 
beslissing te nemen. Ons eerste open rapid 
toernooi zou dan op een zaterdag in 
oktober of november 2010 gehouden 
kunnen worden. 

 
Jeugdschaak 

 
Op de zaterdagen 16, 23 en 30 januari 
2010 zijn we gastheer van de persoonlijke 
jeugdkampioenschappen van de RSB. Op 
de 30e worden er tegelijk 
jeugdclubwedstrijden gespeeld. De 
organisatie is in handen van de RSB maar 
wij zullen ook de handen uit de mouwen 
moeten steken. Het lijkt een  heel leuk 
evenement te worden. Er wordt die dagen 
van 10.00 uur tot 16.00 uur gespeeld. Kom 
dan eens kijken! 
 
  Leo Verhoeven, secretaris 

 
 
 
 
 
 
 

JAN VAN RIJN: 
SUPERMANUS VAN ALLES 

 
Het moet in de jaren zestig, misschien 
begin zeventig van de vorige eeuw geweest 
zijn, dat ik voor het eerst met Jan van Rijn 
kennismaakte. In een wedstrijd SWR-
Charlois. Ik werd gewaarschuwd: daar zal 
je een kwade tegenstander aan hebben. Ja, 
zoiets had ik vaker gehoord en daar raakte 
een speler van Charlois I niet erg van 
onder de indruk. Ik kreeg ook het initiatief 
in deze partij, maar dat was dan ook alles. 
Het lukte me niet na vele, vele zetten zijn 
verdediging te doorbreken. En daarmee 
maakte ik kennis met Jan van Rijn in zijn 
rol van sterke schaker. 
Later, toen ik lid van SWR geworden was, 
leerde ik hem kennen in zijn rol van 
voorzitter. Als zodanig was hij uniek. 
Komt er ooit een monument voor het 
poldermodel, dan moeten ze hem daarop 
een plaats geven. Nimmer heb ik het 
meegemaakt, dat er op de 
ledenvergadering een conflict besproken 
werd. Dat was in besprekingen 
voorafgaande aan de vergadering al 
opgelost en alles wat we ter vergadering 
hoorden, was de oplossing. Zelfs toen een 
aantal leden bedankten en een eigen club 
oprichtten, werd hij niet boos. Hij zette hen 
het lokaal niet uit, bood hun gastvrijheid en 
wist hen zodanig te masseren dat zij na een 
of twee jaar zich weer bij onze vereniging 
aansloten. 
Rol 3: huwelijksmakelaar. Mijn zoon zat in 
de commissie van het Rotterdams 
Studentenorkest, die een buitenlandse reis 
moest organiseren. Er was één probleem: 
ze kwamen vijftienhonderd gulden tekort. 
Samen met zijn medecommissielid, een 
aardig meisje, stuurde ik hen naar Jan van 
Rijn. Ik wist dat die relaties had die 
mogelijkerwijs wat konden doen. En dank 
zij zijn bemiddeling en zijn aandringen bij 
een bedrijf dat wel geld beloofd had, maar 
het niet gaf, kwam de volle vijftienhonderd 
gulden voor elkaar. Het schiep een band 
tussen dat aardige meisje en mijn zoon. Ze 
zijn getrouwd. 
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Rol 4 –die had hij ook - : verlegen jongen. 
Op een avond werd een der oudere leden 
van onze vereniging onwel. Dusdanig dat 
we een ambulance moesten laten komen. 
Ja, en dan moet je zijn vrouw inlichten. 
Dat valt onder de minder prettige 
verplichtingen van de voorzitter. Hij 
talmde even en dat werd gezien door een 
der andere leden die aanbood hem te 
vergezellen. Met z’n tweeën ben je elkaar 
tot steun. 
Rol 5: financieel genie. Hij was de man die 
de RSB redde van een faillissement, toen 
de penningmeester van de bond, lijdend 
aan gokverslaving, onze hele kas daaraan 
had doorgejast. Hoe dat in zijn werk is 
gegaan, daarover moet maar iemand 
schrijven die verstand heeft van financiën. 
 

   Jaap Staal 
 
DE RSB IN HET ROOD 

 
Een herinnering opgerakeld 
door Arie de Jong 

. 
Een schokkend verhaal was aan de orde in 
1989. Paniek alom! Het positieve kapitaal 
van de RSB van eind juli 1989 bedroeg hfl. 
47.642,57 en sloeg om in een negatief 
saldo van hfl. 39.551,74 in eind december. 
Een beetje rekenkundig geschoold lezer 
vergelijkt die 2 bedragen even en 
constateert een verlies van meer dan hfl. 
87.000,- Een bond, die daarmee wordt 
geconfronteerd staat het huilen nader dan 
het lachen! Daar moest dus een verklaring 
voor zijn… en die was gelegen in het feit 
dat de penningmeester van de bond zich op 
onrechtmatige wijze had ontfermd over de 
liquide middelen. Nadat de betraande ogen 
waren gedroogd, heeft het RSB-bestuur op 
een vergadering van 3 januari 1990 
besloten: 
- aangifte te doen bij de lange arm van de 
justitiële overheid, die zich in het gemeen 
onledig houdt met het ons beschermen 
tegen onverlaten; 
- de algemene vergadering bijeen te 
roepen; 

- een voorlopige balans per 31-12-1989 op 
te stellen (waarvan de bedroevende 
uitkomst hierboven is vermeld); 
- een aangepaste begroting op te stellen  
over de periode van 1-1-1990 t.e.m. 31-7-
1990; 
- een dekkingsplan op te stellen voor de 
financiering van de activiteiten van de 
RSB 
 
Op 8 februari 1990 is die vergadering 
gehouden met als belangrijkste punten:  
- ad interim werd  A.H. van der Wal het 
penningmeesterschap tot september 
toevertrouwd; 
- tot penningmeester m.i.v. september 1990 
(aanvangsmaand van het nieuwe  
bondsjaar) werd benoemd M. Degeling 
(SV Overschie). Grappig detail: Op de 
ALV van 14-9-1989 bracht diezelfde 
Degeling nog een compliment aan de 
frauderende penningmeester voor diens 
beleid!! Och arme, hij wist niet wat boven 
hun beider hoofd hing…; 
- beslaglegging op de bezittingen van de 
fraudeur is nagelaten, omdat de voorzitter 
van de RSB meende te mogen vaststellen, 
dat de voormelde penningmeester tot het 
kale kikkerras mocht worden berekend, 
waarvan de spreekwoordelijke veren niet te 
plukken waren; 
- de begroting van dat eerste half jaar in 
1990, die op grond van de  treurige cijfers 
werd goedgekeurd, waarbij door 
Schiebroek/WR en Lombardijen werd 
tegengestemd: 
- door de heer J. van Rijn (dezelfde die 
heden in onze belangstelling staat en die 
hiervoor door Jaap Staal in een artikel ten 
tonele is gevoerd) is een particuliere actie 
gevoerd bij een aantal bedrijven. Een 
vijftal daarvan, te weten Wilton Fijenoord, 
Verolme Heusden, Rabobank Rotterdam, 
Bank Mees & Hope en een firma, die 
onbekend wenste te blijven, hebben 
tezamen belangeloos hfl. 35.000,- ter 
beschikking gesteld. De heer Van Rijn 
verdiende – naast de  genoemde bedrijven 
– daarvoor alle lof; 
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- tijdens de vergadering kwam ook de 
Verenigde Spaarbank nog met een gift van 
hfl. 1000,- over de brug; 
- om de lopende schulden op korte termijn 
te kunnen voldoen, of althans een groot 
gedeelte daarvan, werd door het RSB 
bestuur een obligatielening uitgegeven. Het 
doel was hfl. 40..000,- aan te trekken in 
coupures van hfl. 500,- en van hfl. 250,-, 
tegen een rente van 2% per jaar met een 
looptijd van 10 jaar. Ieder jaar zou 10% 
van die obligaties worden afgelost. 
De gemiddelde jaarlasten kwamen voor de 
RSB hiermee uit op hfl. 4400,-. 
 
De vergadering werd besloten – op 
voorstel van sv  Messemaker 1847 uit 
Gouda - met een staand applaus voor het 
bestuur, gelet op de slagvaardigheid 
waarmee de moeilijkheden tegemoet waren 
getreden. 

 
 

JEUGDSCHAAK 
 
Met onze eigen jeugdafdeling loopt het 
momenteel niet best. Er zijn meer 
schaakdocenten dan jeugdleden. Het laatste 
actieve lid hebben we bij een andere 
vereniging onder moeten brengen.  
Toch zijn er lichtpuntjes. We doen meer 
aan PR, we hebben de Persoonlijke 
Jeugdkampioenschappen (PJK) van de 
RSB en de Jeugdclubkampioenschappen  
binnen onze schaakveste gehaald en we 
kunnen uitzien naar het 3e 
jeugdschaaktoernooi van Erasmus in 
maart.  
 
Inmiddels heeft zich via onze Erasmus 
website toch weer een belangstellende 
gemeld, zodat we binnenkort zeker weer 
met de schaaklessen en schaakcompetitie 
voor de jeugd kunnen gaan beginnen. 
 
Het PJK wordt gehouden op 3 
achtereenvolgende zaterdagen in januari: 
16, 23, en 30 januari. 
Dan komen de A,B,C,D,F, en G jeugd naar 
onze speellokalen. Groep A bestaat uit de 
oudere jeugd tot 18 jaar. De F,G en H 

jeugd komt van de basisscholen uit de 
regio. 
We verwachten de eerste twee zaterdagen 
ongeveer 50 deelnemers.  
De laatste zaterdag, 30 januari  wordt het 
echt een (georganiseerde) chaos: dan 
komen er ongeveer 100 jeugdspelers naar 
Erasmus. Bovendien zijn we op 30 januari 
ook nog eens gastheer voor de Jeugd 
Clubkampioenschappen, waar teams van 4 
jeugdleden tegen elkaar zullen uitkomen. 
De voorbereidingen voor dit evenement 
zijn eigenlijk al afgerond, na enkele 
voorbereidende vergaderingen van de 
jeugdcommissie van de RSB  waaraan ik 
heb deelgenomen. Vanuit ons bestuur 
komen die zaterdagen voldoende helpende 
handen. Ook heb ik vanuit Melanchthon 
Schiebroek een drietal leerlingen de 
mogelijkheid geboden om hun 
maatschappelijke stage - alle leerlingen in 
ons landje zijn verplicht om 48 uur (voor 
mavo leerlingen) of meer (voor havo en 
vwo leerlingen) vrijwilligerswerk te gaan 
doen -  tijdens dit gebeuren in te vullen. Al 
met al komt via dit evenement Erasmus 
lekker in beeld. Wie weet trekken we er 
wat jeugdleden mee aan. 
Tijdens het toernooi maken we natuurlijk 
gelijk reclame voor ons eigen toernooi in 
maart, dat ik overigens ook zal laten 
meedraaien in de Grand Prix, een buiten de 
RSB georganiseerde competitie die de 
deelnemers uitzicht biedt op ratingpunten. 
 
We zullen binnenkort de basisscholen weer 
persoonlijk gaan benaderen.  
 
 Jaap van Meerkerk, 
uw jeugdleider zonder Erasmusjeugd, 
maar begaan met komende 
jeugdschaakevenementen. 
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HET VIJFDE GECHESST 
 
Harry Nefkens, teamleider van genoemd 
achttal heeft zijn indrukken over de tweede 
ontmoeting van het vijfde in dit nieuwe 
seizoen, direct na het plaatsgrijpen van het 
treffen, overzichtelijk vermeld op de 
website. Voor degenen die zijn proza al 
hebben achtergelaten in de doos met 
verloren herinneringen hier een herhaling, 
aangevuld met enige opmerkingen van een 
partijendoorvorser (f7). 
 
“Op maandag 26 oktober had Erasmus 5 
zijn tweede thuiswedstrijd, nu tegen 
CHESS 2 uit Vlaardingen. De snelle 
winstpartij zoals in de vorige ronde zat er 
nu niet in. 
Na twee uur spelen moest de tweede 
bordspeler Hesselmans de vlag strijken. 
Die vlag stond nog goed in deze stand: 
 

 
 
Rens had aanvalslust, maar had hier rustig 
verder kunnen gaan met 14. Pc3, Dd6 15. 
Lf4, Db4 16. Lxe5, Txd1+ 17. Pxd1, Td8 
18. Lc3 en de vlag wappert nog fier. Hij 
deed: 
14. g4?!, Lxg4 
Zwart kon hier goed spel krijgen na: 14…, 
Tad8 15. c4, Dc6 16. Pxa7, Da4 17. Pb5, 
Lb4 18. De1, Pxg4! 19. fxg4, Lxg4 20. 
Lh3, Lxh3 21. Dxe5, Lf8! Plombeert de 

achterste rij en  Zwart heeft dan mooie 
vooruitzichten.  
15. Lg2, Lh5 16. Lf4, De6 17. Lxe5, Tad8 
Beter lijkt 17…, Txd1+ 18. Txd1, Pd7 
18. P5d4, Db6 19. Lh3, Td5 20. Pf5  
Na 20. c4!, Lg6+ 21. Ka1, Txe5 (21…, 
T5d5 22. Kf5, Te8 23.Lxf6, hxg6 24. Lxd6, 
Ld6 25. Dd2 en Wit staat beter) 22. Dxe5, 
Ld6 23. Db5 en dan staat Wit prima.  
20…, Lf8 21. Txd5, Txd5 22. Pg3 
Foutje. Beter 22. Ld4 
22…, Lg6 
Zwart mist 22…, Lxf3! 23. Dxf3, Txe5 
23. f4, h6 24. f5, Lh7 25. Lf4  
Beter 25. Lg2 
25…, Dd8 26. Tg1  
Te langzaam. Goed: 26. Lg2 
26…, Kh8  
Ook te langzaam. Beter: 26…, Pc5 
27. Ld2 
Zo geeft Wit Zwart het spel. Beter was 
hier: 27. Lg2 
27…, Pc5 28. Lc3, Pa4 
 

 
 
29. Lxf6 
Gelijke mogelijkheden geeft hier 29. Le5 
29…, Dxf6 
Er dreigt nu wat…. En Wit ziet datniet…. 
30. Dc4??? 
30. c3 had ontsteltenis bij Wit voorkomen! 
30…, Dxb2# 
Daar viel niets aan te veranderen. De vlag 
was gestreken (niet met de strijkbout 
overigens). 

 8



 
Ook Beerling en Ansem keken tegen 
materiaalverlies aan en konden het niet 
bolwerken. De laatste liet zich een stuk 
ontfutselen.   
De Hoog vroeg  of hij een remise aanbod 
mocht accepteren, waarna ik hem 
adviseerde om door te spelen en met 
resultaat.  
 

 
 
Koos forceerde hier de partij met 25…, 
Lxf2! 26. Kf2, Dh2+ 27. Kf1, Dxh3+ 28. 
Kg1, Dxe3+ en overwon daarna Den UyL, 
die sindsdien weer in de perenboom heeft 
plaats genomen. De eerste winstpartij. 
 
Hierna waren alleen de laatste  4 borden 
actief. Witvliet ruilde zijn twee stukken 
tegen een toren en twee pionnen en wist 
deze voorsprong nog verder uit te werken 
en in winst om te zetten. Nefkens kon de 
koningsvleugel niet solide verdedigen, 
hoewel het lang duurde voordat de eerste 
pion viel. 
Op dit moment was CHESS met 4-2 in het 
voordeel en alleen winst op de borden van 
de beide heren Simons kon nog een 
gelijkspel betekenen.  
 
Marc stond in het voordeel en kon een 
kwaliteit winnen door met zijn dame een 
toren te slaan. Die mogelijkheid deed zich 
hier voor:  
 

 
 
31. Pxe6, Tc6 32. Dd5? 
Simpel slaan op f8 met de dame laat Zwart 
geen enkele hoop meer!! Nu Wit die kans 
niet greep verliep de partij.  
32…, Dxe6 33. Dxe6+, Txe6 34. Thf3, 
Kf7 35. Tf1 en de remise was een feit.  
 
De laatste partij werd nog spannend. Joram 
had 4 pionnen, zijn tegenstander 1 pion en 
een paard. De pion van de tegenstander 
werd opgehaald, maar dit betekende wel 
dat slechts twee pionnen tegen een paard 
overbleven. Dit was niet voldoende voor 
de winst, zodat deze partij remise werd.  
Jammer genoeg dus een 3-5 nederlaag. 
Volgende keer in de uitwedstrijd hopelijk 
beter.” 
 
   Harry Nefkens 
                     (partij opmerkingen: f7) 

 
OP DE KOFFIE IN ARMENIE 

 
Iljoetje, opperhoofd van de FIDE, 
organiseert, al rammelend met de 
geldbuidel, zo hier en daar een 
grootmeestertoernooi met mogelijk uitzicht 
op de wereldtitel. Aan het eind van die 
serie van 6 wordt een rangschikking 
opgemaakt om te zien wie van de 
deelnemers als braafste jongetje van de 
schaakklas mag gelden. Die uitverkorene 
moet dan eens kunnen aantreden tegen de 
wereldkampioen ten einde te trachten die 
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hoogverhevene van zijn troon te stoten. 
Een uitputtende klus, waaraan enkele in 
eerste instantie nog goedgelovigen , zoals 
Carlsen, zich al hebben onttrokken, want 
wie garandeert dat aan het einde van het 
traject het beloofde land gloort? 
Toch zijn er argelozen, die nog geloof 
hechten aan de uitgestippelde route. 
Dezulken zijn dan ook vrijwel uitsluitend  
te vinden in het schaakkorps uit de Oost 
Europese gebieden, aangevuld met een 
enkeling die uit dat gebied is ontsnapt.  
Grishuk en Aronian, die enkele  toernooien 
goed hebben afgesloten en nu ook weer 
Leko, hebben in dat opzicht  hun chimère 
kansen om via deze weg de wereldkroon te 
mogen opzetten, behouden. 
 
Er werden in het  inmiddels afgelopen  
toernooi in Jermuk in Armenië goede 
partijen gespeeld, maar ook producten, die 
in een koffiehuis niet zouden misstaan. 
Sommigen proberen succes na te streven 
door buiten het theoretische pad om de 
weg naar winst te bewandelen. Een leuk 
potje is dan: 

Aronian – Kamsky 
 
1. c4, g6 2. e4, e5 3. d4, Pf6 4. Pf3, Lb4+ 
5. Pc3, exd4 6. a3, Lxc3+ 7. bxc3, 0-0 8. 
e5, Te8 9. Le2 
 

 

 
9…, Pe4 

Mijn beperkt bevattingsvermogen zou hier 
hebben gekozen voor 9…, d3 Na. 10. 
Dxd3, Pg4 11. Dd5, c6 12. Dd4, Pxe5 13. 
Pxe5, De7 14. Le3, Dxe5 15. 0-0, c5 16. 
Dd2, Pc6 heeft Zwart niets te klagen.  
10. Dxd4, f5 11. Dd5+, Kg7 12. h4, d6 13. 
Pg5, De7 14. Pxe4, fxe4 15. exd6, cxd6 
16. h5, De5 17. hxg6, hxg6 18. Lh6+, Kf6 
19. Dd2 
 

 
Hoewel het op dat moment ook in Oost 
Europa behoorlijk warm was lijkt het me 
dat de koning toch wat te letterlijk in zijn 
hemd staat.  
19…, e3 
Zwart doet er beter aan eerst nog wat 
materiaal te ontginnen, bijvoorbeeld met 
19…, Pc6 
20. Lxe3, Pc6 21. 0-0-0, Le6 22. Th7, Te7 
23. Txe7, Kxe7 24. Lf4, Da5 25. Lxd6+, 
Kf7 26. Db2, Kg8 27. c5, Da4 28. Ld3, 
Lf5 29. Lb5, De4  
The dancing beauty.  
30. f3, De3+ 31. Dd2, Te8 32. Dxe3, Txe3 
33. Kd2, Te8 34. g4, Le6 35. Te1, Kf7 36. 
Th1, Tg8 37. Ld3, Kf6 38. Th7, Tg7 39. 
g5+, Kf7 40. Th8, Ld5 
Zwart wil het brute Tf8 met mat 
ontlopen… 
41. c4 
En nu roept Zwart: Quo vadis? 
Nou, hij ging nergens heen, hij gaf op.  
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In de strijd om de hoogste plaatsen in 
Jermuk heeft ook Ivanchuck weer eens een 
grote rol gespeeld. De ietwat mysterieuze 
Oekraïner  heeft een mindere periode 
achter de rug hetgeen hem een forse daling 
in Elo heeft opgeleverd. Maar het inzicht is 
bepaald niet verdwenen! Met Wit speelde 
hij vanuit deze stelling tegen Alekseev, 
toch ook geen misselijk mannetje.  
 

 
 

21. Pd5!?, exd5 22. Lxd5+, Kg7 23. 
Kh1!, Te8 24. g5, Kh8 25. Dh5, Tg8 26. 
Lxg8, Kxg8 27. g6, Lc6+ 28. Te4, Lxe4+ 
29. dxe4, hxg6 30. Dxg6+, Kh8 31. Dh5+ 
En nu blijkt de waarde van Wit’s 23e zet. 
Zwart capituleerde dan ook.  
Tegen Kamsky haalde hij ook weer 
wonderlijke capriolen uit.  Het is wel 
aardig er kennis van te nemen. 

Ivanchuk – Kamsky 
 
1. Pf3, Pf6 
Tsjoek vermijdt 1. e4, want dan krijgt hij 
Russisch voorgetoverd en daar had hij 
kennelijk geen zin in.  
2. c4, g6 3. Pc3, d5 4. cxd5, Pxd5 5. Db3, 
Pb6 6. d4, Lg7 7. Lf4, Le6 8. Da3, Pc6 9. 
e3, a5 10. Le2, Pb4 11. 0-0 
Ik zou hier nog een nulletje aan hebben 
vastgeplakt om c2 aan het paard af te 
nemen. 
 

 
 
11…, c6 
Wat was nu tegen 11…, Pc2 12. Dc5, Pxa1 
13. Pb5, Pd5 14. Pxc7+, Pxc7 15. Lxc7, 
Dd5! 16. Lb5+, Kf8 17. Dxd5, Lxd5 18. 
Txa1 en Zwart staat dan toch wel beter… 
12. Pg5 
12. Tfc1, Pc4 13. Lxc4, Lxc4 14. Le5 biedt 
Wit toch wel perspectief.  
12…, Ld5  
12…, Pc2 13. Pxe6, fxe6 14. Db3, Pxa1 
15. Txa1, a4 16. Dxe6, Dd7 17. Lg4, Tf8 
18. Lg3, Dxe6 19. Lxe6 en Zwart staat 
zeker niet slecht.  
13. Tfc1, h6 14. Pge4, Pc4 
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Wat heeft Tsjoek hier nu toch in gedachten 
gehad? Een normaal mens houdt het hier 
op 15. Lxc4, Lxc4 16. Le5, Lxe5 17. dxe5, 
Dc7 18. f4 maar dan heeft Zwart niets te 
klagen.  
15. Pxd5?!, Pxa3 16. Pc7+, Kf8 17. bxa3, 
Pd5 18. Pxd5,  19. Pc5, cxd5 
Bij het tellen van het hout is Zwart nu toch 
wel behoorlijk in het voordeel.  
Toch heeft dat vooruitzicht Tsjoek niet 
beangst! In het verloop van de partij hield 
hij gemakkelijk stand, bouwde een 
onneembare vesting op en na 49 zetten 
stond Zwart voor een zware opgave de 
witte majesteit uit het zadel te lichten: 
 

 
 
Daarna werd nog lange tijd doorgeworsteld 
tot na 114 zetten (!)  tot remise werd 
besloten in de volgende stand: 

 
 
En dat lijkt me nu het meest verrassende 
uit die partij! Kamsky moet van 
vermoeidheid niet meer uit zijn ogen 
hebben kunnen kijken denk ik.  
         f7 

 
SERENDIPITEIT 

 
     Kale Harry 

 
“Harry”, zei John de Waard, onze 
superwedstrijdleider. “Je kent  het FIDE-
reglement uit je hoofd, het KNSB-
reglement, het RSB-reglement, je bent op 
de hoogte van de verschillende 
interpretaties, van alle precedenten, je 
denkt dat je niets meer kan overkomen en 
dan krijg je een protest aan je broek tegen 
een van je beslissingen.” 
“Wat is er dan gebeurd, John?” 
    
“Ik kom bij een wedstrijd en wat blijkt? 
Een der spelers heeft zijn hond 
meegenomen. De grootste hond die ik ooit 
gezien heb. Zijn kop komt boven de  tafels 
uit. Moet ik dat toelaten? De teamleider 
legt uit. Zijn baas is weduwnaar. Hij kan 
niemand krijgen om op die hond te passen. 
De hond is een goeie lobbes, doet niemand 
maar dan ook niemand kwaad. Het gaat al 
meer dan een jaar goed. Ik vraag of de  
tegenstanders zich niet geïntimideerd 
voelen. Misschien in het begin, maar na 
een minuut of tien zijn ze eraan gewend”. 
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Een paar uur later wandel ik eens langs de 
borden om te kijken waar tijdnood dreigt. 
De hond, die al die  tijd op de grond heeft 
gelegen, staat op als ik langskom. Zijn baas 
is aan zet, beweegt zijn hand in de richting 
van een paard. 
“Woef!”, blaft de hond. 
Baas schrikt, klopt zijn hond geruststellend 
op diens nek, kijkt naar de stelling en 
verzet een ander stuk. Heftige 
verontwaardiging bij de tegenstander. 
“Die hond heeft zich niet met de partij te 
bemoeien! Ik eis de partij op!” 
Ik zeg: “Mijnheer, een hond kan niet 
schaken. Het is toeval, dat hij blafte, toen 
zijn baas een andere zet wou doen.” 
“Wat toeval! Wie zegt u, dat zo’n groot  
monster niet kan schaken? Waarom is hij 
dan zo groot?” 
Zijn teamleider komt erbij. “Ik vrees, 
mijnheer De Waard, dat mijn speler gelijk 
heeft. Het toeval is wel erg groot dat die 
hond blaft op het moment dat zijn baas een 
blunder gaat maken.” 
Ik bleef bij mijn beslissing. En die idioten 
hebben daartegen protest aangetekend!” 
 
“Hoe  is dat afgelopen, John?” 
“Het loopt nog.” 
 

DOOR HET OOG VAN DE NAALD 
 

               Ruurd Ouwehand 
   (partij opmerkingen: f7)) 
 
Op vrijdag 30 oktober jl. mocht het tweede 
team aantreden bij RSR Ivoren Toren om 
onze eerste plaats te verdedigen. Op papier 
(voor wat het waard is) de zwakste 
tegenstander in onze poule. Met een 
gemiddeld ratingverschil van 143 punten in 
ons voordeel, zou het een grote uitslag 
moeten worden. Een monsterscore werd 
het ook bijna. Maar dan in het voordeel 
van RSR! 
Een verslag: 
Op bord 6 kwam Paul Wilhelm tegen Mark 
Beijen een pion voor, maar Mark kreeg 
zoveel compensatie dat Paul remise 
accepteerde: ½-½. Uw verslaggever wist 

op het derde bord tegen Rob van der Lee 
geen enkel voordeel te bereiken. In een 
gelijkopgaande partij verkeek ik me (ik 
was teveel bezig met de andere partijen 
dan met mijn eigen partij, gelukkig was 
Paul Wilhelm bereid om het 
wedstrijdverslag van mij over te nemen) en 
kon mijn tegenstander een pion veroveren. 
Beducht voor een tegenaanval liet hij dit 
cadeautje echter aan zich voorbij gaan en 
prefereerde het uitbouwen van zijn 
mataanval. Met nauwkeurig verdedigen 
wist ik net binnen de remisegrenzen te 
blijven: 1-1. De vooruitzichten waren 
somber: Olivier Vrolijk stond iets beter, 
Jaap van Meerkerk gelijk en de rest slecht 
tot verloren; een ruime nederlaag leek niet 
meer te vermijden. 
 
Merkwaardigerwijs (en volledig onterecht) 
kantelde de wedstrijd plotseling: Olivier 
Vrolijk (bord 5) zette vanuit een Slavische 
opening zijn tegenstander onder druk en 
zette met g4 en h4 een koningsaanval in. 
Hij bereikte een veldoverwicht in deze 
stelling: 
 

 
 
Wit  staat hier voor een keuze: 
25. g5, zoals in de partij of 25. Lc5 In het 
laatste geval leidt 25…, Ta6 26. Txb7, 
Dxg4+ 27. Dxg4, Pxg4 28. Le7, Te8 29. 
d5 tot een gewonnen toreneindspel.  
De partij verliep zo: 
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25. g5, Pd5 26. Tfc1, f5 27. Tb5, Td8  28. 
h5, Ta6 29. Dh3, Te6 30. Kf1, Te4 
Een fout van opponent Jeroen Landman. 
Hij laat Wit weer  tot de aanval overgaan 
met: 
31. hxg6!, Pf6 32. gxf6, gxf6 33. Tcb1, 
Dg7 34. Dxf5, Th4 35. Ke2  
Zwart staat nu machteloos, bijv.: 35…, 
Tb8 36. Txb7, Txb7 37. Dc8+, Df8 38. 
Dxf8# Er volgde dan ook opgave.  
Cander Flander kon de weg naar het 
speelgebouw niet vinden en kwam 22 
minuten te laat. Ook op bord 8 kon Cander 
de weg niet vinden en  kwam  hij – al in 
forse tijdnood - een stuk achter. Hij ging 
een verloren eindspel in, maar kreeg het 
volle punt toegeworpen toen opponent 
Rick van der Eijk zijn dame weggaf.  
Op bord 2 trof Jaap van Meerkerk een 
goede bekende: Arrian Rutten. In een 
complexe partij, waarin Jaap het loperpaar 
had, zette Arrian druk op f7. 

 
 
26. f6, Dxf6 27. Dxf6, gxf6 28. Txh6 
Beter hier toch wel: 28. Lxh6, Tfd8 29. 
Tac1, Tac8 30. Txc8, Txc8 31. Tc1, Txc1 
32. Lxc1, f5 33. h4, b5 34. axb5, axb5 35. 
g3 en de stelling is nagenoeg gelijk.  
28…, e4 29. Txh6, e3 30. Th4, Tad8 31. 
Te4, Tfe8 32. Tb1, f5 33. Txe8+, Txe8 34. 
b4, Lc3 
De e-pion is niet meer te stoppen. 
35. b5, e2 
Opgegeven en zo trok Jaap aan het langste 
eind: 4-1.  

Ook Gilles Donze (bord 7) trof in Daniëlle 
Talmon een bekende. Na 9 zetten had 
Gilles (in een Draak) al de helft van zijn 
tijd verbruikt. Geleidelijk kreeg Daniëlle 
de overhand en zij schoof bekwaam het 
eindspel uit: 4-2. Onze kopman Reinier 
Hoogeveen had tegen John Ruitenberg zijn 
dag niet. Om onder de druk uit te komen, 
offerde Reinier een pion, maar het hielp 
hem niet. Het eindspel met ongelijke lopers 
ging verloren: 4-3 
Pim Kleinjan op bord 4 de taak om de 
overwinning veilig te stellen, op dat 
moment gaven de meeste omstanders 
weinig meer voor zijn kansen. Pim verloor 
tegen Leo van Dongen al snel zijn ver 
opgerukte pionnen en hij kreeg twee ver 
opgerukte vrijpionnen tegenover zich. Pim 
kon alleen promotie voorkomen door veel 
schaakjes met zijn toren te geven. Zijn 
tegenstander moest onder druk van grote 
tijdnood in remise berusten en zo stelde 
Pim de twee matchpunten veilig.  
Onze excuses aan RSR Ivoren Toren 4 
voor de “gestolen” overwinning; ondanks 
het behoud van onze eerste plaats weten 
wij weer waar we staan. 
 
De uitslagen: 
 
Ruitenberg – Hoogeveen  1-0 
Rutten – Van Meerkerk  0-1 
Van der Lee – Ouwehand            ½-½ 
Van Dongen – Kleinjan            ½-½ 
Landman – Vrolijk   0-1 
Beijen – Wilhelm             ½-½ 
Talmon – Donze   1-0 
Van der Eijk – Flanders  0-1 
             3½-4½ 
 
De stand: 
 
1. Erasmus 2   4 11½ 
2. Rokado 1   4 10 
3. HZP Schiedam 1  4   9½ 
4. Krimpen a/d IJssel 2 2   9 
5. Charlois Europoort 4 2   8 
6. RSR Ivoren Toren 4 0   6½ 
7. WSV 1   0   6 
8. 3-Torens 1   0   3½ 
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HET DERDE BEHOUDT DE LEIDING 

 
    Arie de Jong 
 
Ook na 2 ronden is de koppositie in de 
RSB competitie, 2C, nog in handen van 
team 3. Tegen SO Rotterdam 4 ging het op 
2 november jl.  echter met vallen en 
opstaan!   
Jan de Korte en Wim van Munster gingen 
met een Sokolski aan de slag. Van Munster 
offerde een kwaliteit plus een pion in de 
verwachting hiervoor aanvalskansen te 
krijgen. Jan verbruikte nogal wat tijd - 
Wim heel wat minder - en kreeg na 20 
zetten remise aangeboden: 
 

 
 
Hij besloot dat aanbod te accepteren. Bij 
wat meer tijd beschikbaar had een verder 
verloop kunnen zijn:  
21. Pxf4. exf4 22. Lxd7, Dxd7 23. Lxg7, 
Pxg7 24. b5, Tg8 25. Dd3, Dh3 26. e5+, 
Pf5 27. e6, Kh8 28. Tc7, g4 (Zwart moet 
toch een lijn openen...) 29. Dc3+, Pg7 
Indien 29…, Tg7 dan 30. Txg7, Pxg7 31. 
e7, Dh5 (de dame moet wel terug) 32. Te1,  
De8 33. fxg4 en Wit staat op dikke winst. 
30. Df6, gxf3 31. Dg6, Dh5 32. Dxh5, 
Pxh5+ 33. Kh1, Pf6 34. Txb7 en ook dan 
trekt Wit gemakkelijk aan het langste eind.  
 
Peter Weeda verloor daarna al spoedig aan 
bord 3 en kwam het team op achterstand.  

 
Gilles Donze en Cor Treure haalden weer 
eens herinneringen op aan de goede oude 
tijd met een Aangenomen koningsgambiet. 
Al spoedig werden de platgetreden paden 
verlaten. Typisch dat Wit de kansen zocht 
via de damevleugel (!) en Zwart op de 
koningsvleugel. De omgekeerde wereld…. 
Cor verdedigde zich taai, maar had wel 
veel tijd nodig. Na 24 zetten ontstond een 
bijzonder belangwekkende stelling, waarin 
juist Zwart leek  af te stevenen op een licht 
overwicht: 
 

 
 
Zwart had de dame van c7 naar d8 
gebracht en dreigt nu in te vallen bij de 
witte monarch. Gilles produceerde hier: 
25. exd6 
Mogelijk was hier 25. Da3!?, Dh4 26. 
Lxd7+, Kxd7 27. Dxd6+, Ke8 28. Pdf3, 
gxf3 29. Pxf3, Pf5! De stelling lijkt nu 
zo’m beetje gelijk. Maar spit eens mee! 30. 
Dxf8+, Kxf8 31. Pxh4,, Pxh4 33. e6, Lh5 
34. c5, bxc5 35. Txc5, Txc5 36. La3, Le2 
37. Lxc5+, Ke8 38. b6, f3 39. b7, Lb8 
(39…, Lf1 40. d6) 40. Tf2, Pd6 41. Lxd6, 
Lxd6 42. gxf3, Lc4 43. Tb2, Lxd5 44. 
b8D+, Lxb8 45. Txb8+, Ke7 46. f4, a4 47. 
f5, a3 48. Tc8, a2 49. Tc7+, Ke8 50. Ta7, 
Le4 51. f6, Ld5 52. e7, Kf7 53. Kh2, Lc4 
54. Ta8, Lb5 55. Tf8+, Kg6 56. f7, a1D 57. 
e8D, Db2+ en Zwart houdt remise.  
25…, Lxh2+ 
Wat als Zwart speelt: 25…, Dh4 
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Ook belangwekkend! 26. Phf3, gxf3 27. 
Pxf3, Dh5 28. Dd3, Df5 29. De2+, De6 30. 
Pe5, f3 31. Lxd7+, Dxd7 32. Txf3, Lxe5 
33. Dxe5+, De6 34. Txf7, Dxe5 35. Txf8+, 
Kd7 36. dxe5, Txf8 37. e6+, Kxe6 38. 
Te1+, Kd7 39. Te7+, Kc8 40. Lg7, Td8 41. 
Tc7+, Kb8 42. Lxh6, Txd6 43. Txh7 en 
Wit gaat winnen. 
De partij: 
26. Kxh2, Dh4+ 27. Kg3, f3 28. Dd3+  
Op dat moment gaf de zwarte vlag de geest 
en had Wit de winst binnen. Bij 
beschikbare tijd had het zo verder kunnen 
gaan: 
28…, Kd8 29. De7+, Dxe7 30. dxe7+, 
Kxe7 31. La3+, Kd8 32. Lxf8, Pxf8 33. 
gxf3, Pe6 34. Pe4, Ke7 35. Tcd1, gxf3 36. 
d5, Tg8+ 37. Kf2, Pg4+ 38. Kxf3, Ph2+ 
39. Ke3, Pxf1 40. Txf1, Pd8 41. d6+, Kf8 
42. Ld5, Tg7 43. c5, bxc5 44. b6, Ke8 45. 
b7, Pxb7  46. Lxb7, Kd7  47. Td1, c4 48. 
Pc5+ en Wit gaat winnen. 
Ja, die romantische school, wie heeft die 
nog doorlopen?  
Patrick van der Velden had het  niet 
gemakkelijk tegen Herman van Bekkum. 
Hij had een pion nadeel opgelopen en zijn 
stukken moesten capriolen uithalen om de 
zaak in gang te houden.  
 

 
 
Herman kwam  te hulp na: 
34. Db2, Dxb2 35. Pxb2, Td8 36. Kg2  
De klok had zijn werk gedaan, dus Zwart 
had weer alle tijd. En dan: 

36…, c4? 
Een vroege Sinterklaas? 
37. Pexc4, Lxc4 38. Pxc4, Td3??  
Dat was wel de bedoeling, maar Zwart 
overzag: 
39. Pe5+ 
En kon gelijk opgeven.  
Zo kwamen we gemakkelijk aan een 
voorsprong: 2½-1½. 
 
Uw verslaggever kon na zorgvuldig spel  
eerst in het eindspel een pion voordeel tot 
stand brengen vervolgens het voordeel  
vergroten en snel in winst omzetten.  
 

 
42…, Txf2 43. Kxf2, Lxd4+ 44. Ke2, 
Lxa1 45. Kd3, a4 46. Kc4, h5 47. Kd3, 
Kf6 48. Ke3, e5 49. Lc2, Ld4 50. Ke2, g5 
51. Lb1, e4 
En Wit geloofde de ongelijke strijd verder 
wel (3½-1½). 
 
De gebroeders Steenbergen traden  ieder 
aan een andere kant op bij de strijdenden. 
De Kralingse tak van de familie speelde 
tegen Emiel Verhoef en behaalde in het 
middenspel een extra pionnetje en later 
nog eentje. Dat verschil bleek uiteindelijk 
teveel van het goede voor onze man en zo 
werd de tussenstand weer verengd: 3½-2½. 
Gelukkig was er nog Coog, die met Cor 
Bijl een hevig gevecht leverde. Uit een 
gambietopening , waarbij een pionnetje 
werd geruild voor voorsprong in  
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ontwikkeling, ontstond een klassiek 
momentje: 
 

 
 
16. Lxh7+, Kxh7 17. Pg5+, Kg6 
Maar hoe dan verder? Het lijkt heel wat, 
maar Zwart staat echt niet minder! 
18. Dd3+ 
Beter toch wel: 18. Dc2+, Pf5 19. Dxc6, 
Lb7 20. Db6. Tac8, maar ook dan heeft 
Zwart niets te klagen.  
18…, f5 
Beter 18…, Pf5 19. g4, Td8 20. gxf5+, 
exf5 21. Df1, Pd4 en Zwart staat 
schitterend. 
19. Dg3, f4 20. Lxf4, Pf5 21. Dh3, e5 
Zo keren de kansen weer. Zwart moest hier 
21…, Db4 spelen om nog in de race te 
blijven. 22. Dh7+, Kf6 23. Ld6, Pxd6 24. 
Txd6, Pe7 25. Pe4+, Kf7 26. Pg5+, Kf6 
met remise, want 26…, Ke8? 27. Tad1! En 
dan wint Wit toch nog.  
22. Dh7+? 
Zo moet het ook weer niet! Hoe dan? 
22. g4!, Pfd4 23. Dh5+, Kf6 24. Txd4, 
Pxd4 25. Pe4+, Ke6 26. Dxe5+, Kf7 27. 
Pd6+, Dxd6 28. Dxd6, Pe2+ 29. Kf1, Pxf4 
30. Dxf4+, Kg8 en de weg naar winst ligt 
voor Wit open.  
22…, Kf6 23. Pe4+, Kf7 24. Lg5? 
24. Pg5+! is de enig goede. Zwart moet 
dan vluchten in herhaling met 24…, Kf6 
want 24…, Ke8?? Is een ramp na 25. 
Dg6+, Tf7 26. Dxc6+, Kf8 27. Dxa8….  
24…, De6 

24…, Db4!!25. f3, Pcd4 26. Lf6, Lb7 27. 
Lxg7, Pxg7 28. Pg5+, Ke8 29. Dxg7, De7 
en Zwart staat beter.  
25. g4!, Dg6  
De rest verloopt vrij logisch. 
26. Dxg6+, Kxg6 27. gxf5+, Lxf5 
Beter toch Kxf5. 
28. Td6+, Kh5 29. Pg3+, Kxg5 30. Txc6, 
g6 31. Te1, Tfe8 32. Tc5, Tad8 33. 
Tcxd5, Txe5 34. Txe5, Td1+ 35. Kf2, Kf4 
36. Te2, Ld3 37. Te3, Lb1 
Beter 37…, b4 
38. Pe2+, Kf5 39. Pc3, Td3?? 
Tot slot een  blunder. 
40. Pxb1… En zo ging Bijl toch nog voor 
de bijl. En daarmee was de wedstrijd 
beslist:  4½-2½. 
Het wachten was nu nog op onze tak van 
de Steenbergjes. Frits moest het opnemen 
tegen Joop Elderhorst. Het verweer van 
Frits was hevig en het duurde heel lang eer 
Elderhorst een pion extra wist te 
bemachtigen. En ook daarna vergde het 
zeer veel moeite om die  tot gelding te 
brengen. Maar uiteindelijk gelukte dat dan 
toch.  Totaal uitslag met toch wel wat 
geluk: 4½-3½. 
 
De uitslagen: 
 
Steenbergen – Elderhorst  0-1 
De Korte – Van Munster            ½-½ 
Weeda- Markus   0-1 
Donze – Treure   1-0 
De Jong – Van der Graaf  1-0 
Van der Velden – Van Bekkum 1-0 
Verhoef – Steenbergen  0-1 
Cogenbach – Bijl   1-0 
              4½-3½ 
 
De stand:   
 
1. Erasmus 3   4 12 
2. Krimpen a/d IJssel 2 4 11 
3. Groenoord 1  4   9 
4. Messemaker 1847 4 2   8 
5. RSR Ivoren Toren 5 2   7½ 
6. SO Rotterdam 4  0   7 
7. WSV 2   0   6½ 
8. Shah Mata 2  0   3 
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DERDE ZEGE BLIJFT UIT 
 

   Arie de Jong 
 
Na de goede start van het eerste team met 
tweemaal winst tegen RSR 3 en Shah Mata 
1 in de hoogste onderbondklasse volgde 
ditmaal op 9 november een ontnuchtering 
in de thuiswedstrijd tegen Krimpen a/d 
IJssel 1. 
Opnieuw moest worden aangetreden 
zonder Jos van der Kaap, zijn vervanger 
was deze keer Pim Kleinjan. 
 
Mari Hofman (5) nam het met Zwart op 
tegen Dick Brus en ging in een Siciliaan 
goed mee tot de volgende stelling: 
 

 
 
Wit heeft enig voordeel, maar niet 
verontrustend. 
23…, f5 
De aanleiding voor de nederlaag. 
Voldoende was hier nog: 23…, d5 24. 
exd5, Pxd5 25. Ld3, Pxb6 26. axb6, g6 en 
er is niet veel aan de hand.  
24. exf5, h5 25. Df3, Txf5 26. Txf4, Txf4 
27. Dxh5+, Kg8 28. Pd5 
Zwart staat reddeloos verloren. 
28…, Lf6 29. Pxf4 
Zwart geeft op (29…, exf4 30. Lc4+, d5 
31. Te8+ en Zwart gaat snel mat).  
 
Ook Pieter Sturm (1) was een bitter lot 
beschoren. Tegenstander Harold van Dijk 
offerde een pion in ruil voor destabilisatie 

van de zwarte lichte stukken en bereikte in 
de volgende stand een voordelige positie:  
 

 
 
Materieel is het nog gelijk, maar Zwart kan 
toch hier ernstig nadeel niet meer 
vermijden. Het beste lijkt nog: 26…, Dc7 
27. c5, Dxb6 28. cxb6, Kf8 Zwart moet 
zich haasten naar de witte b-pion. 29. La4, 
Tb8 30. Tb1, c5 31. Kf1, Ke7 32. Ke2, 
Kd6 33. Kd3, Kd5 34. Kc3, c4 35. Tb5+, 
Kc6 36. Kxc4, Txb6 37. Tf5+, Kd6 38. 
Txf7, Pc5 39. Lb5, g5 Zwart kan nog 
steeds stand houden maar Wit staat hier 
toch veel sterker. De partij: 
28…, Pc5 29. Dxc6, Txa3  
Zwart zal  het witte antwoord over het 
hoofd hebben gezien… 
30. Dc8+, Df8 31. Lh7+… 
Zwart geeft op.  
Een vlotte 0-2 achterstand grijnsde ons aan 
op het uitslagenbord.  
 
Aan bord 6 ontspon zich tussen Evert van 
den Hooven (wit) en Henk Greevenbosch 
een interessante partij. Wat te beslissen in 
deze stelling? 
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Als  Wit niet op let zet Zwart zo een aanval 
op tegen zijn koning en als hij het paard 
van het bord haalt, kan het weinige 
voordeel dat hij heeft snel verdampen, 
bijvoorbeeld na: 18. Lxh6, Txh6 19. Pa3, 
Lf4 20. Pxb5, cxb5 21. Dxf7+, Dxf7 22. 
Lxf7+, Kxf7 23. Ta3, Ld2 24. Tb1, Tc6 en 
het is nu Zwart die kan bogen op enig 
voordeel. In de partij werd gekozen voor: 
18. Dc3, Dh4 19. f4, Pg4 20. Dg3, Dxg3 
21. hxg3 
Daarna werd gehergroepeerd tot: 
 

 
 
Met Zwart aan zet is nu eerder Zwart iets 
in het voordeel. 
28…, Txb4 29. Txb4, Txb4 30. Pxg4, 
Txd4 31. Lb2, Td2 32. Lc3, Td3 33. Te3, 
Td1+ 34. Te1, Td3 35. Te3, Td1+  

En toen gooiden de heren het op een 
akkoordje.  
Daarna ging Pim Kleinjan onderuit tegen 
Van Nieuwenhuizen en liet ons raden naar 
het hoe en waarom en als dan ook Leo 
Verhoeven zijn meerdere moet erkennen in 
Peter Glissenaar – en zijn optekeningen  
uw verslaggever als vanouds tot wanhoop 
drijven en daardoor ook hier het hoe en 
waarom slechts aan de combattanten 
bekend zal blijven -is de  strijd om de 
punten al beslist: ½-4½/. 
Wat dan nog  te verhalen?  
De titanenstrijd van Rick Verhoog (jong 
talent) tegen Leo de Jager (eeuwige 
belofte). Leo had het zwaar tegen de zich 
stug verdedigende Rick. Na veel 
uitoefenen  van druk en pareren daarvan 
kwam het tot deze stelling:  
 

 
 
Leo had hier al flink voordeel en ging 
verder met: 
35. Pxe6, Db6+ 36. Pc5, Pd4 37. Tf2, Tc7 
38. Kh2, Lxc5 39. Txc5, Pxe2 40. Txe2, 
Txc5 41. Dg5+, Kg7 42. De7+, Kh6 43. 
Dxc5, Dd8 44. Dd6 
Aanleiding voor Rick de strijd te staken.  
Hiermee was voor het team de eer gered! 
 
Bleven nog 2 partijen ter beslissing. 
Symon Algera (wit) had aanvankelijk een 
aardige stelling opgebouwd, zelfs een pion 
extra verkregen, maar Marcel Glissenaar 
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bleef tegenkansen behouden en dat 
mondde uit in de volgende stand: 
 

 
 
De extra pion is inmiddels weer naar het 
bord beland en het is Zwart, die op meer 
mag hopen.  
27..., d4 28. Ke2, dxc3 29. Tc2, h5 30. 
Tf1, Kh7 31. Tfc1, Kg6 32. Tb1, T8c7 33. 
g3, Kf5 34. Tb4, Tc4 35. Txc4, Txc4 36. 
Kd3, Tc5 37. a4, h4 38. Kd4, Tc7 39. a5, 
hxg3 40. hxg3, Kg4  
 

 
 
Wit telde - uw verslaggever telde naast het 
bord ook mee – het aantal zetten nodig 
voor promotie en kwam tot de slotsom dat 
Zwart dan met de winst zou gaan strijken. 
Dan beter nu opgeven.  
 

Tot slot dan nog Jan Seeleman. Een Franse 
partij met Rob van Keulen liep uit op een 
eindspel dat voor Jan erg gunstig stond, 
maar het moeilijkste – trouwens in vrijwel 
alle sporten is dat hetzelfde – is gewonnen 
spelletjes ook daadwerkelijk in winst om te 
zetten. De stelling waar het kantelpunt 
tussen winnen of remise in   zichtbaar was 
kwam na de 48e van Jan:   
 

 
Winnend is hier: 48. e6. De zwarte loper 
moet daarna worden gedwongen af te zien 
van bestrijken van veld e7, waar de loper 
kan worden geofferd. 48…, Lc2 49. e7, h6 
50. Kxd5, Kc7 51. c4, Ld1 52. c5, Le2 53. 
Ke6, Ld1 54. c6 Verspert een diagonaal 
54…, Lf3 55. Ke5, Lg4 56. Lf7, Lf3 57. 
e8D en dat wint dan wel….. 
Maar de kleine marges werden 
overschreden door Jan. Hij speelde in de 
partij: 
48. Lh5, Lf5! 49. Kxd5, Kb6 50. Le8, 
Kc7 51. e6, Kd8 52. Lc6, Ke7 
En dat was goed voor remise.... 
Zo werd het dan toch een ontluisterende 
uitslag: 2-6. 
 
Alles op een rijtje: 
 
 
Sturm - Van Dijk      0-1 
Algera – M. Glissenaar     0-1 
Verhoeven – P. Glissenaar     0-1 
Seeleman – Van Keulen            ½-½ 
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Hofman – Brus      0-1 
v.d. Hooven – Greevenbosch    ½-½  
Kleinjan – v. Nieuwenhuizen     0-1 
De Jager – Verhoog      1-0  
        2-6 
 

HET VIERDE ZEGEVIERT 
OPNIEUW 

 
Jan Hoek van Dijke 

(partijopmerkingen: f7) 
 
Voor Erasmus 4 stond in de derde ronde op 
12 november de uitwedstrijd tegen 
Onesimus 2 op de agenda. Ondergetekende 
(zie hierboven) arriveerde met dank aan de 
Nederlandse Spoorwegen een kwartier te 
laat aan het bord.  Het voordeel daarvan is 
dat je je niet behoeft af te vragen aan welk 
bord  je mag plaatsnemen. Je pakt gewoon 
de enige vrije stoel en dat zal dan wel de 
goede zijn. In tegenspraak met wat deze 
valse start misschien zou doen vermoeden 
was ik wel als eerste klaar, waarmee ik de 
eerste bonus – het redacteurschap van dit 
verslag – alvast verdiend had.  Mijn 
tegenstander bood me na 8 zetten een open 
torenlijn aan op de vleugel waar hij zojuist 
had gerokeerd. 
 

 
 
Even later de beslissende fase: 
14. Peg5!? 
Meer voor de hand: 14. Lc4 
14…, fxg5 

Een dame interventie loop zo af: 14…, Df8 
15. Lxg6, Dxh6 16. Lxf7+, Kg7 17. Pxe6+, 
Kxf7 18. Txh6, Kxe6 19. Txh7, Pf8 20. 
Th8, Kd6 21. Kd2, Lb7 22. Tah1 Wit staat 
dan wel duidelijk op winst, maar gelopen 
is het nog niet.  
15. Lxg6, Tg7 16. Lxh7+, Kf7 17. Le4, 
Tb8 18. d5, e5? 
Meer verze6t biedt: 18..., Kf8 19. 0-0-0,  
De8 20. dxe6, Pf6 21. Pxg5, Lb7 (21…, 
Pxe4? 22. Dh8+, Tg8 23. Ph7#) 22. Th4, 
Lxe4 23. Pxe4, Dg6 24. Df4, Kg8 25. 
Tdh1, Ph7 26. Th6, Dg4 27. Dxg4, Txg4 
28. Txh7, Txe4 29. Th8+, Kg7 30. Txb8 en 
Wit trekt dan wel aan het langste eind.  
19. De6+, Ke8 20. Lg6+  
Zwart geeft op.  
 
Bij een rondgang langs de borden bleek 
ook René Weerts zijn tegenstander al te 
hebben verschalkt. Kort daarop was het de 
beurt aan Joram Simons om tot de 
constatering te komen dat een toren tegen 
een loper plus een extra pion een 
uitgangspunt is om voor de volle winst te 
gaan, iets waar hij zelf aan leek te twijfelen 
gezien het feit dat hij bij Verhoef nog even 
ging informeren of remise misschien een 
gunstige uitslag zou opleveren. Maar zoals 
de vanzelfsprekendheid doet vermoeden 
was het resultaat hiervan uiteindelijk toch 
een 3-0 voorsprong en het was toen nog 
geen 20 over 10.  
De situatie op de andere borden  op dat 
moment was een mooie aankomende 
kwaliteitswinst voor Siebel, het 
verschijnen van de eerste zweetdruppels op 
het hoofd van onze interne aanvoerder Cor 
van As, die zijn tegenstander had zien 
schrikken van een slechte zet, die later toch 
een goede bleek te zijn (maar het zou ook 
door de gestaag oplopende temperatuur 
gekomen kunnen zijn) en gelijk of licht 
overwegend spel op de overige borden. 
Zou dit dan zo één van die zeldzame dagen 
worden dat alles gelijkmatig naar een 
monsterscore toe beweegt?  
Niets bleek minder waar! Het tij begon te 
keren bij Michael Siebel die door net en 
degelijk spel een mooie kwaliteit en een 
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pion voor was komen te staan, met de 
koning van de tegenstander midden op het 
bord, vóór zijn eigen pionnen. In plaats van 
dit heerschap dat  toch al geen velden meer 
had om naar toe te bewegen aan te pakken, 
zag Michael leeuwen en beren op zijn 
eigen veldheer achter de paaltjes af komen.  
 

 
 
Een fragment uit de partij, waar de paaltjes 
een rol speelden (in gedachten). Zwart 
staat hier gewonnen zoals blijkt uit 45…, 
Tf2! 46. Te8+, Kh7 47. Kxf7, Txd6! 48. 
cxd6, Txf4+  49. Ke7, e1D+ enz.  
Niet gewonnen is:  45..., Td1 46. Te8+, 
Kh7 47. Te7, Txg5! 48. Txf7+, Kh6 49. 
fxg5+, Kh5 50. Lg3, Tf1+ 51. Kg7, e1D 
52. Lxe1, Txe1 53. Txa7, Te5 54. Kf6, 
Txc5 55. Th7+, Kg4 56. Th1, Tf5+ 57. 
Kg6, Tsg6+ 59. Kf6, Ta5 met remise in 
zicht.  
In de partij gebeurde: 
45…, Tg1? 46. Txe2 
Het bleek nog maar weer eens hoe moeilijk 
het is om een gewonnen partij te winnen, 
een probleem waar overigens zijn 
tegenstander in het  verdere verloop van de 
partij zelf ook nog een keer last van kreeg, 
maar uiteindelijk toch ontaardde het in de 
eerste nul voor Erasmus. 
Ook aan het bord van Cor van As werd 
deze les geleerd, nadat zijn tegenstander 
een stuk had weg geblunderd en Cor er al 
op rekende dat de buit al binnen was. Zijn 
aandacht verslapte en zijn tegenstander 

bleek plotseling met een leuke combinatie 
dit stuk weer terug te winnen bij  een 4 
tegen 5 pionnen eindspelsituatie in het 
nadeel van Cor. 
 

 
 
Tegenstander Neumeijer had hiervoor 
gespeeld: 24. Dd1-d6! 
Als Zwart nu speelt: 24…, Tc8 dan volgt 
25. Td7, Df6 26. Ta7, Td8 27. Dxf6, Td1+ 
28. Kf2, Pxf6 29. Txa6, Kg8 30. Txc6 en 
het eindspel is gewonnen voor Wit.  
In de partij werd gespeeld: 
24…, Lc8 25. Txg8+, Kxg8 26. Dd8+, 
Df8 27. Dxc7, Lxf5 28. exf5, De8  
Cor meende hier nog wel remise te mogen 
aanbieden… Wit ging daar wijselijk niet 
op in.  
29. Kf2, Kf8 30. Ke3, De7 31. Dxe7+, 
Kxe7 32. Ke4, Kd6 
Ook 32…, Kf6 baat niet.  
33. h4, c5 34. c3, h6 35. g4 
Zwart verliest.  
 
Er kwam ook een kentering in de partij van 
Hesselmans. In een gesloten stelling met 
maar één open lijn was tot nu toe weinig 
aan de hand geweest. De weliswaar 
verdubbelde torens van de tegenstander op 
deze lijn werden al tijden netjes 
opgevangen door één dubbel gedekte toren 
van onze Rens. Een massale ruil had 
kunnen plaatsvinden maar dat nog steeds 
een gelijkwaardige stelling opgeleverd 
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( f7: de partijnotatie geeft hierover geen 
opheldering, maar een mogelijk vervolg 
vanuit de volgende diagramstelling maakt 
de uitslag wel duidelijk!) 
 

 
 
Notatie ontbreekt hier, maar het vervolg 
kan zijn: 
29. d6, Txe4 30. Lc4+, Te6 31. Txe6, Df7 
32. Txg6+, hxg6 33. Lxf7+, Txf7 34. 
Dxg6+ enz.  
En hiermee was de stand gelijk geworden: 
3-3.  
 
Alle hoop was nu gevestigd op de laatste 
twee partijen, die van Emiel Verhoef en 
van John Helstone. En dat zag  er eigenlijk 
niet slecht uit. Verhoef had een stelling 
met een pion voor, maar ongelijke lopers 
en beiden ook nog een toren op het bord. 
Door nauwkeurig spel stelde hij zijn 
tegenstander voor steeds grotere 
problemen, met als resultaat de 
mogelijkheid de torens geforceerd af te 
ruilen, waarna een extra pion nog gratis 
kon worden opgehaald. En twee pionnen 
achter in een eindspel met ongelijke lopers 
zag zijn tegenstander niet meer zitten., 
waarmee we dus in ieder geval het eerste 
matchpunt binnen haalden. De stelling van 
John Helstone gaf aanleiding te 
verwachten dat ook de volle winst kon 
worden binnen gehaald. Een eindspel met 
een pion meer voor John en een paard 
tegen een loper zou toch eigenlijk ook tot 

winst moeten leiden?  Maar het liep tegen 
het eind van de avond., de tijdnoodfase 
kwam in zicht en de  tegenstander werkte 
niet echt mee. Met uiteindelijk twee 
koningen en twee dames op het bord werd 
het punt gedeeld. Ongetwijfeld heeft John 
inmiddels uitgezocht dat dit een theoretisch 
gewonnen eindspel  was en hoe hij dit had 
moeten aanpakken, maar het halve punt 
was uiteindelijk genoeg voor de volle 
derde zege van Eramus IV, 4½-3½!! 
 
De uitslagen: 
 
Wassink – Verhoef   0-1 
Neumeijer – Van As   1-0 
Goud – Hoek van Dijke  0-1 
Lindeboom – Helstone            ½-½ 
Van der Meulen – Weerts  0-1 
Elgershuizen – Siebel   1-0 
Lenoir – J. Simons   0-1 
De Jong – Hesselmans  1-0 
            3½-4½ 
 
 
De stand: 
 
1. De IJssel 1   6 18 
2. Erasmus 4   6 14 
3. De Pionier 1  4 14 
4. HZP Schiedam 2  3 12½ 
5. Ashtapada 1  2 11 
6. Groenoord 2  2   9 
7. De Penning 1  1   7 
8. Onesimus 2   0 10½ 
 

 
UIT DE INTERNE 

 
       Arie de Jong 

 
De interne competitie is uitermate geschikt 
voor het uitproberen van opening 
systemen, die niet op ieders programma 
staan. Zo’n raafje  is ook het Blackmar-
Diemer systeem, graag gepraktiseerd door  
onze voorzitter. Met Lucian Mihailescu 
doorliep hij weer  eens het chapiter. De 
partij laat de leuke en zwakke kanten van 
het spel aardig zien, al met al een 
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interessante partij, die het naspelen en 
uitpluizen de moeite waard is. 
 

Ansem – Mihailescu 
 
1, d4, Pf6 2. Pc3 
De eerste steen is gelegd.  
2…, d5 3. e4, dxe4 4. f3 
Grondslag voor het systeem: een pionoffer 
in ruil voor snelle ontwikkeling.  
4…, exf3 5. Pxf3, Lg4 6. Lc4, Lxf3 7. 
Dxf3, Pc6 
7…, c6 8. d5, Dd6 (Verhindert 9.0-0) 9. 
Lb3, Pbd7 10. Lf4, Pe5 11. De3, Pfg4 12. 
De2, Pd3+ 13. cxd3, Dxf4 14. dxc6, bxc6 
15. Tf1 met goed spel voor Wit.  
8. Lb5, e6 
8…, Dd6 9. Lf4?!, De6+ 10. Le5, a6 
9. 0-0 
9. Lxc6+!, bxc6 10. Dxc6+, Pd7 11. Pb5, 
Ld6 12. 0-0, 0-0 13. Pxd6, cxd6 14. Dxd6 
met goed spel voor Wit. 
9…, Dxd4+ 10. Le3, Dd7 11. Tad1, Ld6 
12. Ld4  
12. Lh6, Pg4 13. Lxc6, bxc6 14. Dxg4, 
gxh6 15. Dg7, 0-0-0 16. Dxh6 ( 16. Txf7, 
Lc5+ 17. Kf1, Dxf7+ 18. Dxf7, Thf8 19. 
Txd8+, Kxd8 20. Dxf8+, Lxf8) 16…, f5 
17. De3, Kb8 18. Pc5?!, Lxc5 19. Dxc5, 
Dxd1 20. Db4+, Kc8 21. Txd1, Txd1+ 22. 
Kf2, Kd7 met iets beter spel voor Zwart.  
12…, a6 13. Lxf6, axb5 14. Pe4, Tg8 15. 
Lxg7, 0-0-0 16. Pf6, Pe5 17. De2, Dc6  
17…, Lc5+ 18. Kf1, Dxd1 19. Txd1, 
Txd1+ 20. Dxd1, Txg7 
18. Pxg8, Txg8 19. Lxe5, Lxe5 20. Txf7 
De schermutselingen zijn uit de lucht, Wit 
heeft nu duidelijk beter spel.  
 

 
 
De rest van de partij stelt de problemen, 
die aan de opening kleven, verder niet 
meer  aan de orde.  
20…, b6 21. Df3, Dxf3 22. Txf3, Lxb2 23. 
Tb3, Lf6 24. Txb5, Kb7 25. Th5, Tg7 26. 
h3, Tf7 27. Th6, Kc6 28. Td3, Le7 29. 
Tf3, Lc5+ 30. Kf1, Te7 31. Ke2, e5 32. 
Tf5, Kb5 33. Tf3, e4 34. Tb3+, Ka6 35. 
Tc3, Kb7 36. Th5 
 

 
Hier werd remise afgesproken, hoewel Wit  
er nog altijd  beter voor staat.  
 
Uw slachtoffer in de volgende partij speelt 
met Zwart en hoewel totaal onkundig van 
de voorwaarden, verliet hij zich op een 
Zwarte Leeuw, althans wat daar op lijkt in 
den beginne. Ansem, hier in de rol van 
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aanstormende jeugd tegen een argeloze, 
later weerloze grijsaard! 
 

Ansem – De Jong 
 
1. d4, Pf6 2. Pc3, d6 3. e4, Pbd7 4. f4, c6 
Waar 4..., e5 toch vereist was. 
5. Pf3, e6 6. Ld3, Le7 7. Ld2, Dc7 8. De2, 
h6 9. 0-0 
Meer voor de hand lag 9. 0-0-0 
 

 
9..., b6? 
Zwart meende zich een drie rijen systeem 
wel te kunnen veroorloven, maar de enig 
juiste zet is toch 9…, e5. Door dit na  te 
laten komt Zwart er daarna niet meer aan 
te pas!  
10. e5, Pd5 11. Pxd5, cxd5 12. c4, dxc4 
13. Lxc4, dxe5 14. fxe5, 0-0  
Misschien 14…, Lb7 15. Tac1, Dd8 16. 
Lb3, 0-0 17. Le3, Tc8 18. Txc8. Dxc8 en 
Wit staat ook dan goed.  
15. Tac1, Dd8 16. De4, Tb8 17. Ld3, f5 
18. exf6, Pxf6 19. Dg6, Tf7 
20…, De8 21. Pe5, Dxg6 22. Pxg6, Tf7 23. 
Pe5, Tf8 24. Pc6, Tb7 25. Pxe7, Txe7 26. 
Lb4 ziet er ook niet aantrekkelijk uit.  
20. Lxh6, Lb7 
Ook nutteloos. 21. Pg5, Dxd4+ 22. Kh1, 
Lxg2+ 23. Kxg2, Dg4+ 24. Kh1, Dh5 25. 
Dxh5, Pxh5 25. Pxf7, Pxh6 26. Ph6 en 
Zwart heeft een toren minder…. 
21. Le3 

Te voorzichtig, maar het kan zelfs ook 
helemaal geen kwaad! Wit staat straal 
gewonnen.  
21…, Lxf3 22. Txf3, Dd5 
22…, Tc8 (overwogen) 23. Txc8, Dxc8 24. 
g4!, e5 25. dxe5, Dxg4+ 26. Tg3, Dxg6 27. 
Lxg6, Pd5 28. Lxf7+ is ook dik 
onvoldoende.  
23. Dg3, Ld6 24. Dh4, b5 
Wait had Lc4 in petto.  
25. b3, Ph5 
Zwart wilde geen Dh5 spelen, want na 
afruil blijft er niets meer over. De tekstzet 
is uiteraard nog zwakker…. 
26. Txf7 
26. Th3 was ook niet gek! 
26…, Kxf7 27. Tf1+, Pf6 28. Le4! 
 

 
 
De zwarte opperofficier heeft geen uitweg. 
28…, Th8 29. Dxh8, Dxe4 30. Dh5+, Ke7 
31. Df3, Dh4 32. g3, Dh7 33. Db7+, Kd8 
34. Txf6 
Zwart kan natuurlijk opgeven, maar Wit 
heeft recht op alle bewijsvoering.  
34…, Dd3 35. Da8+, Kd7 36. Tf7+, Le7 
37. Db7+, Kd6 38. Dxe7+, Kd5 39. Db7+, 
Kd6 40. Td7# 
Zo gaat het met grijsaards, ze takelen af. 
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ERASMUS 5 WINT IN 
WADDINXVEEN 

 
   Harry Nefkens 
 
Op donderdag 19 november reisde het 5e 
8-tal van Erasmus naar Waddinxveen voor 
de uitwedstrijd tegen WSV 4 
 
In het eerste uur werd op een paar borden 
al wat materiaal gewonnen, vooral op de 
laatste borden. 
 
Nefkens kwam tegen tienen in een stelling 
met ongelijke lopers, warbij een pion meer 
niet voldoende was voor de overwinning. 
Zodoende werd besloten tot remise. 
Witvliet kwam materiaal voor te staan en 
wist dit te verzilveren, zodat we met 1½-½ 
voor kwamen. De stand werd weer gelijk 
toen Hesselmans zijn stelling niet kon 
houden  en op moest geven. 
Joram Simons stond iets voor, maar 
vreesde een aanval, zodat ook hier de 
vrede werd getekend.  
 
Hoewel de stand nog gelijk was, was het 
overwicht op de laatste twee borden groot.  
De Boer kon met een extra pion in een 
toren eindspel de torens ruilen, zodat 
promotie onvermijdelijk was. De 
tegenstander gaf op. De tegenstander van 
Siebel keek de kat nog uit de boom en 
kwam een toren en 2 pionnen achter, 
onvoldoende voor opgave, zodat mat 
moest worden gezet.  
 
Met een 4-2 voorsprong en alleen de eerste 
twee borden nog aan het spelen, was een 
half            puntje genoeg voor de winst. 
Tchavelachvili wist zelfs te winnen na een 
ontstane vrijpion, Ansem moest de 
meerdere erkennen in zijn tegenstander 
met een beduidend hogere rating. 
 
Tevreden werd met een 5-3 overwinning 
huiswaarts gekeerd. Hoewel we 5e in de 
poule staan, hebben we evenveel 
matchpunten als nr. 1 en slechts 3 
bordpunten achter. 

Op 14 december krijgen we de koploper op 
bezoek, dus afwachten of kunnen klimmen 
in de poule. 
 
De uitslagen: 
 
Van der Knaap – Ansem  1-0 
Bloem – Tchavelachvili  0-1 
Krayesteijn – Hesselmans  1-0 
Kleiweg –  Nefkens             ½-½ 
Van Erk – Witvliet   0-1 
Versluis – J. Simons             ½-½ 
Van Ginkel – De Boer  0-1 
Baten – Siebel    0-1 
               3-5 
 
De stand na 3 ronden: 
 
1. De IJssel 2   4 15½ 
2. Maassluis 1   4 15 
3. Papendrecht/Albl.dam 2 4 13 
4. CHESS 2   4 13 
5. Erasmus 5   4 12½ 
6. Dordrecht a4  2 11 
7. WSV 4   2 10 
8. HZP Schiedam 4  0   6 
 
  
     KORTSTONDIG 
 BEKERAVONTUUR 
 
   Ruurd Ouwehand 
 
Eerste ronde, 20 november uit naar het 
verre Oostflakkee met een bemanning die 
fors was uitgedund. Een handicap, die niet 
veel goeds voorspelde, gezien ook de 
bekerreputatie van de rap van de tong 
gesneden tegenstanders, die tot voor een 
jaar de beker nog mochten hoog houden.  
Van onze topborden was alleen Jan 
Seeleman aanwezig, hij verloor kansloos. 
Leo de Jager wist stand te houden, Jaap 
van Meerkerk boekte een winstpunt en hoe 
het Ruurd Ouwehand verging verhaalt zijn 
partij. 
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R. Sparreboom (1944) – R. Ouwehand 
(1882) 
 
1. e4, c6 2. d4, d5 3. e5, Lf5 4. f4 
Minder gebruikelijk. 
4..., e6 5. Pf3, c5 6. c3, Pc6 7. Lb5, Db6 
8. Lxc6+, bxc6 9. b3, cxd4 10. Pxd4, Le4 
11. 0-0, c5 12. Pe2, c4+ 13. Pd4, cxb3 14. 
axb3, Lc5 15. Le3 
 

 
 
Kenmerken van de stelling: 
In de doorschuifvariant is pion e5 een 
belangrijke kracht in het aanvalspatroon op 
de zwarte koning. Wit heeft bovendien een 
sterk paard op d4, een paard dat een 
opmars van de f-pion ondersteunt. Zwart 
moet in dit soort stellingen zijn heil zoeken 
in activiteit op de damevleugel, maar moet 
toch eerst zijn ontwikkeling voltooien. 
Vooral het nog niet gerokeerd hebben kan 
een rol gaan spelen.  
Conclusie: Wit staat iets beter. Rapporteur 
Ruurd geeft aan dat hij hier beter 15…, 
Db7 had kunnen spelen. 
15…, Pe7 16. b4, Lxd4 17. Lxd4, Db7 18. 
Da4+, Pc6 19. Lc5! 
De volgende hindernis voor Zwart.  
19…, Ld3 20. Tf2, Db5  
20…., Lb5 21. Dd1, Tc8 22. Pa3, a6 
en Wit brengt de f2 toren naar a2. 
21. Dd1, Lxb1 22. Dxb1, Kd7 
Zwart wil de torens tot leven brengen, 
maar ook op d7 staat de koning niet veilig. 
23. f5!, Pxe5 24. fxe6+, fxe6 25. De1, Db8 

26. Ld4 
Zwart staat verloren. 
26…, Pg4 27.  Tf7+, Kd8 
27…, Kc6 28. Ta6+, Kb5 29. De2# 
28. Dh4+, Pf6 29. Lxf6+, Ke8 30. Te7+, 
Kf8 31. Lxg7+ 
 

 
 
31…, Kg9 32. Df6, Db6+ 33. Kh1 
Zwart geeft op.  
Nu het tegen de Kerstdagen loopt is het 
niet  raadzaam tegen een Sparreboom op te 
lopen!  
 

ERASMUS 2 GEVLOERD DOOR 
KRIMPEN a/d IJSSEL  2 

 
   Leo Verhoeven 
                (partijfragmenten:f7) 
 
Voor Erasmus 2 stond op 16 november 
2009 de topper tegen Krimpen 2 op het 
programma. Twee sterke teams, met 
Krimpen licht als favoriet. Het werd een 
gevoelige 2½-5½ nederlaag. Een 
tegenvaller dus, maar op de nederlaag is 
niets anders af te dingen dan dat hij wat te 
groot is uitgevallen. 
 
Na ongeveer anderhalf uur was het al 
zorgelijk. Op bord 1 stond Reinier 
Hoogeveen met zwart erg gedrongen nadat 
hij het centrum in een damegambiet aan 
zijn tegenstander moest laten. Op bord 2 
speelde Jaap van Meerkerk ook al een 
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damegambiet, met een isolani op d4 zonder 
echte aanvalskansen. Ruurd Ouwehand 
was op bord 3 aan een gesloten Siciliaan 
begonnen, met een ongeveer gelijke 
stelling. Aan de borden 4 en 5 kwam het 
Grunfeld-Indisch op het bord. Pim 
Kleinjan speelde op 4 met wit en Joop van 
’t Hoenderdaal op 5 met zwart. Pim deed 
het rustig aan en kwam in een ongeveer 
symmetrische stelling terecht zonder dat er 
veel aan de hand was. Joop speelde de 
bekende gambietvariant waar wit een 
dubbele g-pion krijgt en zwart het nodige 
spel. Paul Wilhelm keek op bord 6 met wit 
tegen een Ben-Oni aan: veel ruimte maar 
ook veel gaten in de eigen stelling. Op 
bord 7 speelde Olivier Vrolijk met zwart 
tegen een caro-kann met e5 waar de zwarte 
dameloper op f7 terecht kwam. Cander 
Flanders aan bord 8 had in een 
damegambiet veel ruimte maar trok te ver 
naar voren, waardoor een snel pionverlies 
onvermijdelijk werd. 
 
Toen kwam de wedstrijd wat meer in 
evenwicht. De tegenstander van Jaap 
verloor de voorzichtigheid uit het oog en 
de stelling van Jaap was op slag gewonnen: 
materiaalwinst plus aanval. Hoewel Jaap 
het zich nog moeilijk maakte, kon het punt 
hem niet meer ontgaan. Ruurd kwam beter 
te staan en Cander leek de pion terug te 
gaan winnen. Olivier had zich losgewerkt, 
stond zeer overwegend en sloeg hard door 
de witte koningstelling heen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20…, Ld2 21. Td1, Lxc3 22. bxc3, Da3 
23. Lf4, Dxc3  24. Lc1, Dxd4 25. Pb2, 
Pa3+ 26. Ka1, Dc3 27. Td3, Pxc2+ 28. 
Kb1, Pa3+ 29. Ka1, Dxc1#  
 
 Reinier stond echter nog steeds slecht, 
terwijl Pim een dubbelpion moest 
accepteren zonder dat er wat tegenover 
stond en Joop langzaam maar zeker terrein 
prijs moest geven. Bij Paul was het een 
rommeltje. 
 
In de beslissende fase begon het goed met 
de winstpunten van Olivier en Jaap, maar 
het hele beeld was te ver heen. Reinier 
moest materiaal prijsgeven en werd heel 
zeker weggeschoven. Wit bracht een 
kwaliteitsoffer en beschikte daarna over 2 
alternatieven. Reinier besloot daarop de 
dame voor een tweede toren te geven, maar 
het overblijvende spel was sterk in zijn 
nadeel. 
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17. Txd7!, Dxd7 18. Tad1 
Het alternatief: 18. Pc5, Dc8 19. Lxc6, Ld6 
20. Lxa8, Lxc5 21. Lf3, Lxe3 22. Dxe3, 
Lxc4 23. Dxa7 en Wit staat zeer goed. 
18…, Dxd1+?! 
Een keuze was hier zeker: 18…, Dc8 Maar 
een mogelijk vervolg toont: 19. Lxh6!, e5 
(19…, gxh6 20. Dg4+, Kh8 21. Dh4, Kg7 
22. Df6+, Kg8 23. Pg5! En dan a. 23…, 
hxg5 24. Dxg5 en via Td4 is mat niet te 
vermijden, of b. 23…, Dd8 24. Txd8) 
20. Dh5, De6 21. Lxg7, Kxg7 22. Pc5, 
Dg6 23. Dxg6+, Kxg6 24. Pxa6, Tad8 25. 
Txd8. Lxd8 26. Lxc6 en ook dan heeft Wit 
prima spelvooruitzichten.  
19. Dxd1, Tfd8 
Het verdere verloop liet Zwart weinig 
kansen meer.  
 
Ruurd had een pion gewonnen maar gaf 
deze weer terug en het gebrek aan ruimte 
werd hem fataal. 
 
Die pionwinst was op dit moment (zie 
volgend diagram): 
43…, Pxg5! 44. Pb4 
44. fxg4, Lxg6+ a. 45. Ke2, Pxd4+ 46. 
Kf2, Lf4 47. Lc3, Lxe5, of b. 45. Kf2, 
Pxd4 46. Lg2, Lf4 47. Lc3, Lxe5 
44…, Lxb4 
Sterker: 44…, Pxf3 45. Kxf3, c3 46. bxc3, 
Pxa3 47. Pd2, Lb5 
 
 

 
 
45. Lxb4, Pf7 46. Lc5, g5 47. fxg5, Pxg5 
48. Kf4, Pxf3 49. Pxf3, c3 50. bxc3, Pxc3 
51. Pg5, Ld1 
Deze zet is waarschijnlijk de inleiding tot 
het deficit.De loper wordt in het vervolg 
danig gemist in de verdediging.   
52. Ph7, Pe2+ 53. Ke3, Pg3 54. Pf8+  
De pion gaat nu weer verloren.  
54…, Kc6 55. Pxe6, Lc2 56. Pg7, Pe4 57. 
e6!, Pxc5 58. e7!, f4+ 59. Kxf4, Lg6 60. 
dxc5 
 

 
60..., Kxc5 
60..., Kd7 61. Kg5 a. 61…, Le8 62. Kf6. 
Lg6 63. c6+, Kd6 64. c7, Kxc7 65. Kxg7 
en Wit promoveert of b. 61…, Kxe7 62. 
Kxg6, Kd7 63. Kf5, Kc6 64. Pe6, d4 65. 
Ke4 en Wit wint. 
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61. Kg5, Kd6 62. Pf5+!, Lxf5 63. e8D 
,Ld3 64. Kf4, Lc4 en Zwart werd snel 
opgebracht.  
 
Pim zat in een lopereindspel met nog 
steeds een dubbelpion, dat niet te houden 
bleek. Joop kon het ook niet bolwerken: 
wit had zijn stelling goed bij elkaar 
gehouden, loste de dubbelpion op en 
schoof het eindspel rustig uit. In het 
rommeltje van Paul (iets voor de 
liefhebbers van wisselende 
materiaalverhoudingen) werd remise 
overeengekomen.  
 
 
 
 
 
Jaap had de aanval ingezet op de 
vijandelijke dame:  
 

 
 
19. Lb1, Db3 20. Tf3, Da4 21. Ta3, f6 22. 
Txa4, Pxa4 23. Dc2, fxe5 
Daarna was de koning aan de beurt voor 
een magneetserie: 
24. Dh7+, Kf7 25. Lg6+, Kf6 26. dxe5+, 
Kg5 27. h4+, Kg4 28. Le4, Kxg3 29. 
Dxg7+, Lg4 30. Tc1, Tf4 31. Lf3, Td8 32. 
Tf1, Pc5 33. Lxg4, Txg4 34. Tf3+  
Zwart kan niet meer ontsnappen, 
opgegeven.  
  
Tot slot zag Cander zijn pion niet meer 
terug: een toreneindspel van drie tegen vier 

op dezelfde vleugel leidde uiteindelijk tot 
een verloren pionneneindspel. 
 

 
 
41. Dc5 
Dit had tot direct verlies moeten leiden. 
Meer weerstand  maar ook dik 
onvoldoende bood 41. Da7, De4+ 42. Kh3, 
Df3 43. De3, Dxf2 44. Dxf2, Txf2 en Wit 
gaat winnen met 2 pionnen extra.  
41…, Dxd5? 
Zwart overziet 41…, De4+ 42. Kh3, Td5! 
En Wit moet de dame geven. 
42. Txd5, Kg6 43. Ta5, Kf6 44. Ta4  
Beter 44. Ta7, Kf6 
44…, Ke5 45. Tf4, f5 46. Tf3 
Beter toren handhaven op 4e rij, bijv.: Tb4 
46…, g5 47. T3+, Kf6 48. Ta3, h5 
Sterker: 48…, g4!  
49. h3, Td4 50. Tf3 
Beter: 50. Kf3, g4 51. Kg2, Td2 52. h4, 
Ke7 53. Kf1, Td4 54. Ke2, f4 55. Ta7+, 
Kf6 56. Th7, f3+ 57. Ke3, Td5 58. Th6+, 
Ke7 Zwart moet dan nog nauwkeurig 
spelen voor de winst. 59, Kf4, Td2? loopt 
bijvoorbeeld niet goed voor  Zwart af.  
50…, Ke5 51. Te3+, Te4 52. Ta3, h4 
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Verdere notatie ontbreekt, de uitslag is er 
niet minder slecht om.  
 
Het overzicht: 
 
1. Reinier Hoogeveen - Gosse Romkes  
  0  - 1 
2. Jaap van Meerkerk - Remko 
Moerkerken  1  - 0 
3. Ruurd Ouwehand - Kees Vroegindeweij 
 0  - 1 
4. Pim Kleinjan - Bert ten Wolde   
 0  - 1 
5. Joop van 't Hoenderdaal - Michiel de 
Ruiter       0  - 1 
6. Paul Wilhelm - Jason Zondag      
 ½ - ½ 
7. Olivier Vrolijk - Jan Sluiter  
  1  - 0 
8. Cander Flanders - Frits van Duin   
 0  - 1 
 

HET DERDE NIET GELUKKIG 
 
      Arie de Jong 
 
Het derde ging op 24 november op bezoek 
bij Groenoord 1 Niet om te zien of het 
beslag voor de oliebollen voor eind 
december al in de pot zat, maar wel om de 
voorraad krenten aan te spreken en de 
nodige er uit te pikken. Beide ploegen 
konden bogen op een 100% score en waren 
dus allebei erop gebrand om boven te 

komen drijven. Voornemens omzetten in 
daden moet voor Rotterdammers weinig 
moeite kosten, maar  de nabijheid van 
pregnante Schiedamse jeneverlucht doet 
die voornemens gemakkelijk op de vlucht 
slaan.  
 
Het werd een spannende avond. Het begin 
was niet bemoedigend, want op een aantal 
borden waren wat minpunten te noteren, 
maar het huidige speeltempo laat veel 
mooie stellingen in een laatste kwartiertje 
verkeren in  gezelschap van het aanroepen 
van de hemel. Zo ook deze avond!  
Peter Weeda – gebrek een houtgevoel ? – 
moest al snel de koning inleveren, waarbij 
het hoe en waarom voor u onkundig blijft. 
Van te voren hadden we opstelling juist op 
die tegenstander van Peter aangepast. Het 
zou een snelle remise worden…, dachten 
enkele ingewijden. Ook met zulke 
zekerheden kan dus per direct worden 
afgerekend. 1-0 achter. Wie doet er wat 
aan?  Niet Frits Sdteenbergen, die de taak 
had stand te houden, hij kwam tegen Kees 
Sio niet in de buurt van enig voordeel, 
daarom maar heel vlug tot remise besloten. 
Taak van Frits volbracht.  Hoe zag het bord 
na die 20 zetten eruit? Zo: 

 
 
Frits, met Zwart, voelde zich hier 
gerechtigd remise aan te bieden, Kees 
stemde toe.  
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Een volgende dreun moest worden 
geîncasseerd aan het laatste bord, waar 
Rutger Cogenbach van te voren was 
opgeroepen te scoren. De punten moesten 
van de staart komen. Rutger kreeg een 
ruilvariant uit het Spaans te verdedigen, 
kreeg nog een tweede dubbelpion, verloor 
wat klein materiaal en toen die hoeveelheid 
voldoende was, accepteerde hij de 
nederlaag. Waarmee de tussenstand 
gebracht was op ½-2½ voor de thuisploeg. 
 
De vijf overgebleven hadden maar 1 
opdracht: scoren.Uw verslaggever kreeg 
een Leeuw voor de neus, die ook nog 
behoorlijk bleek te kunnen grommen. In 
zijn lust mij te verscheuren, bleef er een 
botje in zijn keel steken! Omdat op winst 
spelen moest nam ik risico’s voor lief. 
 

 
 
Objectief bezien staat Zwart iets beter.. 
Onder andere omstandigheden zou ik hier 
16. Pb4 hebben gespeeld, Maar er moest 
wat! Dus:  
16. g4?!, Le4 17. g5?!, Le7 18. f3, Pc4  
Uitstekend antwoord. Wit “ probeert” het 
nu: 
19. Lf2  
Zwart overschat de stelling, hij had hier 
rust kunnen nemen met 19…, Lf5, maar 
het werd: 
19…, Lxf3? 20. Lxf3, Pd2?  
Zwart heeft niet goed doorgerekend. 
21. Lxb7 

Stukverlies voor Zwart is nu 
onvermijdelijk.  
21…, Pxb1 
21…, Tab8 22. Lc6  
22. Lxa8, Txa8 23. Txe7, Pd2 24. Txc7, 
Pf3+ 25. Kg2, Pxg5 26. Lxa7, Pe6 27. 
Tb7 
Torenruil aanstaande, Zwart geeft op.  
 
De euforie werd onmiddellijk getemperd 
door de nul van Henry Pijpers. Henry was 
in een Van Geet vergeten, dat de 
tegenstander ook gevaarlijke zetten kan 
doen. Na een opening die in het voordeel 
van Zwart verliep, kwam hij al snel in 
moeilijkheden:  
 

 
 
Het minst slecht lijkt hier: 15. Dc4. Het 
werd: 
15. Df3, Pd4 16. Dd3, Pe2+ 17. Kh1, 
Dxd3 18. cxd3, Pg3+ 19. Kg1, Pxf1 20. 
Pxf1, Lc5+ 21. Kh2, Te1 
Het paard staat genageld aan zijn eigen 
ijzers. En mocht hij toch losbreken, dan is 
loper c1 het haasje dat de Kerst niet 
overleeft.  
22. Pd3, Le3. 
Simple comme bonjour. Wit (les Blancs) 
abandonneert.   
 
Jan de Korte liet de hoop herleven en doet 
dat in eigen bijdrage, partij plus 
commentaar, ingepast in dit verhaal. 
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Jan de Korte – Alex van Embden 
 
1. b4, e5 2. Lb2, Lxb4 3. Lxe5, Pf6 4. Pf3 
4. c4 
4..., Pc6 5. Lb2, d5  
5…, 0-0 
6. e3,  Lg4 
6…, 0-0 
7. Le2, 0-0 8. 0-0, Te8  
8..., Lc5  
9. a3 
9. d3 
9..., La5 10. d3, Dd6 11. Pbd2, Tad8 12. 
Tac1 
12. c3  
12..., b5 13. d4 
13. c3, a6 14. Te1 (14. Dc2); 
13. Lxf6, Dxf6 14. c3 (14. d4, a6) 
13. Pb3, a6 14. Ph4 
13…, Lxd2 
13…, a6  
14. Pxd2, Lxe2 15. Dxe2, Te6 
15..., Pe4 16. Pxe4, Txe4 17. a4, b4 18. c3, 
Th4 19. g3, Th6 20. cxb4, Pxb4 21. La3, 
a5 22. Dc2, De6 23. Dxc7 
16. Pb3, b4 
16..., Tb8 
17. Pc5, bxa3 18. La1 
18. Lc3 
18..., Tde8 
18..., Pa5 met compensatie voor de 
kwaliteit. Zwart probeert het later nog eens 
met Pa5 maar bereikt c4 niet meer. 
19. Pxe6, Txe6 
19…, fxe6 
20. c4, dxc4 
20…, Pb4 21. Lc3, Pc6 22. c5, De7 23. 
Da2 
21. Txc4 
Dame blijft g4 controleren.  
21. Dxc4, Pa5 (21…, Pb4) 
21..., Pa5 
21..., Pb4 
22. Ta4, Pc6 23. Tc1, Pd5 24. Tac4 
Dame blijft keepen! Wit is ook niet bang 
voor Pf4 en Pxg2 (Df3 en Txc6 counteren) 
24. Da6, Pde7 25. Txa3 
24…, Pa5 
24..., Pf4 25. Dg4, Pg6 
24..., Pcb4 

25. Tb1 
25. T4c2 
25…, h6 
25…, Pb6 25. Tc2 
26. Tc5 
Praktische tempozet: opent controle over 
meer lijnen.  
26. Tb8+ 
26…, Pc6 27. Df3 
26. Tbb5 Eerst Tb8+ lijkt beter, maar 
Zwart is inmiddels in verwarring en heeft 
moeite met oordeel en planvorming. 
27…, Pce7 
27…, Pcb4 28. Tb3, a2 29. Ta3, Tf6 30. 
Dd1, De6 31. Txa7, Tg6 32. Ta3 
28. Tb8+, Kh7 29. Dxf7, Tf6 
29..., Pf6 
30. De8, Pb6  
30…, Da6 
31. Dh8+, Kg6 32. h4 
Min of meer a tempo (met dank aan de 
trainingen) 
32…, f5 
32…, Pbc8 33. h5+, Kf7 34. Tb7, Da6  
35. Tcxc7, Tb6 36. Dxc8, Tb1+ 37. Txb1 
33. De8+, Kf6 
Helaas e3-e4 gemist. 
33…, Kh7 34. Txf5, Dc6 
34. d5+ 
 

 
Zwart geeft op. 
34…, Te5 35. Ta5, Pxd5 36. f4 
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           Patrick van der Velden ging het eindspel in 
met een pion minder en met 2 paarden 
tegen 2 lopers, geen geringe opgave. Maar 
het  karwei werd – met lichte hulp van 
Zwart - magnifiek geklaard! 

 

 
 
38…, Lxd5 
Niet verkeerd, maar ook niet goed. Wit 
krijgt een mooie vrijpion. 
39. cxd5. Lf6 40. d6, Td7 41. Kf3, Ke8 
42. Ke4, Le7 
Een provocerend zetje maar ook het begin 
van het einde. Wit wint een belangrijk 
tempo! 
43. Kd5, Ld8 44. 44. Kc6, Le7 45. Pc7+, 
Kf8 
45..., Kd8 46. dxe7+ 
Zwart geeft op. 
 
En zo waren we beland in de kritieke fase, 
waarin het bij 3½-3½ alles of niets moest 
worden. 
Het hing nu af van Gilles, die een pion 
voorsprong had verkregen en een stelling 
waarin meer voordeel lonkte: 
 

      
Het vervolg:  
29…, Dc5  
29…, Dxe3! 30. Dc3, Dxc3 31. Txc3, 
Tfe8! 32. bxc4, Txc4 33. Txc4, bxc4 34. 
Pc3, Te1+ 35. Tf1, Txf1+ en Zwart wint 
het eindspel.  
30. Pd4, Le4 31. Dc3, Tce8 
Hier begint de ellende…. 31…, Dd5 
handhaaft het voordeel. 
32. bxc4, b4 33. Db2, Ld3 
Het voordeel is nu verkeken. Met 34. Dd2 
bereikt Wit gelijk spel.  
34. Db3, Txe3 35. Pb5? 
35. Db2 is nu wel gedwongen. 35…, Lxc4 
met groot voordeel voor Zwart. 
De tekstzet moet tot onmiddellijk verlies 
leiden! Na 35…, Te2! kan Wit gevoeglijk 
opgeven… 
35…, De5 
Gilles droomt van mat. De droom wordt 
wreed verstoord! 
36. c5+! 
Consternatie, want Gilles antwoordt met 
35…, Te1+ Rumoer alom, onreglementaire 
zet, partij wordt al opgevraagd met winst 
voor wit. Maar ja, de regels zijn streng: 
Zwart moet het  schaak pareren…en wel 
met de majesteit zelve.  
36…, Kh8 37. Dxb4, Te8 38. h3 
Zwart moet nu voortgaan met 38…, Tb8, 
maar moet wel de paaltjes voor de koning 
in de gaten houden, overigens ook Wit 
verkeerd in benauwenis.  
Gilles denkt lang na en de minuten, die 
eerst traag voort kropen  zijn in een 
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stroomversnelling geraakt, de vlag nadert 
en nadert.  
38…, Txh3 
Ach ,schrik om het hart. Wat doet ie nou?  
39. gxh3, Dg3+ 40. Tg2, De3+ 41. Kh2, 
Te4?? 
Opnieuw afgrijzen voel- en hoorbaar.  Die 
vlag wankelt en wankelt, evenzo de 
partij…. 
Met 41…, De5+ was er nog hoop geweest.  
42. Dc3?? 
Ook Wit lijdt aan zinsbegoocheling. 42. 
Ta1! en Zwart kan zijn leed niet meer 
overzien.  
42…, Te7?? 
42…, Tg4!! En de partij eindigt dan 
vreedzaam in remise, Bekijk alle 
antwoorden van Wit maar.  
 

 
 
43. Dd4 
43. Td1! Maakt een eind aan alle hoop. 
43…, Lxb5 44. Dxe3, Txe3 45. c6, Tb8 
46. c7, La6 47. Td1 
Zwart geeft op. Soms kan een stuivertje 
raar rollen, hier viel het kwartje verkeerd.  
Toch nog een zure nederlaag, mismoedig 
naar huis. 
Gilles heeft uiteraard geen schuld aan het 
eindresultaat, daarvoor zorgen we met zijn 
allen. 
 
 
 
 

Op een rijtje: 
 
Wensing – Pijpers   1-0 
Sio – Steenbergen                        ½-½ 
Van Embden – De Korte  0-1 
Van Toor – Weeda   1-0 
Deegeling – De Jong   0-1 
Verbiest – Donze   1-0 
Van Gameren – Van der Velden 0-1 
Van Mullem – Cogenbach  1-0 
             4½-3½ 
 
De stand na 3 ronden: 
 
1. Krimpen a/d IJssel 3 6 17½ 
2. Groenoord 1  6 12½ 
3. Erasmus 3   4 15½ 
4. RSR Ivoren Toren 5 4 12½ 
5. WSV 2   2 13 
6. Mesemaker 1847 4  2   9½ 
7. SO Rotterdam 4  0 10 
8. Shah Mata 2  0   4½ 
 

HET ZESDE GELIJK  
 
   Peter Hurkmans 
Fragmentarisch bijgesprongen door f7 
 
Ons van samenstelling wisselende viertal 
in de viertallencompetitie B heeft in de 
derde  ronde de uitwedstrijd bij 
Lombardijen afgesloten met een 2-2 
gelijkspel.  Op dinsdag, 24 november, had 
het hevig treffen plaats in de tuinkamer van 
Antonius in het idyllische IJsselmonde. 
Ditmaals was het team geformeerd met 
Hurkmans, Tchavelachvili, Versluis en 
Melis, de kerncrew zogezegd. In deze 
volgorde werden ook de punten en de niet-
punten geboekt.  
Peter Hurkmans kwam goed uit de opening 
en won een pion, ging later van slecht tot 
verloren, maar kreeg hulp uit het fonds met 
de naam Louis Visser, geacht 
Lombardyenkletser, tevens voorzitter.  
Illustratie van het laatste: 
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Peter had Louis de overhand gegeven, 
zoals  blijkt, maar Louis ging in de  tuin 
even kijken hoe het er voor stond met de 
hennepplantjes, kwam misschien lichtelijk 
high terug, verzuimde het eenvoudige 
26…, a6, koos voor het nutteloze 26…, 
Kg8, ging na 27. Pc6 over tot het 
aanspreken van het genoemde hulpfonds 
met 27…, Pb2??. 
Peter, zielsverheugd: 28. Pxe5. 
Het vervolg: 
28…, Txe5 29. Ke2, Pc4 30. Td1, a5 31. 
Td8+, Kh7 32. Td7, c6 33. Tdxf7, Kg6 
34. Tc7, Te6 35. Tg3/ 
Louis wist het toen wel.  
Dat was dus enigszins in de schoot 
geworpen.  
Alik Tchavelachvili zorgde voor het andere 
punt. Hij speelde een onorthodoxe opening 
en zag in het volgende fragment zijna kans 
schoon: 
 

 
Tegenstander Van der Linden, had hier 13. 
Dg3  moeten spelen, maar waarschijnlijk 
liep ook hij even de tuin in om te zien of 
zijn linde al was ontbladerd en ja hoor, dat 
bleek na:  
13. Dxg5?, Dxg5 14. Lxg5, Tg4! 
Ja, de linde was er slecht aan toe, een loper 
in benauwenis, een pion op d4 evenzo, 
maar erger: de dreiging Txg2, met een 
aangrijnzende loper op b7…. 
Enig redmiddel: 15. d5?!, Txg5 16. Pe4, 
Txe5 17. Pd6+, Ke7 18. Pxb7, Txd5 19. 
Le4, Td4 20. Pxc5, Te8 21. c3, Tc4 22. 
Pxe6, Pxe6, maar ook dan zal Zwart wel 
aan het langste eind trekken.  
Het werd: 
15. Pe4, Lxe4 16. Lxe4, Txe4 
Het gewonnen stuk werd door Alik keurig 
tot winst gevoerd. Maarten en Jan gingen 
dus onderuit, daarbij past slechts 
stilzwijgen.  
 
Nog voor het sluiten van de kopij ontving 
het zesde op 7 december nog een viertal 
van S.O. Rotterdam. Deze ontmoeting ging 
voor onze mannen verloren. 
 
De uitslagen hiervan: 
 
Siebel – Huyser   0-1 
Hurkmans – Jansen             ½-½  
Tchavelachvili – Haubenwallner 0-1 
Versluis – Vreeburg             ½-½ 
     1-3 
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De stand in deze lijvige competitie na 4  
(sommigen 3) optredens: 
 
1.  Sliedrecht   4 6    10 
2.  Charlois Europoort B 4 5      8 
3.  Eeuwig Schaak  3 5      7 
4.  De IJssel   4 4   8½ 
5.  S.O. Rotterdam  4 4   8½ 
6.  Oostflakkee  4 4     8 
7.  Lombardijen  4 4     8 
8.  Erasmus   4 3     7 
9.  Ashtapada   3 3   6½ 
10.Papendrecht/Alblasserd.   4 0   4½ 
 

HET EERSTE TERUG IN DE RACE 
 

    Arie de Jong 
 
De laatste krachtmeting van Erasmus 1 in 
de Promotieklasse in het jaar 2009 gaf een 
goede afloop te zien. Op 8 december moest 
daartoe een bezoek worden afgelegd bij 
Nieuwerkerk a/d IJssel 1, aldaar. Hoewel 
de reis uitstekend was voorbereid door 
onze onvolprezen aanvoerder Leo 
Verhoeven, hij had Google te hulp 
geroepen om ons de weg te wijzen, bleek 
de praktijk ons in dat opzicht niet bijster 
welgezind. Althans enkelen van dat eerste, 
hadden moeite, ondanks de handleiding de 
deur van het gastenhuis te vinden. Daartoe 
behoorden in ieder geval Seeleman, die 
chauffeerde in bijzijn van Verhoeven en 
verslaggever De Jong en ook, maar wel op 
eigen  houtje, Hofman…. 
Hoe wij de aanwijzingen van Google ook 
volgden, we kwamen wel in de buurt van 
het honk, maar wisten het gat van de deur 
slechts na een kwartiertje radeloos 
rondtoeren, met behulp van een goede 
raadgever, die op straat passeerde, te 
vinden. Dat geluk was Hofman niet 
beschoren, ook hij had zich verlaten op 
Google, via een mailtje aangereikt door 
Verhoeven, maar bleef in het duister en 
van de buitenwereld afgesloten, ronddolen 
en verliet uiteindelijk gefrustreerd het 
slagveld. Zijn plaats bleef bij het aantreden 

van de teams dan ook onbezet. Nadat de 
wedstrijd al een kwartier aan de gang was, 
werd telefonisch contact met de dolende 
gezocht, die bleek verslagen en overmand 
door emoties, terug thuis te zitten. Hij 
moest worden vervangen, uw verslaggever 
maakte met de wedstrijdleider de  
formaliteiten in orde en nam plaats aan 
bord , 20 minuten minder en met Zwart.  
 
Hoewel als laatste begonnen was De Jong 
het eerste klaar. In een Aljechin werd de 
hoofdvariant van het moderne systeem 
gevolgd, totdat Wit op zet 9 een andere 
voortzetting koos en de strategische strijd 
om het bezetten van veld d5 anders 
benaderde. Zoals altijd in deze variant 
kampt Zwart met enig ruimtegebrek en is 
de elasticiteit  van de zwarte stukken alleen 
maar met omzichtigheid te bewaren. Wit 
kwam in de daarop volgende 
afwikkelingen toch tot winst van een pion. 
 

 
 
Wit heeft voordeel, maar de zwarte 
stukken kunnen nu wel  beter worden 
benut. Het vervolg: 
26…, Td2 27. Lc3, Td7 28. e6, Tc7 29. 
esf7+, Dxf7 30. Dxf7+, Txf7 31. Lxg7, 
Kxg7 32. Tc5, b6 
Zwart had ook kunnen kiezen voor 32..., a4 
met verwikkeling zoals 33. b4, Td8 34. 
Ta5, Td2 35. f3, Tc7 36. Tce5, Tcd7 37. 
Tce5, Ta2 38. Te7+, Txe7 39. Txe7+, Kf6 
40. Txh7, b5   41. Tb7, maar vertrouwde 
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de afloop van 3 tegen 1 pionnen op de K-
vleugel niet.  
33. Tc6. Tb8 34. Tee6, Tfb7 
Ook deze stelling is niet florissant, de witte 
koning kan ingrijpen, waar Zwart weinig 
mogelijkheden heeft. Objectief bezien staat 
Wit wel gewonnen.  
35. b4, axb4 36. axb4, Kf7 37. b5 
Dit was de zet waarop Zwart zijn hoop op 
had gevestigd. Ook hier had Wit Kf1 
moeten doen. 
37…, Ta8 38. g4, Ta5 39. Txb6 
Wit verzuimt hier 39. Te5, wat hem alsnog 
kansen had geboden.  
39…, Txb5 40. Tf6, Kg7 
Zwart bood hier remise aan, omdat het 
eindspel met 4 of ook met 2 torens Wit 
nauwelijks mogelijkheden geeft.  
 
Evert van den Hooven volbracht weer eens  
een kunststukje! Uit een wat onregelmatig 
geopende partij ontspon zich een strijd op 
de damevleugel, waar Wit over een open 
lijn beschikte. We komen erin na de 30e 
zet: 
 

 
31. Da5, Dxa5 32. Txa5, Tc3  
Een ongelukkige zet. Speelbaar was nog 
32…, Kg7 
33. Ta8, Kf8 34. Tb8, Tc7 35. b6, Te7 36. 
Lb5, La3 37. Kd1 
La3 is nu afgesneden van de diagonaal c1-
h6.   
37…, Lb4 38. Ta8, Lc3 39. Kc2 

De loper gaat verloren, Zwart geeft op! 
 
Olivier Vrolijk, aangetreden in plaats van 
Jos van der Kaap, vergrootte de 
voorsprong. Hij kreeg daarbij hulp van de 
nog onervaren Hoogland Jr. De opening 
was de zwartspeler onbekend en hij 
reageerde dus niet al te doeltreffend. Toch 
val het niet mee om in een vroeg stadium 
al groot voordeel te bereiken. Dat was wel 
het geval toen Zwart zich verkeek op een 
door hem bedachte combinatie… 
 

 
 
18…, Pxc3 19. bxc3, Lxf3 20. Dxf3, Txc3 
21. Lxh7+, Kxh7 22. Dxc3 
Wit heeft nu in ruil voor een pion een stuk 
meer. Dus niet zo’n geslaagd idee van 
Zwart. Zwart speelde desondanks lustig 
door, offerde verderop in de partij nog eens 
een stuk in de hoop met schaakjes de witte 
koning te kunnen achtervolgen, maar 
routineus werd dit voornemen in de kiem 
gesmoord en bleef slechts capitulatie over. 

 
Even trok er een schaduw door de fraaie, in 
kerstsfeer aangeklede speelzaal, een zaal 
om verlekkerd op te zijn! Dat was toen Leo 
Verhoeven zijn pogingen het schaakleven 
te redden moest opgeven. Maar al spoedig 
werd dit ongemak overmeesterd door Leo 
de Jager, die weer een Leo, van der Haven 
ditmaal, aan de verkeerde kant van de 
score deed belanden. In het middenspel 
veroverde onze Leo enkele pionnen  en 

 38



dreigde hij tevens mat in één, maar ook de 
eigen aanvoerder verkeerde in niet 
benijdenswaardige omstandigheden, 
waarom dan ook een kwaliteit moest 
worden ingeleverd. Een 
stellingbeoordeling leerde dan, dat eerder 
Wit dan Zwart er beter voor stond. Dat viel 
dus tegen. Na van witte zijde wat 
onduidelijk verweer ontstond na 40 zetten 
de volgende stelling: 
 

 
 
De vraag is of Wit dit kan houden?  In de 
praktijk werd dat niet bewezen, maar als 
Wit zijn zwakke pion op b3 bescherming 
had geboden met 41. Tf5, dan lijkt mij 
winst voor Zwart niet aan te tonen. In de 
partij verloor Wit die pion wel, waardoor 
Zwart 2 vrijpionnen in de hand had, Die 
omstandigheid werd Leo uit Nieuwerkerk  
dan ook fataal.   
Op dat moment was de stand al 3½-1½ in 
ons voordeel en er leek nog het een en 
ander aan te komen.  
 
 
De hoogste 3 borden waren nog in strijd 
verwikkeld. Het eerste aan de streep kwam 
Jan Seeleman. Ook hij kreeg een Aljechin 
voor de neus gezet, waarin Zwart het 
moderne systeem uit de weg  ging. De 
gekozen variant is zeer interessant (1. e4, 
Pf6 2. e5, Pd5 3. d4, d6 4. Pf3, Pc6 5. c4, 
Pb6. Hier kan Wit dan voortzetten met 6. 
e6!, fxe6 7. Pg5, e5 8. Ld3!, Pxd4 9. Lxh7, 

Txh7 10. Pxh7, Lf5 11. Pa3! en Wit staat 
prachtig)  
Jan zette echter voort met 6. exd6, cxd6, 
zoals ook een partij Adorjan-Polgar ging, 
maar dan had hij verder moeten gaan met 
7. d5, Pe5 8. Pd4, Pexc4 9. a4!, Pe5 10. 
Pc3, a5 11. Lb5+, Ld7 12. f4, Lxb5 13. 
fxe5, Lc4 14. e6! En Wit heeft dan 
duidelijk voordeel. 
De partij van onze man verliep tamelijk 
verschillend van dit voorbeeld. Na 29 
zetten was hij flink in het voordeel 
gekomen: 
 

 
 
30. Txf4, Tc8 31. Tc4, Txc4 32. d7, Le7 
33. bxc4, Td6 34. Lxa5, Txd7 35. Tb1, 
Lc5 36. Lb6, La3 37. Td1, Kf7 38. c5, 
Lb2 39. a5, Ld4 40. d6, Ke6 41. Kf1, Kd5  
De tijdnoodfase was ingegaan. Wit staat er 
goed voor, maar moet het nog bewijzen. 
Genoteerd werd er niet meer. De uitkomst 
in het eindspel draaide om een dame voor 
Jan en een toren voor Zwart. Het duurde 
even voordat die strijd in ons voordeel was 
beslist en dat betekende gelijk ook de 
wedstrijdwinst.  
 
Pieter Sturm kreeg aardig spel, maar ook 
Zwart wist zijn tegenkansen  goed waar te 
nemen. Schriftuurlijk ging er een en ander 
mis, zodat ik u een overzicht van de partij 
schuldig moet blijven, maar de uitkomst 
was zeker: Pieter won. Bleef nog  Symon 
Algera, die in een laveerpartij was 
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verwikkeld met Edo Pouwelse. 
Uiteindelijk eindigde het gelijk opgaande 
gevecht, waarin geen van beiden zich echte 
kansen wist te verschaffen, in remise. Een 
vreedzaam besluit van een wedstrijd, die 
ons bracht wat van de krachtsverhouding 
mocht worden verwacht, hoewel de zege 
wellicht wat hoog uit viel.  
 
Tot slot nog: 
 
Nieuwenkamp – Sturm 0-1 
Pouwelse – Algera            ½-½ 
Willemen – Seeleman  0-1 
Van der Haven – De Jager 0-1 
Klein – Van den Hooven 0-1 
Zyleman – De Jong            ½-½ 
Hoogland – Vrolijk  0-1 
Huijzer – Verhoeven  1-0  
     2-6 
 
De stand na 4 ronden:  
 
1. Charlois Europoort 3 4    8   21 
2. Krimpen a/d Ijssel 1 3    6   18 
3. Erasmus 1   4    6   18 
4. De Willige Dame 1  4    4   15 
5. Spijkenisse 2  3    4   12 
6. Shah Mata 1  4    2   13½ 
7. S.O. Rotterdam 3  3    2 10½ 
8. RSR Ivoren Toren 3 4    0    13 
9. Nieuwerkerk a/d IJssel 1 3    0      7 
 
Deze klasse is op de helft aangekomen en 
de promotiekandidaten zijn ongeveer te 
benoemen. Voor Erasmus 1 zal veel 
afhangen van ronde 6 (in ronde 5 zijn we 
vrij) als thuis De Willige Dame op bezoek 
komt. Misschien dat die naam een belofte 
inhoudt. In ronde 7 wacht dan de 
krachtmeting bij Charlois Europoort 3. 
Wellicht dat dan de kaarten geschud zijn. 
 

 
 

 
 

 
 
 

RESTEREND PROGRAMMA 2010 
 
De voorronden van de interne competitie 
eindigen  op 11 januari a.s.. 
Voor 18 januari staat gepland het 
kampioenschap Snelschaken. 
De finaleronden om  het 
clubkampioenschap A, B en C beginnen op 
25 januari. 
Voor de A- groep plaatsen zich de eerste 8 
uit de voorronden, voor groep B de 
nummers 9 t.e.m. 16 uit de voorronden. 
Beide groepen spelen een enkelrondige 
halve competitie, de niet voor genoemde 
groepen geplaatsten spelen een nieuw 
Zwitsers toernooi. De winnaar van A is 
clubkampioen. 
Alle  finalegroepen eindigen uiterlijk op 12 
april. 
 
Het seizoen wordt besloten met het 
Watertorentoernooi, open voor leden en 
niet-leden, waarbij de leden zijn vrijgesteld 
van inschrijfgeld. Het toernooi loopt van af 
19 april  t.e.m. 7 juni (m.u.v 17 mei 2e 
Pinksterdag), aansluitend is er dan nog een 
rapidkampioenschap over 3 avonden, 14, 
21 en 28 juni, uiteraard alleen voor leden.  
 
Voor wat betreft de nog resterende 
bondswedstrijden wordt u  steeds tijdig 
geïnformeerd door de respectievelijke 
teamleiders.  Houdt u zoveel mogelijk de 
daarvoor bestemde data in uw agenda vrij! 
 

 
 
Bestuur en medewerkers van dit clubblad 
wensen alle lezers Prettige Kerstdagen en 
een in alle opzichten Gelukkig Nieuwjaar!
  

0-0-0 
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