
Schaakvereniging  Erasmus,  opgericht  5
september 2005

Speelzaal:

Cultureel Centrum de Castagnet
Larikslaan 200
3053 LG Rotterdam
010-422 5096

Bestuur

Func. Naam

Vz Ron Ansem
Secr Leo Verhoeven
Penn Jan de Korte
Int Maarten Versluis
Ext Jaap van Meerkerk  
Jeugd Maarten Versluis
Matr Arie de Jong

Telefoonnummers  of  e-mailgegevens  zijn
te vinden op de website, waarvan het adres
onderstaand is vermeld.

Copy  kan  verstuurd  worden  aan
robbertheijm@hotmail.com.  Op floppy of
CD aanleveren kan echter ook.

Alle leden kunnen reageren op de berichten
in de nieuwssectie van de website. Op het
forum kunnen ze reageren op onderwerpen
én  nieuwe  onderwerpen  aanmaken.  Ga
naar:

http://www.sv-erasmus.nl

Speelavond

De  clubavond  van  Erasmus  is  de
maandagavond.  Van  zeven  tot  half  acht
speelt de jeugd competitie, aansluitend tot
20:00 krijgt de jeugd les van seniorleden,
onder leiding van Maarten Versluis.

Om  20:00  begint  de  competitie  voor
seniorleden.  Gespeeld  wordt  volgens  het

tempo van de Rotterdamse Schaakbond: 90
minuten voor de eerste 35 zetten, gevolgd
door  een  kwartier  voor  de  rest  van  de
partij. 

U kunt zich voor een clubavond afmelden
bij Maarten Versluis, intern wedstrijdleider
010- 8483698 of mobiel 06-19826767.
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CONTRIBUTIE SEIZOEN 2006/2007 

Tarieven – senioren (per seizoen)
- senioren 86 euro  

 1e seizoenshelft 42 euro
 2e seizoenshelft 44 euro

- dubbelleden 52 euro 
 1e seizoenshelft 25 euro
 2e seizoenshelft 27 euro

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

Er zijn twee mogelijkheden:

opzegging per einde van het seizoen, vóór
1 juni kenbaar maken:
het lidmaatschap eindigt dan per 30 juni;

opzegging per begin van het seizoen, op de
ledenvergadering:
het  lidmaatschap  eindigt  dan  per  30
september;

In het laatste geval is contributie over het
3e kwartaal 2007 verschuldigd. 

Standaardbetalingswijze 
Betaling 1e seizoenhelft vóór 15 november
2006;
Betaling 2e  seizoenhelft  vóór  15  februari
2007.
 
Verreweg  de  meeste  leden  hebben
aangegeven de contributie na een verzoek
van de penningmeester ‘spontaan’ per bank
te willen voldoen:
in  één  keer  of  in  twee  termijnen,  zonder
acceptgiro of automatische incasso. 

Bank
Rabobank: rekeningnummer 11.38.34.098 
Ten name van Schaakvereniging Erasmus
te Rotterdam.

Betaling per kas
Op verzoek kan de contributie ook contant
worden voldaan.
Voor  betaling  per  kas  gelden  dezelfde
betalingstermijnen als per bank.    

Tarieven – jeugdleden (vanaf  2007 per
kalenderjaar)
(jeugdleden zijn  jonger  dan 18 jaar  op  1
juli 2006)

 lopend  seizoen  tot  eind  2006:  21
euro (vóór 15 nov. 2006)

 daarna voor kalenderjaar 2007:  44
euro (vóór: 15 febr. 2007) 

Voor nieuw instromende jeugdleden geldt
er tot eind 2006 een proef periode. Tijdens
deze  proefperiode  wordt  een  korting  op
contributie verleend (maximaal 33%). 

Steunlidmaatschap en donateurs
Oud-leden  kunnen  steunlid  worden  voor
het bedrag van 25 euro. Zij krijgen evenals
donateurs  het  clubblad  toegezonden.  De
minimumdonatie is vastgesteld op 25 euro.

De penningmeester,
Jan de Korte 
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VAN DE REDACTIE

In dit  lof  ontdekt  u,  dat  als  er  zoiets  als
writer's block bestaat, bij Arie de Jong het
antidotum  te  vinden  is.  Wetenschappers
drommen samen in  IJsselmonde,  om met
Arie's bloed- en DNA-samples het ultieme
vaccin samen te stellen. 
Waarmee  ik  maar  zeggen  wil:  wat  een
hoeveelheid copy! En alles in  het  bloem-
rijke proza dat  we van hem gewend zijn.
Want stel nu dat je wilt zeggen: "Gossie,
het  gaat  nu  helemaal  niet  zo  lekker  …"
Arie zou dan schrijven:

..dat  de  geest  van  Dante  Alighieri  me
hier  behulpzaam  was,  toen  de  tendens
van de wedstrijd  ons eerste  team lang-
zamerhand naar de hellepoort voerde.

...misschien eindigde de dag nog wel in
kannibalisme.  Huiverend  bekeek  ik  de
partij

…zwart  wordt  de  ezel  tussen  de  hooi-
schelven…ook  wel  Tantaluskwelling
genaamd. 

Was  het  staal  van  Jaap  niet  bestand
tegen  het  van  leer  trekken  door  John
Leer?

Het  gedaver  rond de  witte  koning  was
daarna  in  competitie  met  de  voorbode
van  het onweer.

Veel  analyses  van  partijen,  dus  als  u  dit
Lof ijverig  bestudeert  heeft  spelen  in  het
eerste  -  landelijke  -  team geen geheimen
meer voor u. Is uw rating een ietsje lager,
dan is bijvoorbeeld de partij van Evert van
den Hooven een aanrader, waar een dame
verloren gaat omdat er gewoon geen velden
meer zijn - toch blijft dat leuk.

De wedstrijdverslagen van teams 3, 6 en 7
vindt  u  op  de  website,  maar  in  het
volgende nummer wil ik dat zeker ook in
het blad in een bepaalde vorm gieten. Nu is
dat  nog iets  te  divers  en dit  Lof is  al  44
pagina's dik..ik neem een regenschaak, zou

de  Angelsaks  zeggen  (dat  onweer  en
gedaver brengt je op ideeën).
Blunders  houden  mij  nog  steeds  bezig,
vandaar  dat  ik  van  Ostayen's  gedicht
verbouwde tot  een kijkje in de hersenpan
op  zo'n  moment.  Geïnspireerd  een  one-
liner die ik ooit las: "Wie een paard op d6
zet,  kan  gaan  slapen.  De  partij  wint  dan
zichzelf."  
Omdat  ik  denk dat  je  meestal  vanuit  wit
redeneert, leek me de klap beter aankomen
met d3. Verder weer een verhaal met  als
credo:  Openingen Zijn  Wél Leuk!  dankzij
een bruggetje naar de opera.

Zoals  u  op  de  voorzijde  al  zag,  zijn  we
tegenwoordig  een  geïllustreerd  tijdschrift.
Geen  moeite  is  ons  teveel!  Geen  zee  te
hoog! (ahum). Hoe 't ook zij; dit is:

Lof der Zotheid 2!
Robbert Heijm

INHOUD

Onderwerp Pag.

Van de redactie 3
Inhoud 3
Van de seecretaris 4
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate … 5
Spanning bij het eerste tegen Tilburg 9
Leo de Jager op zijn praatstoel 14
Ook het tweede meets Gouda 17
Epitaph in Beijerland 20
Het vierde goed uit de startblokken 22
Erasmus 4 blundert koppositie weg 24
De ontsnapping 27
Storm in Ridderkerk 30
10 vragen aan Rens Hesselmans 31
75 jarig bestaan RSB 32
Kale Harry 33
Remise geven of doorgaan? 34
Kort Erasmiaans 34
Uit de interne competitie 36
De koe met het bonte vlekje 37
Gezien op de antiekbeurs 39
Stand interne competitie per 23 nov. 41
Externe standen 43
De zachte tik. De oorverdovende stilte 44
Libretto di Nimzowitsch 44
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VAN DE SECRETARIS

Na  het  begin  van  het  nieuwe
verenigingsjaar  (1  juli  2006)  heb  ik  als
nieuwe leden mogen inschrijven:
- Eric Hoogenes;
- Rens Hesselmans;
- Tjeerd Plantinga.

We  hadden  Olek  Pietrov  er  bijna  als
jeugdlid bij, maar dat ging helaas niet door
omdat de speelavond voor Olek nog te lang
is. Hopelijk volgend jaar!

Beëindiging  lidmaatschap  in  dit
verenigingsjaar…

Niemand!

Uit de bestuursvergadering
Het  bestuur  is  op  13  oktober  2006
bijeengekomen. Uit die vergadering noem
ik de volgende punten.

Het  Watertorentoernooi  is  aangemeld  bij
de RSB en heeft daarmee een beschermde
status.

Het  bestuur  is  Eric  Hoogenes  bijzonder
dankbaar voor het opnieuw opzetten van de
website.

Zeer veel dank ook aan Leo de Jager voor
het  ter  beschikking  stellen  van  een
notebookcomputer  ten  behoeve  van  de
wedstrijdleider intern.

Zoals  bekend  legt  Jan  de  Korte  op  3
september  2007  het  penningmeesterschap
neer. Dan wordt zijn opvolger gekozen. Jan
Melis  is  bereid  onze  nieuwe
penningmeester te worden. De benoeming
van de nieuwe penningmeester is uiteraard
aan  de  algemene  ledenvergadering.  Het
bestuur  neemt  wel  de  vrijheid  dat  Jan
Melis zich met ingang van 1 januari 2007
in ons financiële wel en wee kan verdiepen
en daarbij  ook praktische werkzaamheden
kan  verrichten,  alles  onder
verantwoordelijkheid van Jan de Korte.

Het  jeugdschaak moet worden bevorderd.
Maar  dat  is  gemakkelijker  gezegd  dan
gedaan.  Er  is  een  werkgroep  ingesteld
(Jaap van Meerkerk,  Maarten Versluis en
Jan  de  Korte)  die  de  mogelijkheden
uitwerkt.

Grote clubactie
Hartelijk dank aan allen die de vereniging
door het kopen van loten hebben geholpen!
Alle  125  loten  zijn  verkocht.  Op  het
moment dat ik dit stukje schrijf, heb ik nog
niet de uitslag van de trekking. Als ik die
uitslag  heb,  informeer  ik  de  eventuele
gelukkige(n).  Bewaar  uw  loten  dus  nog
goed!

Leo Verhoeven
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LASCIATE OGNE SPERANZA, 
VOI CH’INTRATE …

Laat varen alle hoop, gij die hier
binnentreedt… 

(het eerste team tegen Charlois)

Zo speelden de klassieken door het hoofd,
waarbij  de  geest  van  Dante  Alighieri  me
hier behulpzaam was, toen de tendens van
de  wedstrijd  ons  eerste  team
langzamerhand naar de hellepoort voerde. 

En daarop staat die spreuk, die mij de hoop
op  overleven  van  ons  team  aan  het
benemen was.  Maar al te zwartgallig wil
ik toch niet zijn, nu ik verslag ga doen van
de ontmoeting op zaterdag, 14 oktober, in
de Castagnet. 
Aangetreden waren Erasmus 1,  gastheer ,
en  Charlois/Europoort  1,  bestaande  uit  3
heren  De  Wit,  waarvan  er  1  met  zwart
speelde,  enkele  Belgen  en  3
completerenden. 

Het  eerste  uur  verliep  naar  verwachting:
weinig  zicht  op  partijen,  die  uit  het  roer
gingen lopen.  Wel  waren er 3  Franse,  of
Frans  getinte,  openingen  te  volgen,  een
Slavisch opzetje, een Réti en een Siciliaan.
Daarnaast  toch  ook   een  paar

vreemdelingen.  Een  open  potje  met  een
Trompowski-achtig lopertje op de 2e zet. 
En  dan  was  er  nog  oudje  van  enkele
eeuwen terug: een Middengambietje! 

Even  was  er  lichte  paniek,  Henk  de
Kleynen was niet verschenen. Een belletje,
buiten de zaal, deed weten, dat ie onderweg
was.  Hij  kwam  te  laat  binnen,  een
kwartiertje. Hij had zwart en zijn klok liep
niet!! Het geheim: ook de witspeler was er
niet en diens klok liep dus wel. 
De  caféspreuk:  “Wie  hier  binnen  treedt
komt nooit te laat!” deed dus opgeld!
Tegenstander, Soerjadi, kwam pas na ruim
een half uur achter het bord.

Aan  bord  8  begon  onze  helletocht.  Joop
van ’t  Hoenderdaal,  toch bedreven in  het
Slavisch  drijfzand,  wist  met  Wit  zijn
tegenstander  niet  steeds  goed  te
beantwoorden. 

J. v.t Hoenderdaal – M.Moors

1. d4, d5 2. Pf3, Pf6 3. c4, c6 4. e3, e6 5.
Pc3, Pbd7 6. Ld3, Ld6 
Tsjigorin’s antwoord in de Meraner. Zwart
stuurt op de bevrijding aan van Lc8 en wel
door  d5xc4  en  e6-e5.  Wit  kan  een
overwicht  aan  bewegingsvrijheid
verkrijgen met 7. e4!. De  juiste zet manier
van  bestrijden.  Die  zet  steunt  op  het
inzicht,  dat  zwart  eerst  moet  rokeren,
voordat  hij  zijn  bedoelde  plan  kan
uitvoeren. 
7. 0-0, 0-0 8. Dc2, dxc4 9. Lxc4, e5 10.
Td1, De7 11. Ld3, Te8 12. dxe5, Pxe5 
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Zwart  heeft  zijn  problemen  opgelost,  wit
daarentegen nog lang niet. 
13. Le2, Lg4 14.  Pxe5, Lxe5 15. f3, Lh5
16. g3, Lc7 17. Kg2, Tad8 18. e4 
Eindelijk dan deze sleutelzet. 
18…, Dc5 19. Txd8, Txd8 20. Ld3 
In deze positie heeft wit een kans aan  de
partij een draai te geven met 20. Lf4, Lxf4
21.  gxf3,  Td6!?  22.  Td1  (Niet  22.  e5?,
Pd5!) 22…, Pd5!? Toch!?  23. exd5, Tg6+
24. Dxg6!!, hxg6 25. d6, Db6 26. d7, Dd8
27. Pe4!, b6 28. Pg5 (Dreigt La6-c8) 28…,
b5 29. Pe4!, Kf8 30. Pc5, Ke7 en wit gaat
winnen! 31. Pb7 is al genoeg, maar beter is
dan nog 31. Ld3.  
Een  diagram  verduidelijkt  wat  in  die
variant dan zou zijn bereikt:

      

20…, Dd4 21. Le2, Lb6 22. Lg5, Df2+ 
23. Kh3, Lxf3 24. Lxf6, Dg2+ 
Wit geeft op, hij loopt mat.

Op  dat  moment  was  de
schaakreis nog niet aan het
verkeren  in  de  latere
helletocht…   Iets  uit  het
Rijk  van  het  Midden
meende ik te ontwaren aan
bord 2, althans er was iets
met het Midden. Het bleek
de  opening  te  zijn,  een
Middenspel. Wirschell had
als tegenstander een van de

gebroeders  De  Wit. Het  was  ook  een
Cornelis…  Ik vreesde al dat we weer in
optocht  naar  het  Groene  Zoodje  moesten
afreizen, met al die De Witten in de buurt.

Het  onthoofden  stond  al  op  het
programma….  en  misschien  eindigde  de
dag nog wel in kannibalisme…
Huiverend
bekeek  ik  de
partij.  Er  werd
lang  nagedacht
door zwart, maar
hij loste de zaken
bekwaam op. Na
14  zetten  stond
het zo: 
   
Arnaud  ging
verder met:
15. Lc4. 
Het  draaide  uit  of  wat  officieren  uit  de
actieve dienst ontslaan:     
15…, d5 16. Pfxd5, Pfxd5 17. Pxd5, Pxd5
18. exd5, b5 19. Lb3, Lxd5 20. Lc3, Lxb3
21. cxb3, f6 22. Txd8+
Dit  ging  vergezeld  met  een  vredelievend
aanbod, hetgeen werd aanvaard.  
Na de partij  werd nog even nagekaart  en
werd 15. Pd3 meer succes toegedacht. Een
zettenreeksje  daarop:  15…,  d6  16.  Pxc5,
dxc5 17.  Lc4, Thf8 18.  Le3, Pd7 19. h3,
Kb8 20.  The1, Pe5 21. Le2, P5c6 22. f4,
Pd4 23.  Lc4, f6 24. Ld2 en veel rek zit er
dan toch niet in. 

Bij Michel de Wit tegen Pieter Sturm liep
het  ook al  niet  naar  wens.  Pieter  had  de
Fransoos  op eigen manier  uitgevoerd  en
bereikte  met  zwart  na  18  van  wit  deze
stand: 
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Hier  een  beslissing  nemen  is  nog  zo
eenvoudig.  Er  zijn  weinig
aangrijpingspunten,  dus  kan  er  het  beste
worden  gezocht  naar  een  zet  die  bij  de
tegenpartij  iets  verzwakt.  Hier  kwam  in
aanmerking:  18…,  La4  19.  b3.  Lc6  20.
Le3,  Dc7  21.  Pxc6,  Dxc6  22.  Lf3,  Tfd8
kan  zwart  verder....  In  de  partij  werd
gespeeld: 
18…, Lb5 19. Pxb5, axb5 20.  Dd4, Ta8
21. a3, Ta4 22. De3, Te4 Dit lijkt niet het
beste,  want  de  dame  gaat  toch  naar  het
gewenste veld: 
23. Dg3 
Opnieuw  een  moment  om  te  beslissen.
Doorgaan  op  de  gemaakte  vrije  a-lijn
(23…, Ta8) ligt voor de hand. De loper kan
dan terug naar f8 om g7 te dekken.  Ook
dan  behoudt  wit  het  beste  van  het  spel,
maar  het  bewijs  van  winst  is  ver  weg.
Pieter deed hier een spijtzet: 
23…,  f6  24.  Lh6,  Tf7  25.Lh5!,  g5  26.
exf6, Txf6 27. Dxg5+, Tg6 28. Dxe7 
Zwart geeft op. 

En  van  dat  moment  af  ging  het  snel
bergafwaarts  met  de  denkers  van
Erasmus…De laatste De Wit, D. haalde uit
tegen  Jan  Seeleman.  Uit  een  Najdorf
Siciliaan  ontstond  na  13(!)  zetten  de
volgende keuze mogelijkheid voor Jan 

    

13…, dxe5 of 13…, Pxe5 De laatste leidt
na 14.  Pxe5, dxe5 15. Dg3, Ph5 16.  Dh3,
Pf6  17.  Tad1,  Tfd8  18.  Dg3,  Kh8  tot
weinig of geen  moeilijkheden voor zwart.
In de partij kwam de eerste keuze aan bod
(en zeker niet minder van kwaliteit): 

13…, dxe5 14. Ph4, Tfe8 15. Pf5, Lf8 16.
Dh4, Pc5 
Dit lijkt zeer plausibel. Zwart wil het paard
naar e6 brengen, maar deze opzet komt te
laat.
17. Tf3, Dd8 
Ook hier moet iets beters te vinden zijn. 
18.  Lg5,  Pcd7 19.  Taf1,  Tac8  20.  Tg3,
Kh8 21. Th3,  Lxa3 22.  Pxg7, Kxg7 23.
Dh6+, Kg8 24. Lxf6
Zwart geeft op.  

…deed een spijtzet

Nog  meer  bittere  pillen  lagen  in  het
verschiet!   Aan  het  eerste  bord  Was  het
staal van Jaap Staal niet bestand tegen het
van leer trekken door John Leer. 

Nu bestond dat trekken slechts aan het iets
sneller  indrukken  van  de  klok,  waardoor
Jaap  op  de  40e  zet  een  seconde  tekort
kwam…. Maar met die seconde extra zou
het  lot  hem  toch  niet  welgezind  zijn
geweest,  mag  worden  verondersteld.  Een
leuk moment was de torenvangst op de 22e

zet! 

    

22…, f5 23.  Txe6, Kf7 24. c4, Tdd8 25.
Te5, Pxe5 26. Pxe5+
Zwart  staat  nu  beter,  maar  heeft  wel  te
maken met dat molenpaard op e5. Verder
op in de partij nam Jaap dit beestje bij de
halster  in  ruil  voor  een  toren,  maar  wat
toen overbleef was goed voor het Chinese
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telraam.  Dit  handwerk  bleef  beiden
bespaard, toen de klok van Jaap in de min
ging.  Na het  reconstrueren  van de feiten,
bleef een feit overeind: op tijd verloren. 
Daarmee  was  het  wedstrijdpleit  ook
beslecht: ½-4½ achter. 

Was het leed daarmee geleden?  Een beetje
hoop op draaglijkheid bij  de uitslag ging
verloren toen ook Leo de Jager de koning
moest  omleggen tegen  Carol
Vredenborg.  De  strijd  werd
hier  beslist  met  een
overbelasting van veld d4. Van
uit  de  opening  werd
gepionneerd op de damevleugel
door zwart,  waar wit  zich wat
meer  op  de  vlakte  had
gehouden.  Zwart had ook veel
ruimte voor zijn stukken weten
te bemachtigen, waar wit in het
defensief  rustig  wachtte  op  de
dingen die  zouden komen.  Op
de 19e zet waagde zwart een doorstoot met
de  c-pion,  hetgeen  het  volgende
schouwspel opleverde: 

     

Wit  kan  nu  niet  nemen  op  d4,  want  in
iedere variant trekt hij dan aan het kortste
eind. Maar er dreigt ook een vorkje…, dus
het was toch even een moment van zwijgen
en handelen. Het werd: 
20. bxc4, bxc4 21. dxc4, Pxc4 22. Pxc4,
Lxc4 23. Lxc4, Txc4
De  contouren  voor  de  afloop  worden  al
zichtbaar! Pion d4 is onaantastbaar.
24. Df3, Ta4 25. Tbd1, g6 26. Pxd4 
Hier is hij dan toch in de kraag gegrepen. 

26…, Lxa3 27. Lxa3, Txa3 28. Df4, Ta4 
De  penning  is  begonnen.  Pd4  kan  niet
wijken, wegens torenruil en e4 valt. 
29. e5, Ph5 30. Dh4, Db6 
Nog een belaster erbij! 
31. Te4, Pg7! 
Er is er weer een in aantocht! 
32.  Td2,  Pe6 33.  Pxe6,  Ta1+!  34.  Kg2,
Txd2 35. Tf4, Dc6+ 36. Kh3, Dxe6+
Hier werd de Jager geschoten. 

Er restten nog 2 partijen. Leo
Verhoeven kwam niet door de
Franse  verdediging  van
Valery  Maes.  De  heren
besloten  tot  remise  na  29
zetten,  toen  er  voldoende
materiaal  van  eigenaar  was
verwisseld.

Bleef  nog  de  partij,  die  het
laatst  was  aangevangen,  die
aan  bord  7.  Wit,  Kresna

Soerjadi,  opende  omzichtig  tegen  Frans
kanongebulder van Henk de Kleijnen. 
Uit  de  opening  groeide  voor  wit  een
aanvalsmogelijkheid,  die  hij  prompt  ten
koste van een stuk inzette: 

    

Soerjadi ging van start: 
17. Pf6+, gxf6 18. exf6 
Er  staat  nu  een  Topalovje  in  de  zwarte
stelling… Zwart koos voor: 
18…, Ld8
Bezien we even het  wellicht betere 18…,
Ld6 (omdat die loper eventueel nog naar f8
kan om g7 te  dekken)  19.  De3,  Pg6  20.
Tad1, Ted8 21. Dh6, Lf8 22. Txd7, Txd7
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23. Dh5, Pd4 24. Pg5, h6 25.  Lxd4, Dc6!
26.  f3,  hxg5  27.  Lxe6!,  Dxf3  28.  Dxf3,
Lxf3 29. Lxd7, cxd4 30. Kf2, Lb7 31. te8,
Kh7 en wie het weet mag het zeggen! 
19. De3, e5 20. Dh6, Lxf6 21.  Dxf6, Td6
22. Dg5+, Tg6 23. Dh5, f6 24. Lf5, Pb4

      

Een slag in de lucht, zo lang Lf5 dekking
geeft  aan  c2.  Wit  had  hier  nu  25.  Ph4!
moeten spelen: 25…, Dg7 26. a3, Pc6 27.
Le4, Pd4 28.  Lxd4, Lxe4 29.  Lxc5, Df7!
30.  De2,  bxc5  31.  Dxe4  en  wit  heeft  de
beste kansen. 
Een volgend moment voor iets leuks deed
zich voor na de 32e van wit: 

     

Zwart  heeft  inmiddels  een  kwaliteit
ingeboet, maar de stelling  biedt nog vele
mogelijkheden.  Voor  de  hand  lag  hier:
32…, Td8 33. Db7 en zwart moet kiezen:
nemen of opjagen? 33. Td7, Da6 en zwart
heeft de dame niet kunnen verschalken. 
32…, Te7 33. b4, Td7 34.  Da8, Td8 35.
Db7,  Td7  36.  Da6,  Dh5  37.  h4,  f5  38.
Ld5, Pf4+? 

Dit moet slecht aflopen voor zwart na 39.
gxf4,  Dg4+  40.  Kf1,  e4  41.  Da3,  Pf3
(allemaal  wanhoop)  42.  Dc3+,  Kg6  43.
Te3, Ph2+ 44. Ke1 De witte koning vlucht
naar  de  dame  (schaken  heeft  iets
menselijks!)  en  zwart  kijkt  tegen  een  te
grote achterstand aan. 
39. Kf1, Pxd5 40. cxd5 
De  tijdnood  heeft  wit  toch  parten
gespeeld…. 
40…, Df3 41. Txd4, exd4 42. Te5, d3 43.
Ke1, Kf6
Let nog even op 43…, Txd5? 44. Db7+ en
Td5  wordt  door  de  dame  bestormd  en
ingenomen. 
44.  Te6+,  Kf7  45.  Te5,  d2+  46.  Kxd2,
Dxf2+ 47. De2, Dxe2+ 48. Kxe2, cxb4 49.
Txf5+, Kg6
En beiden namen genoegen met een halfje.
Door deze uitslag hadden we geen enkele
partij gewonnen maar hielden we nog juist
halt voor de ingang van de hellepoort… 

Door deze 1½-6½ nederlaag daalden we af
naar plaats 7 van de ranglijst na 2 ronden.

Arie de Jong

… schaken heeft iets menselijks

SPANNING BIJ HET EERSTE TEGEN
TILBURG

Zaterdag,  de  elfde  van  de  elfde,  ontving
ons eerste team  de prins en zijn gevolg uit
de wolstad om op het schaakbord het eerste
deel  van  de  strijd  tussen  Tilburg  en
Rotterdam op het spel te zetten. Het tweede
deel  betrof  een  bagatelletje:  de  tricolores
uit  Tilburg  tegen  de  mannen  zonder
woorden uit het zuiden van Rotterdam. Die
ontmoeting  leverde  Rotterdam  de
eindoverwinning  op  tegen  Tilburg  dit
weekend.  Overigens  had  de  uitslag
gelijkluidend  kunnen  luiden!  U  begrijpt,
die  laatste  ontmoeting  betreft  Feyenoord
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en  Willem 2.  Vreemd toch,  dat  die  club
altijd met de reserveploeg speelt! 

Wat het schaken betreft, onze door de wol
gewassen spelers  wisten wel  raad met de
Wolstadters!  De  punten  bleven  in  onze
handen.  Het  spektakel  gebeurde  in  de
bovenzaal van de  Castagnet, omdat onze
speelzaal  was  overspoeld  door
handeldrijvende  Schiebroekers,  die  elkaar
knollen  voor  citroenen  aan  het  verkopen
waren  op  een  heuse  vlooienmarkt.
Daardoor konden wij niet bij ons materiaal
en was Leo Verhoeven de vrijdag tevoren
uitgerukt om de nodige borden en stukken
plus klokken te verzamelen.

… bord in brand gezet

Bij het opstellen van deze attributen op de
bewuste  wedstrijddag  bleken  de
notatiebiljetten  niet  voorhanden  te  zijn.
Geen  nood,  uw  reporter  had  zijn  tas  bij
zich  en  tussen  de  meegebrachte
boterhammetjes  vond  hij  papier  waaraan.
het gepresteerde kon worden toevertrouwd.
Denk  nu  niet,  dat  ik  dat  papier  als
broodbeleg  had  meegebracht!  Nee,  dat
verschafte  mij  het  voorrecht  een uiltje  te
kunnen  knappen  en  na  afloop  de
doorschriften  mee naar  huis  te  nemen,  al
waar ik de partijen op mijn gemak aan een
spiedende blik kon onderwerpen.  

Wat  valt  er  te  vertellen?  Ten  eerste,  wij
waren  volledig,  zij  misten  hun  zesde
bordspeler  (1983),  die  werd  vervangen
door hun oudste (71, met ELO 1860).

Er  werd  uitstekend  schaak  gespeeld  die
middag.  Ondernemend,  spannend  en
betrekkelijk weinig missers. 

Het  wedstrijdverloop  was  daarvan  een
afspiegeling.  Als  eerste  finishte  Henk  de
Kleijnen, die al spoedig het bord in brand
had gezet. Schrik niet, het liep niet uit de
hand! Kijk even mee. 

Ad Mutsaers (1860) – Henk de Kleijnen
(1899), bord 7 

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Pd2, Pf6 4. e5, Pfd7
5. f4, c5 6. c3, Pc6 7. Pdf3, Db6 8. Pe2, f6
9. g3, cxd4 10. cxd4, Lb4+ 11. Ld2, fxe5
12. fxe5, 0-0 13. Lg2 

Zwart kan hier kiezen voor 13…, Txf3! 14.
Lxf3,  Pxd4  15/  Pxd4,  Dxd4  16.  Lxb4,
Dxb4+ 17. Dd2, Dxd2+ 18. Kxd2, Pxe5 en
heeft dan een aardig eindspel met ongeveer
gelijke kansen.  Hij koos voor: 
13…, Pdxe5 14. dxe5, Pxe5 15. Pf4 
Uiteraard niet 15. Pxe5, Df2#… 
15…, Pxf3+ 16. Lxf3, De3+ 
Beter 16…, g5! 
17. Le2, De4 18. Lxb4, Dxh1+ 19. Kd2,
Dxd1+ 20.  Txd1, Tf7 21. Ke3, Ld7  22.
Pd3,  Lb5,  met  een  aangenomen
remisevoorstel van zwart. 

Bijna net zo snel werd het spel aan bord 8
beëindigd en ook al met remise. En nu was
het zwart die het aanbod deed. 
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Joop van ’t Hoenderdaal (1946) – 
P. Priems (1833) 

1. d4, Pf6 2. Pf3, g6 3. c4, Lg7 4. Pc3, 0-0
5. g3, d6 6. Lg2, Pc6 7. d5, Pa5 8. Pd2, c5
9.  0-0,  a6  10.  Dc2,  Tb8  11.  b3,  b5  12.
Lb2, bxc4 13. bxc4, e5 14. Tab1, Lh6 15.
Lc1, Lf5 

Na afloop waren beide spelers van mening,
dat hier geen e2-e4 mag worden gespeeld.
U raadt het al, ik deel die mening niet!
Het vervolg: 
16. e4, Txb1 17. Pcxb1, Ld7 18. Te1, Db6
19. Lb2, Tb8 20. Lc3, Lg7 21. Pa3, Dc7 
Dit alles: vlekkeloos! En in deze volkomen
gelijkwaardige  stelling  werd  het  punt
gedeeld.  

Aan het derde bord werd Frans gesproken,
waarbij zwart zijn eigen accent gebruikte. 

Arund  (zo  geschreven,  meen  ik  te
ontwaren) Janssen (2012) – Pieter Sturm
(2026)  

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Pd2, Pc6 4. c3, e5 5.
exd5, Dxd5 6. Pgf3, exd4 7. Lc4, Df5 8.
Pxd4, Pxd4 9. cxd4, Le6 10.  De2, 0-0-0
11. Lxe6+, fxe6 12. 0-0, Pf6 13. Pf3, Ld6
14. Le3, Pd5 15. Tac1, Thf8 16. h3 

Hier liepen de meningen uiteen. Hier zou
16…, Lf4 dienen te geschieden 17. Tfe1,
Pxe3 18. fxe3, Lg3 19. Tf1, Tf6 20. Pd2,
Dg6 21. Tf3, Td5 22. Pe4, Dxe4 23. Txg3
biedt  voor  die  zienswijze  toch  te  weinig
perspectief. 
16…, h6 17. Dc2, Dh5 18. De4, Tde8 19.
Pe5, g5 20. Dg4, Dxg4 21. Pxg4, h5 22.
Ph2, Lf4 23. Tfe1, Pxe3 24. fxe3, Lxh2+
25.  Kxh2, Tf2  26.  Tc5,  Txb2 27.  Txg5,
Txa2 28. Txh5, Tg8! 
Beiden  vonden  het  toen  wel  genoeg:
remise.  Zullen  wij  ook  eens  kijken?
Bijvoorbeeld: 29. Tg1, Kd7 30. h4, Te2 31.
Te5,  Kd6  32.  Kh3,  c5  33.  g4,  cxd4  34.
exd4,  Txe5  35.  dxe5+,  Kxe5  36.  Te1+,
Kd6 37. Kg3, Tf8
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38. h5, a5 39. h6, b5 40. g5, Ke7 41. g6,
Tg8 42.  g7,  Kf7 43.  Tf1+,  Kg6 44.  Tf8,
Kh7  45.  Kf4,  b4  46.  Kg5,  b3  47.  Txg8,
Kxg8 48. Kg6, b2 49. h7# 
Slechts een voorbeeld, er zijn andere… 

Aan  bord  1  ontstond  uit  een
Koningsgambiet,  dat  Zwart  (Jaap  Staal,
2098) op eigen wijze tegemoet trad, na de
13e  zet  van  wit  (W.  Kocken,  2120) de
volgende, in zijn eenvoud, toch moeilijke
stelling:

De beste zet lijkt hier te zijn: 13…, Ld6 Na
14.  De4,  Lxe5 15.  Dxg4,  De7 16.  Tad1,
Tad8  17.  Txd8,  Dxd8  18.  Dh5,  De7  19.
Te1, Te8 20. h3, g6 21. Df3 behoudt wit
het beste van het spel. 
Er volgde: 
13…, De7 14. Dg3! 
Zwart verkeert nu in moeilijkheden.  Lg4
kan  niet  wijken  en  zwart  kan  ook  de
diagonaal a1-h8 niet versperren.  

14…, Tae8 
Onvoldoende. Beter is 14…, Dg5. Na 15.
h3,  Dh5 16.  Tae1,  b5 17.  Lb3, Tae8 18.
Dxg4,  Txe5  19.  Dxh5,  Txh5  20.  Txf7,
Txf7 21. Tf1, Kh8 22. Txf7 kan zwart nog
vechten.
15. Tae1
Wit mist hier het betere 15. Tf5!, Ld6 16.
Lxd6,  cxd6  17.  Dxg4  en  wit  staat
gewonnen. 

15…, Dg5 16.  h3,  Dh5 17.  b4,  Lb6 18.
Dxg4, Txe5 19. Txe5, Dxe5 20. Txf7! 
Zwart geeft op. 
Dat betekende dat de rest van de match in
het teken zou staan van een inhaalrace. 

…ontwikkelen, hergroeperen 
en ten aanval tijgen

Aan bord 4 was dat na afloop nog steeds
zo.
Leo  Verhoeven  (1979)  –  Ad  Feelders
(2015)

1. e4, d6 2. d4, Pf6 3. Pc3, g6 4. Le3, c6 5.
Dd2,  b5 6.  a3,  Pbd7 7.  f3,  Lb7 8. Ph3,
Lg7 9. Pf2, Pb6 10. Lh6, Lxh6 11. Dxh6,
Dc7 12. Le2, Pbd7 13. 0-0, a6 14. Tad1,
c5  15.  dxc5,  Pxc5  16.  De3,  0-0  17.  f4,
Tad8 18. Lf3,  Tfe8 19. g4, Db6 20.  g5,
Pfd7 21. Pg4, Pe6! 

Juist nu wit na ontwikkelen, hergroeperen
en  andere  voorbereiding  ten  aanval  wil
tijgen,  ontneemt  zwart  aan  wit  de
steraanvaller! 
22. Lg2, Dxe3+ 23. Pxe3, Pb6 24. h4 
Wit had hier nog kunnen proberen met 24.
f5 (pion g5 is onaanraakbaar…), maar ook
dan is er een praktisch evenwicht. 
24…,  Pc5 25.  Td4,  Pa4  (U mag kiezen
welk)  Men  vond  dat  genoeg  arbeid  was
verricht: remise. 
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De ommekeer  in  de  wedstrijd  kwam aan
bord 2, waar de zwartspeler Moors (1983)
verving.

Arnaud  Wirschell  (2014)  –  Ton
Leermakers (1718) 

1. e4, c5 2.  Pf3, Pc6 3. Lb5, a6 4.  Lxc6,
bxc6 5. d3, g6 6.  Pc3, Lg7 7.  0-0, d6 8.
h3, e5 9. Ph2, Pe7 10. f4, 0-0 11. Pf3, exf4
12. Lxf4, d5 13. De1, Te8 14. Df2, d4 15.
Pa4, Da5 16. b3, Le6
Zwart  hield  16  zetten  stand,  maar  de
dubbelpion  gekoppeld  aan  een  verzwakte
pionnenstructuur wordt hem nu te veel. 

Wit  heeft  hier  keuze  uit  3  goede
voortzettingen:  17.  Pg5,  17.  Ld2  en  17.
Ld6 Het werd: 
17.  Ld6,  c4  18.  Pxd4,  Lxd4  19.  Dxd4,
Tad8 20. dxc4, Pc8 21. c5, Pxd6 22. cxd6,
Dg5 
Ach, je hebt zwart en je wil wel eens wat! 
23. Tf3, f5 24. Pc5, fxe4 25. Pxe4, c5 26.
Dc3, Ld5?? 27. Pxg5
Zwart  geeft  op.  Wat  is  het  schaakleven
zonder dame? 

De strijd was weer open met deze 3-3 stand
op het bord.  De laatste 2 partijen moesten
de doorslag geven.

...je hebt zwart en 
je wil wel eens wat

 Als  voorlaatste  passeerde  Jan Seeleman
(1996)  met  zwart tegen H.  Leemans
(1993) de eindstreep. Aan het eind ging de
vermoeidheid bij Jan kennelijk wat parten
spelen…
Het  was  een lange  partij,  opgebouwd uit
een Koningsindiër met het geijkte patroon
aan  beide  zijden  van  het  bord.  Daarom
beginnen  we  pas  na  de  24e zet  van  wit
(anders wordt het Lof der Zotheid te zwaar;
en vers lof in de wintertijd is nogal prijzig).
Op dat moment was het initiatief aan Jan’s
kant, ook had hij in strijd een boer meer tot
zijn  beschikking. Weliswaar stond de ene
boer in  de  schaduw van de andere,  maar
een boer is een boer. 

24…, Pg3+ 25. Kg1, Pxe2+ 26. Dxe2, Pa7
Een boer is een boer! 
27. Pd2, Tfc8 28. Dd3, Dd8 29. Tb3, Dc7
30. Pa2, Dxa5 
Als  het  zo  doorgaat  wordt  het  nog  een
boerenbruiloft! 
31. g3, fxg3 32. hxg3, Tc7 33. Kg2, Tac8
34. Ta3, Db6 35. Pb4, Dc5 
Onder het motto: een paard voor een paard!
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36. Db3, Dd4 
Er staan nog meer paarden in de  wei! 
37. T3a2, Tc1 38. Pf1?? 
Geeft zwart de gelegenheid een kasteel te
bestormen…  Hier  gaf  Jan  tekenen  van
vermoeidheid! Hij overzag het aanbod! 
38…, T1c3 39. Db2, T8c4 40. Txa7 
Eindelijk een knol naar het abattoir. 
40…, Txb4 41. Df2, Lh3+ 42. Kg1, Txf3 
De bruiloft komt naderbij! 
43. Dxd4, Txd4 44. Txb7
Er hangt dreiging in de lucht, die overigens
gemakkelijk  valt  af  te  weren  met  44…
Txf1+ en wat overblijft  op het bord pleit
alleen maar voor zwart. En daar was weer
dat trekje van vermoeidheid! 
44…, Lxf1?? 
45. Ta8+, Tf8 46. Taa7!!, Tf6 47. Tg7+
En zo werd het dan toch nog remise…
3½-3½  en  het  wachten  was  op  Leo  de
Jager. Hoe het hem verging, vertelt hij zelf.
Hij won wel, dat verklap ik vast. 

(wie de mysterieuze F8 is die commentaar
geeft, is bij de redactie niet bekend). 

…afgrijselijke dreigingen

LEO DE JAGER OP ZIJN
PRAATSTOEL

L. de Jager (1865)- M. Viering (1999)

1) e4 e5 2) Nf3 Nc6 3) Bb5 Bc5
Einde  theorie,  daar  ik  er  het  laatste  jaar
niets aan gedaan heb.
4) d3 d6 5) Be3
Om  grappen  op  f2  te  voorkomen,  d4  te
controleren  en  zo  een  eventueel  Bg4  te
ontkrachten. 
5) .. Bb6 6) Nc3 Ne7 7) Nd5 0-0 8) Nb6
ab6 9) d4 Bg4 10) c3 Ng6?!
Ontneemt Bg4 de mogelijkheid om naar h5
te gaan.
11) h3 Bd7 12) Bd3 f5

13) ef5 
13 Bc4 Kh8 14 ef5 (14 Ng5 f4! -+) Bf5 15
Ng5 d5 16 Nh7 werkt niet want Ng6 staat
stevig  gedekt  zodat  zwart
gewoon op h7 kan slaan. Zelfs
dc4 kan.
Door de spanning op te heffen
geeft  wit  toe  dat  er  toch  iets
niet  goed  is  gegaan  in  de
opening,  maar  het  toestaan
van f4 door bijv 13 0-0 f4 14
Bd2 beviel me helemaal niet.
F8: 13 Ng5 f4 14 Qh5 h6 15 Bc4 Kh8 16
Nf7 Rf7 17 Bf7 fe3 18 Qg6 ed4 =
13) .. Bf5 14) de5 Bd3 15) Qd3 Nce5 16)
Qd5 Kh8 17) Ne5 Ne5 18) 0-0 Qd7
Werpt een verlekkerde blik  op h3.  Zwart
kan nu bijna altijd  ongestraft  Nf3 spelen,
daar de g-pion gebonden is aan de dekking
van zijn broer op h3. 
19) a3
En niet 19 Qb7?? waarna niet 19 .. Nc6??
20 Lb6 volgt,  maar  19  ..  d5  en  de  witte
dame zit in de problemen. Na de partijzet
kan wit zijn dametoren activeren.
19) .. Qc6?
Deze begrijp ik niet,  het  witte leed is  nu
geleden. Sterk lijkt mij 19 ..  Rf5 20 Qb7
Raf8 met de afgrijselijke dreigingen  d5 en
Rh5 of  20  Qe4  Raf8  21  g4  (om Rh5  te
verhinderen) Nf3 22 Kg2 d5 en de zwarte
aanval is levensgevaarlijk.
F8 slaat  na  19  ..  Rf5  gewoon  op  b7  en
vindt wit dan beter staan.
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20) Rad1 Rf5 21) Qc6 bc6 22) Rfe1 Kg8
23) Bc1 c5 24) f4 Nc6 25) g4 Rf7 26) Kg2
Na5 27) Re4 Nb3 
Het  paard  is  gearriveerd  en  staat  geheel
buitenspel.  De zwarte  meerderheid  op de
koningsvleugel  begint  te  tellen.  Wit  staat
inmiddels wat beter.
28) Be3 Kf8 29) Kf3 Re8?
Zwart  lijkt  het  spoor  bijster.  Het
pionneneindspel  en  het  stukkeneindspel
zijn  ‘simpel’  gewonnen  voor  wit  en  de
enige kans lijkt om met alle torens op het
bord op tactische tegenkansen te spelen.
30) Re8 Ke8 31) Bf2?
De loper staat prachtig op e3 en het plan
om vanuit g3 d6 onder druk te houden en
daarmee de zwarte pionnen vast te houden
werkt  niet  want  de  loper  moet  op  c5
kunnen  slaan  zodra  daar  het  paard
arriveert. Beter direct h4.
31) .. Kd7?
En er gaat nog stuk weg van de bedreigde
vleugel.
32) Bg3 Re7 33) h4 c4 34) Bf2 Kc6 35) f5
Nc5 36) Bc5 Kc5 37) Rd2
Het  was  me  niet  duidelijk  hoe  verder  te
komen na 37 g5 d5 38 Td4 c6 (Veel beter
is Kd6 met de bedoeling c5) 39 f6 gf6 40
fg6 Tf7 31 Tf4 h5. Duidelijk is hier dat Rf5
gevolgd door een koningsmars wint.
F8 vindt de tekstzet maar niks en speelt 37
h5 h6 38 g5 hg5 39 Rd2 gevolgd door Kg4
37) .. d5 38) Re2
F8:?? Want 38 .. Re2 39 Ke2 Kd6 -+ en
stelt h5  voor.
Irritant,  want  zonder  te  rekenen  ging  ik
ervan  uit  dat  het  pionneneindspel
gewonnen was wegens de afwezigheid van
de  zwarte  koning.  Ook  is  hiermee  de
impact van het tempoverlies met de loper
op 31e zet duidelijk.
38) .. Rf7 39) Re5 b5 40) g5 Kd6 41) Re6
Kd7  42)  Re5  Kd6  43)  Kf4  c5  44) Re6
Kd7 45) Ke5
Het oorspronkelijke plan was 45 Ra6 d4 46
Ra7 Ke8 47 Tf7 Kf7 48 cd4 cd4 49 Ke4 d3
50  Ke3  h6  51  Kd2  en  wint  door  de
breekzet  b3.  Maar  zwart  heeft  nog  een
mogelijkheid namelijk 45 .. b4 46 Ra7 Kf8
47 Rf7 Kf7 48 a4 d4 49 Ke4 dc3 50 bc3 b3
en zwart wint. In de analyse blijkt in deze

variant 48 ab4 (ipv a4) cb4 49 cb4 d4 50
Ke4 c3 51 Kd3 toch te winnen. 
Bang  om  ergens  een  breek  gemist  te
hebben kies is ik voor de tekstzet met een
heel  simpele  dreiging om vervolgens een
heel ander mijnenveld in te lopen.

Zwart, die vond dat hij hier verloren stond,
dacht  hier  een  dik  half  uur  na  en  kwam
toen  met  de  volgende  poging.  Ik  moet
toegeven  dat  ik  blij  was  dat  ik  hier  nog
zeeën van tijd had.
45) .. d4 46) cd4 b4!
Na 46 ..  cd4 wint  wit  eenvoudig met  47
Rd6 Kc7 48 Rd4 Re7 49 Kd5 Re2 50 Rf4
47) Rd6?!
Tegen Rf5 gericht  en goed genoeg,  maar
beter is f6.
47) .. Kc7?! 
Na 49 .. Re7 50 Kf4 Re2 51 Rc5 Kd6 52
Rc4 Rb2 duurt het langer.
48) ab4 cb4 49) Rd5 Kb6 50) Ke6 Ra7
51) .. Rb7 51 f6 c3 52 bc3 bc3 53 f7 Rb8
54 c4 b2 55 Rb5 Ka7 56 Rb8 en wint.
51) f6 c3 52) bc3 b3 53) c4 Ra5 54) Ra5
Zwart geeft op.
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Ronde 1 - 23 september 
Charlois Europoort - DSC Delft 2 2½ - 5½ 
Souburg - HWP Sas van Gent 2 ½ - 7½ 
Landau - Dordrecht 1 - 7
De Pion 2 - De Wolstad 5½ - 2½ 
Messemaker 1847 1 - Erasmus 2½ - 5½

Ronde 2 - 14 oktober
De Wolstad 1 – Messemaker 1 4½-3½
Dordrecht 1 – De Pion 2 2½-5½ 
HWP SvG 2 – Landau 4½-3½ 
DSC Delft 2 – Souburg 1 5-3  

Ronde 3 - 11 november 
Charlois Europoort - Souburg 5½ - 2½
Landau - DSC Delft 2  4 - 4
De Pion 2 - HWP Sas van Gent 2  2½ - 5½
Messemaker 1847 1 - Dordrecht  4 - 4   
Erasmus - De Wolstad  4½ - 3½  

De stand: 

1. HWP Sas van Gent 2     6 17½  
2. DSC Delft 2 5 14½
3. Charlois Europoort 1 4 14½
4. De Pion 2 4 13½
5. Erasmus 1 4 11½
6. Dordrecht 1 3 13½
7. De Wolstad 1 2 10½
8. Messemaker 1847 1  1 10
9. Souburg 1 1 8½
10. Landau 1 0 6
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OOK HET TWEEDE MEETS GOUDA 

Was ons vlaggenschip enkele weken terug
de  gast  in  Gouda  voor  een
schaakontmoeting  met  de  vlaggendragers
van  het  Goudse  Messemaker  1847,  waar
we  niet  met  de  muziek  mee  naar  toe
gingen,  maar  er  mee  terug  kwamen,
ditmaal  kwamen  de  stroopwafelaars  naar
ons  toe.  De  afvaardiging,  hun  derde
selectiegroep,   leek  op  het  eerste  gezicht
weinig  partij  aan  ons  tweede  en  hoogste
RSB-team,  te  kunnen  bieden.  Hun  team
bestond  uit  jeugdige  enthousiastelingen
onder  leiding  van  wat  meer  bedaarde  en
sommige  reeds  wat  meer  uitgeraasde
ouderen.  Hun  Elo-kwaliteiten   afmetend
aan ons gezelschap deed ons vergenoegd in
de  handen  wrijven.  Al  te  veel  omslag
zouden we niet met die keurtroep behoeven
te maken! 

Al  spoedig  kwamen  we  van  de  koude
kermis thuis. Reinier Hoogeveen, kennelijk
gebiologeerd door het hogeschoolschaak in
Elista,  bediende  zich  ook  eens  van  een
Slavisch voorgerecht. Veel verder dan dat
kwam hij  dan  ook  niet… Hij  verspeelde
een tempo en was ging daarna te vroeg op
de  vleugels.  Hoog kwam hij  niet,  al  dra
stortte hij neer.
Zie hier hoe het hem op 9 oktober verging: 

Dico Kalkdijk – Reinier Hoogeveen 

1. d4, d5 2. Pf3, Pf6 3. c4, c6 4. Pc3, a6  
Dit zetje kennen we alleen uit de Slavische
ruilvariant en zelfs Topalov zal het op dit
moment nog niet spelen! 
5. cxd5, cxd5 6. g3 
Dico zoekt het meer in Catalaanse ideeën,
maar in feite zijn beiden al een eigen weg
ingeslagen…
6…, Pc6 7. Lg2, Lf5 8. 0-0, h6 
 Een kostbaar tempo…
 9. Db3 
De targets zijn al aangewezen!
9…, b5 
Het lijkt zo mooi…, nu nog e6 en het spel
kan beginnen (Pa5-c4 of b5-b4….)
10. Lf4, e6 11. Tac1, Tac8 

       

Hier is het  in feite al  voorbij… 
12. Pxb5! 
De rossinant lonkt al naar c7. Zwart besluit
hem af te zadelen. 
12…, axb5 13. Dxb5, Dd7 14. Pe5, Tb8
15. Dxc6, Dxc6 16. Pxc6, Tbd8 17. Tfc1,
Le7 18. a4, 0-0 19. a5, Pe8 20. Tc8, g5 21.
Pc6, Td7 22. Lb8, Pd6 23. Pxe7+ 
en zwart liet het standrechtelijk executeren
niet meer plaatsvinden.  

…Kleinjanse vloed

De huivering trok al door de omstanders.
Zouden we weer zo’n slechte start beleven
als  vorig  seizoen?  De  onrust  bedaarde
enigszins toen Pim Kleinjan de stand weer
recht trok. De weinig spelende Zandvoort
bouwde  een  zandkasteel,  nestelde  zich
behaaglijk  in  een  kuil  en  lanceerde  van
daaruit een wat ondermaatse aanval op de
koningsvleugel. Hij werd daarbij  ook nog
eens   gehinderd
toen  op  zijn
damevleugel  de
Kleinjanse  vloed
opkwam. 

Na  16  zetten  zag
het  slagveld  er  zo
uit. 
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Wit opende een lijn:
17. cxd6, cxd6 18.Tc1, Ld7 19. Lb5, a6
20. Lxd7, Dxd7 21. Pa4 
Dit ziet er doorzichtig uit.  Zwart doorzag
het  dan ook wel,  maar  meende te mogen
vertrouwen op zijn slagvaardigheid… 
21…, Pg3
Wit kan nu het beste maar de knollen naar
het abattoir  brengen met 22. Pxg3, fxg3+
23.  Kxg3.  Hij  meende  beter  te  weten  en
pleegde:
22. Tg1
Na 22. Pb6 heeft zwart een tussenschaakje
met  22…,  Pxf1+  23.  Kg1,  Db6  24.  a4,
Dxb4   25.Kxf1,  Tab8  26.  Pd3,  Da5  Tot
remise leidt dan 27. Tb1, Dc3 28. Tc1, Da5
en 27.  Pd7 behoeft hij niet te vrezen. Zie
27…, Tbc8 28. Pxf8, Txc1 29. Dxc1, Kxf8
en hij gaat het endspel in met een pluspion.
22…, Pe2 23. Pb6, Db5 24. a4
En  plots  is  een  stuk  in  de  branding
verdwenen…en  dat  als  gevolg  van  een
dreiging met  een  stuk  brandhout… zwart
geeft  op.  Ja,  pionnetjes  spelen  soms  een
hoofdrol! 

Aan de kop van ons peloton had Pietrow in
een  Franse  Marschallvariant  geen
gemakkelijke  avond.  Ik  heb  niet  kunnen
waarnemen  of  de  Achilleshiel,  pion  d4,
werd aangevallen en ook niet of wit het ei
van  Columbus  op  de  kop  heeft  weten  te
tikken (Pce2!), feit is dat er langdurig naar
overwicht is gezocht en dat die zoektocht
weinig  heeft   opgeleverd.  Het  besluit
tamelijk vroegtijdig op remise af te koersen
verdient dan ook  weinig kritiek. 

Daarna  gingen  er  ook  aan  Goudse  zijde
koppen  rollen  (Kaaskoppen?).  Aan  het
vijfde  bord  ontrolde  zich  een  leuk
spektakel.  De  zeer  jeugdige  Gouwenaar,
kennelijk de basisschool nog niet of anders
nauwelijks  ontstegen,  bestond  het  zijn
koningspaard te als volgt te dirigeren: Pf1-
g3xd4-b5-a3-c2-e3-d5 om hem daarna  op
e7  in  te  ruilen  voor  een  adjudant  des
konings…een  Grunsvennetje!  Vervolgens
liet  hij  een  boertje  in  ruil  voor  een
slechting  van  de  veste  voor  de  zwarte

majesteit.  Vanuit  deze  stelling   na  15
zetten nemen wij u mee op het vervolgpad.

     

Terlouw – Flanders 

16. Df3, f5 17. 0-0, fxe4 18. Pxe4, f5 19.
Pg5, Dd7 20. Tad1, Tg4 
De door wit zo gewenste half open g-lijn
wordt nu door zwart aangegrepen voor de
aanval. 
21. Db3+, d5 22. Pf3, De6 23. Tfe1, e4 24.
Pd4, Dg6 
Zwart  heeft  zich  verankerd op  die  g-lijn.
Wit zal nu wat kleur moeten bekennen.
25. g3, f4 26. Pe2, f3 
De  zaak  is  klaar:  zwart  ziet  een
stukplaatsing op g2 als einddoel! 
27. Pf4, Tgxf4 
Is dat even schrikken! 
28. Dxb7, Dg4 29. Dxe7, Dh3 
Het doel is in zicht! 
30. Dg5+, Kh8 31. gxf4, Tg8 32. Txd5 

     

Uiterst curieus! Wit dreigt Td8 met winst! 
32…, h6! 
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Ja, pionnetjes spelen soms een hoofdrol! 
33.  Kh1….,  hxg5  34.  Tg1,  gxf4  35.
Txg8+, Kxg8  36. Tg5+ 
Het schaak der wrake! Ook in Gouda niet
onbekend! 
36…, Kf7 Zwart dooft het witte kaarsje. 

Olivier  Vrolijk  vergastte  ons  met  een
clubbezoek.  Uiteraard  werd  hij  direct
achter een bord gezet en begon een ronde
dans  met  de  oud  Reeuwijker  Nico  de
Ronden.  Het  spel  was  ingewikkeld,  de
notatie nog ingewikkelder. We moeten ons
dus  beperken.  De schaaktaal  op  het  bord
was  Engels,  de  matdreiging  geen  woord
Frans  bij!  De  uitslag  in  ons  voordeel  en
daarmee liepen we uit naar 3½-1½. 

…de schaaktaal was Engels

Het  wachten was  op het  punt  dat  ons  in
veilige  haven  zou  brengen.  De  schipper
heette  Arie  Heemskerk,  de  tegenstander
Vellekoop.  De  opdracht  was  duidelijk:
Arie,  geef hem de vellen en verkoop die
weer aan hem. Hij  zal  er  best  een goede
prijs voor geven!  Er werd een zeldzame
partij opgevoerd: Aljechin! Ik stond er bij
en  keek  er  naar…  Lang  bleef  de  strijd
ongewis,  totdat de zwarte koning aan het
zonnebaden  ging.  Het  aanschouwen  van
deze  blote  koning  inspireerde  Arie!  Hij
posteerde  een  glas  water  op  veld  c1  en
roerde  dat  zettenlang niet  aan.  Toen  was
die  overmacht  aan  zware  artillerie  zwart
spoedig  te  machtig.  Gesteund  door  de
cavalerie werd rap de opdracht uitgevoerd.
De wedstrijd was gewonnen. 

Arie  verzorgt
zelf  het
commentaar  bij
zijn optreden! 

Arie Heemskerk – Kees Vellekoop

1. e4. Pf6 2. e5, Pd5. d4, d6 4. c4, Pb6 5.
exd6 
Dus niet  de Jachtvariant  (5. c5) omdat ik
verwachtte  dat  mijn  tegenstander  daar  de
fijne kneepjes van kent.
5…, exd6 6. Ld3, Pc6 7. Le3, Le7 8. Pc3,
Pb4 9. a3, Pxd3 10. Dxd3, 0-0 
In ruil voor het loperpaar heeft wit wel een
prettige stelling. 
11. Pge2, c6 12. 0-0, d5 13. c5, Pd7?
Beter 13…, Pc4
14. b4, Te8 15. b5, Lg5 16. f4, Lh6(?) 17.
Pg3, g6 18.  Tae1, Pf6 19. Ld2, Txe1 20.
Txe1,  Ld7  21.  a4,  Df8  22.  h3,  Te8  23.
Te5, Txe5? 
Met  23…,  Lg7  had  zwart  een  gelijke
stelling bereikt. 
24.  fxe5,  Lxd2 25.  Dxd2,  Pe8 26.  Dg5,
Pc7? 
Zwart mist een laatste kans, 26…, f6 was
geboden. 

     

27. Ph5, Le6 28. bxc6, bxc6 29. Pe2, a5
30.  Pef4, h6 31. Dg3, Lf5 32. Pf6+, Kh8
33. De1, Da8 34. g4, Le6 
Op een andere loperzet volgt 35. e6 en 36.
De5 
35. Db1 
De genadeslag.
35…, Pa6 36. Pxe6, fxe6 37. Dxg6
Zwart geeft op.

Aan Goudse zijde waren nog 2 jongelingen
in de strijd. Beiden stonden er in de loop
van de avond wat minder voor. Maar koe
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en  haas  waren  ook  hier  weer  eens
aanwezig.  Arend  Bongers  kreeg  enkele
pionnen  in  de  schoot  geworpen  tegen
Gortemaker,  maar allengs wist  hij  er  niet
goed  raad  mee,  of  ook  wel  waar,  de
jongeling   bracht  zijn  tegenkansen  prima
tot  gelding!.  Uiteindelijk  mocht  onze
vertegenwoordiger  nog  blij  zijn  met  de
puntendeling.

…pionnen in de schoot geworpen

Minder  goed  verging  het  Eric  Hoogenes,
die  als  laatst  overgeblevene  een  slecht
staand  eindspel  inging,  waar  hij  even
tevoren nog een pion extra had. Ik schets u
even een stelling:
Wit  Eric,  zwart  de  jonge,  maar  sterk
spelende, Ypma.

    

Wie hier ook aan zet is, zwarts kansen zijn
steeds  de  beste!  In  het  vervolg  werd  dat
ook  bewezen.  Hoewel  Eric  lang  bleef
trachten, het mocht niet baten. Een mooie
overwinning voor de getalenteerde, Goudse
crack in wording!

Was  met  de  overwinning  het
krachtsverschil  voldoende  tot  uiting
gebracht?  Enige  twijfel  mag:  we  hadden
per  man  gemiddeld  200  ELO  meer
bagage… 

De uitslag overzichtelijk:

Pietrov - Hortensius
½-½ 

Hoogenes - Ypma  0-1 
Hoogeveen - Kalkdijk  0-1 
Kleinjan - Zandvoort  1-0 
Flanders - Terlouw  1-0 
Bongers - Gortemaker ½-½
Vrolijk - De  Ronden

 1-0 
Heemskerk        -              Vellekoop           1-0  

 5-3

Arie de Jong

EPITAPH IN BEIJERLAND! 

(team 2)

Dat, een grafschrift,  was wat achterbleef in
het  donkere  Nieuw  Beijerland,  waar  het
tweede op 10 november te gast was in het
gastenkamertje achter de kerk. Rokado was
de  gastheer,  de  club  zonder  club,  maar
bogend  op  een  stel  uitstekende  schakers,
die  verzameld  sinds  1989  in  de  RSB
optreden onder die naam. Intern wordt niet
gespeeld, het materiaal wordt in een kistje
opgeslagen en na afloop meegezeuld naar
het  huis  van  de  voorzitter.  Geen  club
zijnde,  toch  beschikken  ze  over  een
voorzitter,  een  secretaris  en  wat  er  aan
bestuur nog meer nodig mocht zijn.  Ach,
we wisten wel wat on  te wachten stond!
Maar  je  gaat  er  toch  voorzien  van  een
flinke portie goede moed naar toe. 
Onderweg  eerst  alcoholcontrole  bij  Oud
Beijerland.  Niemand  van  ons
aangehouden!  Toen  achter  de  borden,  zo
rond kwart over acht. 

Als teamleider noteerde ik een paar losse
flodders om 21.30 uur. Er was nog weinig
van te zeggen. Dat was een uur later niet
het  geval!  Pietrow  was  het  eerste  klaar
tegen  H.  v.d.  Linden.  Het  werd  remise.
Andrzej had niet goed  gespeeld, zo zei hij
en  ik  mocht  niets  publiceren!  Waarvan
acte. De uitslag? Remise. 
Daarna begon de slachting…. 
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Als  eerste  Reinier  Hoogeveen..  Hij  had
teveel  tijd  geïnvesteerd  en  moest  na  24
zetten al constateren, dat die op was…  

Het  ritueel  werd  onderbroken  door  Evert
v.d.  Hooven,  die  zowaar  de  stand  in
evenwicht wist te brengen! 

E. v.d. Hooven -  T. Zoetemeijer 

1. e4, d5 2. exd5, Dxd5 3. Pc3, Da5 4. d4,
Pf6 5. Pf3, Lg4 6. h3, Lh5 7. Ld2, c6 8.
g4,  Lg6  9.  Pe5,  Pfd7  10.  f4,  Pxe5  11.
dxe5,  e6 12. Lc4, Dc5 13. Lb3, Pa6 14.
Df3,  Pb4 15.  0-0-0,  h5  16.  f5,  Lh7  17.
fxe6, 0-0-0 18. Dxf7, Lg8 19. Df5, Le7 20.
g5, Tf8 21. De4, g6 

22. Le3, Da5 23. Td7, Th7 24. a3, Pa6 25.
Pa4 
Hier vond zwart het wel genoeg. 

Daarna  ging  ons  team  definitief  op  de
helling naar beneden! 
De  eerste  die  weggleed  was  Eric
Hoogenes. 
Na de opening kreeg hij te kampen met een
pion die onder de druk kwam te staan in
het centrum. Een gegeven, dat hem de rest
van de partij achtervolgde. 

Stelling na 13 zetten. Eric haalde de loper
terug: 
13…, Lh7 14. a4, a6 15. Lc2, f5 16. Da2,
Lg8  17.  Lb3,  Lxb3  18.  Dxb3,  Pb6  19.
De6!, Dd5 20. Dg6+, Kf8 21. axb5, Dxb5
22. b4, a5 23. Txa5, Txa5 24. bxa5, Dxa5
25. 0-0, Tg8 26. Dxc6, Kf7 27.  Pb3, Da6
28. Pc5, Da5 29. De6+, Kf8
Zwart  geeft  op.  In  alle  gevallen  gaat  de
witte dame verloren:  30.  Dxf5+, Ke8 31.
Dg6+, Kd8 32. Pd7+… 

Flanders had licht voordeel in het eindspel,
maar het nadeel van te weinig tijd (enkele
minuten) Hij bood daarom remise aan.  
Na 30 zetten met Wit (Flanders) aan zet: 

31.  Txf8+,  Kxf8  32.  Pg6+.  Kg8  33.
Pxe7+, Pxe7 34. Pe4, Pc6 35. Pe4 
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Een mogelijkheid  was hier:  35.  a4,  maar
ook dat leidt slechts tot remise.
35…, axb4
Remise. 

Daarna verloor ook Arend Bongers. In een
Centrumgambiet  gingen  eerst  alle
centrumpionnen  van  het  bord  en
vervolgens  alle  gecentraliseerde  lichte  en
zware  stukken.  Er  kleefde  maar  een
bezwaar aan en dat was dat de tegenstander
via  een  dameschaak  pionnenroof  kon
plegen…  Dat  werd  een  witte  overmacht
aan  boeren,  waar  niet  tegen  op  viel  te
ploegen. 
Ook  Pim  Kleinjan  ging  ten  onder,  maar
niet dan na taai verzet. 
Na de  25e van  wit  ontstond de  volgende
stelling, waarbij de tegenstander kon bogen
op een extra  pion. Zwart staat  ook onder
druk via de g-lijn en de centraal opgestelde
witte dame. 

25…, Ld5 26. Lc4, Lxc4 27. Dc4+, Kh7
28. Pe2, Pd3 29. Pd4, Dd7 30. Dc6, Df7
31. Pe6, Tg8 32. Dd6, g6 33. h4, Te8 34.
Pc5,  Pb4 35.  b3,  Pd5 36.  Pd7,  Td8 37.
Pe5, Txd6 38. Pxf7, Tf6 39. Pe5, Pxe3 40.
Tc1, Pd5 41. Tc5, Pxf4 42. Tc7+ 
Daar hield het schrijfwerk op en ook ik, als
toeschouwer, kon het zo gauw niet volgen.
Wit  haalde een dame en zwart ook, maar
wit trok toch aan het langste eind. 

Als laatste kwam Arie Heemskerk aan de
meet.  Hij  speelde  remise  in  een  partij

waarin hij lang kansen hield. Zelfs aan het
einde  zat  er  misschien  nog  iets  meer  in,
maar gelet op de stand, de  tijd, de nakende
teugreis,  de  daarin  opnieuw  geplande
alcoholcontrole  onder  Oud-Beijerland!,
was remise een goed besluit.
Een fikse 5½-2½ nederlaag was ons deel
en  verklaart  ook  het  opschrift  van  dit
artikel. 

Arie de Jong.

HET  VIERDE  GOED  UIT  DE
STARTBLOKKEN 

De  weergoden  voorspelden  op  vrijdag  6
oktober weinig goeds toen ons vierde team
in  IJsselmonde  aantrad  voor  de
seizoensopening  in  de  2e klasse.  Op  een
enkele  wijziging  na  was  de  bemanning
samengesteld  uit  de  groep  die  vorig  jaar
kelderde  uit  de  eerste  klasse  en  toen
Erasmus 3 vormde.  

Bij de storm en regen die ons al teisterde
toen we het “Zaaltje” betraden droegen we
ook  al  de  nalatenschap  van  Ruurd
Ouwehand  mee!.  Ruurd  had  vooruit
gespeeld  tegen  Bergakker,  had  een
kwaliteit  veroverd  maar  was  daarna  niet
opgewassen  tegen de  compensatie  die  de
tegenstander daarvoor had verkregen. 

Frits Steenbergen stak ons al
spoedig  een  hart  onder  de
riem  toen  hij  na  wat  koene
zetten Coenen overmeesterde.
Jan  de  Korte  trof  het  dat
Rinus  Bongers,  een  geducht
opponent!, een stuk offreerde
en  vervolgens  twee  zetten
verwisselde. Het gedaver rond

de witte koning was daarna in competitie
met  de  voorbode  van   het  onweer,  dat
geacht  was los  te  barsten,  maar ons  daar
toch op liet wachten. Rinus gaf zich in dat
geweld gewonnen. 
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En zo kwamen we aan de leiding en leek er
geen zuchtje wind meer aan de lucht. 

Het drama ontrolde zich  zo:

M. Bongers – J. de Korte 

1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5, a6 4. La4, d6
5.  0-0,  Ld7  6.  c3,  Pge7  7.  d4,  Pg6  8.
Pg5!?, h6? 9. Pxf7 
Het stukoffer!
9. .., Kxf7
Wit  moet  nu  10.  Lb3+  spelen,  waarna
zwart over enkele antwoorden beschikt:

a. 10…, Kf6 11. Df3+, Pf4 12. Lxf4,
gxf4  13.  Dxf4+,  Kg6   14.  Df7+,
Kh7 (14…, Kg5 15. f4+ enz.)  15.
e5! gevolgd door 16. Lc2#

b. 10…, Ke7 11. Dh5, De8 12. Dg5+!,
hxg5 13, Lxg5#

c. 10…, Ke7 11. Dh5, Le8 12. Lg5+,
hxg5  13.  Dxg5+,  Kd7  14.  Df5+,
Ke7 15. De6#

d. 10…, Ke8 Het beste 11. Dh5, Pce7
(11…, Df6 12.  f4  enz.)  12.  f4  en
ook dan wint wit het stuk terug. 

    

Wit speelde echter de loper niet maar eerst
de dame… en het vervolg was dan ook:
10. Dh5, Dh4! 11.  Lb3+, Kf6 12.  Df3+,
Pf4 13. dxe5
13. g3, Dh5
13…, dxe5 14. h3, Ld6 15. g3, Dxh3
Wit geeft op, er dreigt Lg4… 

Maar met  het zuchtje wind  liep het toch
anders… Leon de Kroes had een praktisch
gewonnen partij  in  handen, maar overzag

een ressource van de tegenstander. Meestal
is  dat  dan  nog  wel  overkomelijk,  maar
ditmaal was er mat in het geding… Toen
was het al weer 2-2.

De  staart  was  aan  de  beurt  om  zich  te
roeren. En dat gebeurde geducht! Jan van
der Kooij zei die avond niet veel, totdat er
plotseling door hem luidkeels  schaak werd
geannonceerd.  Dat  bleek  dan  ook
voldoende voor de overgave.  Daarna was
het  consolideren  en  uitbouwen  van  de
score  geblazen.   Patrick  van  der  Velden
hield  zich  aan  het  eerste  devies  en
vergaarde  een  half  punt.  Kees  Rook
belastte  zich  met  de  andere  opdracht  en
zorgde er voor dat de wedstrijdpunten mee
naar huis mochten worden genomen. 
Als laatste was ikzelf nog aan de slag. De
tegenstander was een Pijpers en daar kun je
dan ook het beste maar tegen tamboeren!
Het  was een aardig potje.  Met  de nodige
vraagtekens, dat wel. Maar for the gallery
wordt het schouwspel hierna opgenomen.

… luidkeels  schaak

De Jong – Pijpers 

1. e4, Pc6 
Nimzowitsj wilde hiermee pion e4 tot een
verklaring brengen, maar ik was nog niet
genegen daar direct gevolg aan te geven. 
2. Pc3, d6 3. g3, e5 4. Lg2, Pge7
Hierbij  het  eerste  vraagteken.  Le7   lijkt
geschikter.
5. Pge2, Ld7 6. 0-0, Pg6 7. d4
Meer in de rede ligt 7. f4, maar het waaide
nog niet zo hard dus had ik nog geen haast
naar huis te gaan. 
7…, exd4 8.  Pxd4, Le7 9.  Pd5, Lf6 10.
Pb5, Tc8 11. f4, a6 12. Pxf6+, Dxf6 
Hier was het  dubben:  12.  Pc3,  Dd4+ 13.
Kh1, 0-0 en zwart mag niet mopperen.
13. e5
Dubieus,  maar  kansrijk  tegen  mindere
goden op de Olympus… 
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13…, Dd8 
Hiermee  kreeg  ik  mijn  gelijk.  Beter  is
13…,  dxe5  14.  fxe5,  De7  15.  Pd4  (15.
Pxd6+  is  incorrect)  15…,  0-0  Nu  is  de
koning  uit  het  schootsveld  16.  Lf4,  Pxf4
17. gxf4, Tcd8 18. c3. Pxd4 19. cxd4 en ik
vertrouw mijn eigen pionnen niet…
14. Lxc6, bxc6 
Zwart  helpt  een  handje  door  zwakke
pionnen te scheppen. 
15. Pc3, Le6? 
Een  moment  van  zinsbegoocheling  was
aangebroken!  Ik  had  gerekend  op  15…,
Lh3 16. Tf2, 0-0 De koning gaat naar huis
17. Dh5, Ld7 18. Pe4 en ik houd initiatief.
Lang heb ik gedacht, wat zwart nu speelt,
Le6,  dat  kan  toch  niet?  Na  het  voor  de
hand  liggende  16.  f5  kan  ik  2  stukken
krijgen  voor  een  toren  (16…,  Lc4).   Ik
zocht naar een mogelijkheid  de toren dan
weg  te  spelen,  maar  dan  pleegt   zwart
Pxe5… Bij het zoeken kwam ik op:
16. De2 
Op zich een mooie zet en passend bij een
koning  in  het  midden.  Het  werd  de
inleiding  tot  een  heerlijk  dwangmatig
vervolg!
16…, Pe7!  17. exd6, cxd6 18. f5. Ld7 19.
f6, gxf6 20. Pe4! 

        

20…, Dc7 21. Pxf6+, Kd8 
21…, Kf8? 22. Lh6# 
22. Pxd7
In beschouwing genomen: 22. Pd5?!, maar
dan  22…,  Pxd5  23.Lg5+,  f6  24.  Txf6,
Db6+!!  Dat  verschaft  de  zwarte   koning
een uitweg en ik kan zelf inpakken en naar
huis… 

22…, Kxd7 23. Txf7
Ook 23. Lg5 is goed. 
23…, The8 24. Lg5, Kd8 25. Te1, Da7+
26. Kg2, Tc7 27. Txh7 
Zwart staat volkomen verlamd. Na ruil van
alle  officieren  wint  wit  gemakkelijk  met
zijn pionnenvloed. Zwart gaf dan ook maar
op en dat betekende het laten aantekenen
van de einduitslag. 

De details: 
Bergakker   -  Ouwehand  1-0
Coenen       -  Steenbergen  0-1 
Basic          -  De Kroes  1-0 
Bongers      -  De Korte  0-1 
Pijpers        - De Jong

 0-1 
Beij        -  Van der Velden   ½-½
Brabers       -  Rook              0-1
Ockeloen    -  Van der Kooij                0-1  

         2½-5½

Arie de Jong

…heerlijk dwangmatig

ERASMUS  4  BLUNDERT
KOPPOSITIE WEG 

Volslagen  onnodig  heeft  Erasmus  4,
maandag  30  oktober,  haar  koppositie
verspeeld  tegen  het  zwakker  geachte
Moerkapelle 2.

Op bord 1 kwam Frits Steenbergen (1798)
uit  tegen  de  sterke  Luinenberg  (1936).
Vorig  jaar  was  Frits  nog  de  sterkste,  dit
jaar waren de rollen duidelijk omgedraaid
en Luinenberg kreeg zijn revanche: 0-1.

Op bord 6 stond Patrick van der Velden na
14  zetten  al  drie  pionnen  voor.  Zijn
tegenstander  kreeg  echter  actief  spel  en
kwam op b2  in  Patrick’s  stelling binnen.
Ook  na  het  teruggeven  van  een  tweede
pion bleef Patrick onder druk staan, maar
wist  in  een  toreneindspel  remise  te
behalen: ½-1½.
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Leon  de  Kroes
beheerste  op  bord  5
de  Franse
doorschuifvariant
duidelijk  beter  dan
zijn  tegenstander,
won  een  pion  en
kwam  over  de  c-lijn
op  vernietigende
wijze binnen en sloeg
keihard toe: 1½-1½.
Ook  Jan  de  Korte
(bord 4) beheerste de
Franse
doorschuifvariant
beter  en  kreeg  met
een vrijpion op e5 een
machtige  stelling.
Wel  liet  hij  zijn
tegenstander  via  de  c-lijn  binnenkomen,
maar na een afruil maakte Jan het eindspel
bekwaam af: 2½-1½.  Voor de liefhebbers
volgt hier de partij.

J. de Korte – J.D. Blok 

1. e4. e6 2. d4, d5 3. Pd2, Pf6 4. e5, Pfd7
5. Ld3, c5 6. c3, cxd4 7. cxd4, Pc6 8. Pe2,
f6 9. f4, Le7 10. Pf3, f5 11. 0-0, 0-0 12.
De1, a6 13. Dg3, b5 14. Dh3, Pb6 15. b3,
Ld7  16.  g4,  g6  17.  gxf5,  exf5  18.  Pg5,
Lxg5 19. fxg5, Tc8 20. Lf4, Pb4 21. Tf3,
Pxd3 22. Txd3, Tc2 23. De3, Le6 24. h4,
Tf7 25. Lg3, b4 26. Pf4, Dc8 27. Df3 

27…, Tfc7  28.  h5,
Kf7
28…,  gxh5  29.
Pxh5, Kh8! 30. Pf6,
Tc1+  31.  Txc1,
Txc1+ 32. Kg2, Pd7
kan  leiden  tot  een
achtervolging  van
de witte koning met
schaakjes  en  een
eindspel met  lopers

van  ongelijke  kleur
waarin voor wit  geen
winst  is  te  behalen.
Zie  33.  Lf2,  Ta1  34.
Dh5,  Pxf6  35.  gxf6,
Dc1  36.  Tf3!,  f4  37.
De8+,  Lg8  38.  Kh3,
Df1+ 39.  Kg4,  Dg2+
40.  Kxf4,  Dh2+  41.
Kg4,  Dg2+  42.  Lg3,
Tf1  43.  Txf1,  Dxf1
44.  Dd7.  Dd1+  45.
Kg5,  Dc1+  46.  Lf4,
Dg1+  47.  Dg4,
Dxg4+ 48. Kxg4, Le6
en er is voor wit geen
doorkomen aan. 

29.  hxg6+, hxg6 30.  Le1,  Dh8 31.  Dh3,
Dxh3 32. Txh3, T7c6 33. Lxb4, Tc1+ 34.
Txc1,  Txc1+  35.  Kf2,  Tc2+  36.  Ke3,
Txa2  37.  Th7+,  Kg8  38.  Tb7,  Tb2  39.
Txb6, Txb3+ 40. Kd2, Lf7 41. e6 
Zwart geeft op. 

... pakte echter anders uit

Een  afgetekende  overwinning  kwam  in
beeld  want  ook  op  de  meeste  andere
borden stonden we goed. Het pakte echter
anders uit. Tegen jeugdspeelster Jojanneke
Weijermans kwam Cees Rook op bord 7
moeizaam  uit  de  startblokken.  Zijn
dubbelpionnnen  op  h6  en  h7  bleven  een
zwakte  en  Cees  moest  nauwkeurig
verdedigen.  Net  toen  hij  zijn  problemen
had  opgelost  en  gelijkwaardig  stond,
blunderde hij zijn partij  weg: 2½-2½. Op
bord  8  speelde  invaller  Herman  Beerling
een  degelijke  partij.  Hij  liet  zijn
tegenstander  het  initiatief  maar  hield  de
stelling goed in balans. Toch kwam hij in
een eindspel met ongelijke lopers door een
slecht staande koning in de problemen en
moest het hoofd buigen: 2½-3½.De marge
werd  smal  maar  winst  lag  nog  in  het
verschiet.
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Op bord 3 speelde Arie de Jong een rustige
partij  en kwam in een volledig gewonnen
stelling uit.  Na de 29e zet  van zwart  (De
Jong) ontstond de volgende stelling: 

 

30. Pd5, Lxd5 31. cxd5, Pd4 
Beter toch wel 31…, Pxg3. 
32. Lxd4, exd4
33. Pxd4 faalt nu op 33…, Dxg3+.
33. e5, fxe5 34. Txe5, Lf6 35. De4, Lxe5
36. Pxe5

Zwart  staat  gewonnen,  maar  hij  voorzag
dat  ,  na voorbereiding,  Pf7 een probleem
kon  gaan  worden.  Duidelijk  is  dat  36…
Te8 faalt op 37. Pg6+. Het “probleem” is
opgelost met 36…, De7. Wit  heeft  dan 2
mogelijkheden:

a. 37. d6, Txd6 38. Lc4, Tf6 39. h4,
g6 40.  Dd5, Te6 41. Kg2, Kg7 42.
Pd7,  Pxd7  43.  Dxe6,  Dxe6  44.
Lxe6, Pe5, zwart wint en

b. 37. Df4, Te8 38. Pc4, Pg6 39. Df5,
Tf8 40.  De6,  Dg5 41.  Dg4,  Dxd5
42.  De2,  Df5  43.  Pxb6,  d3  44.
Dxd3, Df2+ 45. Kh1, Pe5 46. De2,

Dxg3  47.
Lg2,  Tf2
en  ook
dan  wint
zwart. 

Zwart meende dat
Td6-f6  ook  een
oplossing was…
36…,  Td6  37.
Df4!

Nu gaat 37…., Tf6 niet wegens 38. Pg6+
en de zwarte dame gaat verloren. Maar nog
is er niets aan de hand mits zwart vervolgt
met 37…, Kg8, maar de zinsbegoocheling
was nog niet ten einde….
37…, De7?? 38. Pf7+
En het spel is uit. Er volgde nog:
38…, Kg8 39. Pxd6, Pg6 40. Pf5, Pxf4
Ook 40…, De1+ 41. Df1 is niets. 
41.  Pxe7+, Kf7 42.  gxf4,  Kxe7 43.  Kf2,
Kf6 44. Kf3, h6 
44...,  Kf5 45.  h4,  h6  46.  Lh3+,  Kf6 47.
Ke4, g5 48. fxg5+, hxg5 49. h5 en zwart
wordt de ezel tussen de hooischelven…ook
wel Tantaluskwelling genaamd. 
45. Ke4, g5 46. fxg5, hxg5 47. Le2
Zwart geeft op. 

Was  de  toren  die  onnodig  werd
weggegeven een vroeg Sinterklaas cadeau?
Helaas, in plaats van winst kwamen we nu
als verliezer uit de bus: 2½-4½. 

…Sinterklaascadeau?

Op  bord  2  kreeg  Ruurd  Ouwehand  een
Koningsindiër  op  het  bord.
Ondergetekende  liet  zijn  tegenstander  op
de koningsvleugel uitrazen; nadat deze de
Halma-opstelling  c7-d6-e5-f4-g3  had
bereikt, was er geen ruimte meer om verder
aan te vallen (ik had de h-lijn in handen).
Vervolgens was het mijn beurt: ik brak de
damevleugel open, kwam dodelijk  binnen
over de c-lijn en kreeg een gedekte vrijpion
op c6.  Toch presteerde ik  het  om in een
volslagen  gewonnen  stelling  de  spanning
terug te  laten keren,  zag direct  stukwinst
over het hoofd en moest nog werken voor
mijn punt: 3½-4½. 

Overige uitslagen in 2B:
Groenoord 2 – Papendrecht/Albl. 1  5½-2½
SO Rotterdam 5 – Sliedrecht 2         2½-5½
IJsselmonde 1–’t Springend Peert 1 4½-3½
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Stand:
1.  Sliedrecht 2 4 10½
2.  Erasmus 4 2

  9 
3.  Groenoord 2 2   8½ 
4.  Papendrecht/Alb. 1 2   7½ 
5.  Moerkapelle 2 2   7½ 
6.  SO Rotterdam 5 2   7 
7   IJsselmonde 1 2   7 
8.  ‘t Springende Peert 1 0   7

Ruurd Ouwehand

DE ONTSNAPPING 

(vijfde team)

Op 6 november ontwikkelden zich donkere
wolken boven het vijfde team van Erasmus
toen  het  bezoekende  Krimpen  3  met  7
beëindigde  partijen  de   leiding  had
genomen  en  op  4  bordpunten  was
gekomen. Slechts 1 partij  nog aan de gang
en die moest de beslissing brengen over de
vraag  of  nu  ook  ons  derde  en  laatste
vertegenwoordigende team in de 2e klasse
al  dan  niet  tijdelijk  ging  afhaken   in  de
strijd om de promotie… Ach, na 2 ronden
is het moeilijk al direct zo defaitistisch de
zaken te stellen, maar het begin van twijfel
is dan toch al gezaaid. 

Het  antwoord  op  de  gestelde  vraag  lag
besloten  in  de  uitkomst  van  de  partij
waarin  Hoek  van  Dijke  met  zwart  onze
kleuren  verdedigde.  Het  verloop  van  de
partij  gaf  weinig  inzicht  over  hoe  die
uitkomst zou zijn. Het is het beste de strijd
maar van het begin af te volgen.

A. v.d. Waal – J. Hoek van Dijke 

1. d4, Pf6 2. c4, d5 3. e3, e6 4. Pc3, a6 5.
Pf3, c5 6. cxd5, cxd4   
De opening werpt al direct veel vragen op.
Hoe moet wit terugslaan of moet hij juist
niet  terugslaan?  Kan  hij  zelfs  een  stuk
offeren? Dat laatste dan zo: 7. dxe6, dxc3

8. exf7+, Ke7 9. Dxd8+, Kxd8 10. bxc3 Na
10.., Pc6 11. Lc4, b5 12. Lb3, Pa5 13. 0-0,
Pxb3 14.  axb3,  Le6 mag daaraan worden
getwijfeld.
Niet terugslaan?  Dan blijft  over 7.  Da4+,
Ld7  8.  Dxd4,  exd5  (8...,  Pxd5  9.  Pxd5,
exd5 10. Dxd5, Pc6 11. Lc4 en wit  heeft
enig voordeel) 9. Pxd5, Da5+ 10. Pc3, Pc6
11. Df4, Lb4 12. Ld2, 0-0 13. Td1 en wit
staat een gezonde pion voor. 
Wit besloot tot terugslaan: 
7. Pxd4, Pxd5 8. Ld2, Lc5 9. Pb3,  La7
10. Df3, Pxc3 
Een goed alternatief was 10..., Pb4 11. Tc1
Nu  natuurlijk  niet  11…,  Pd3  12.  Lxd3,
Dxd3 13. Pd5!! En zwart raakt beslissend
materiaal achter. Maar wel: 11…, 0-0 12.
e4, P8c6 13. Dg3, Lb8! En dan rest wit –
wil hij niet in het nadeel komen – slechts
14.  f4,  e5  over.  De  kansen  zijn  dan  wel
gelijk te noemen. 
11. Lxc3, 0-0 12. Td1, Dg5 
Wit  heeft  nu wat  meer  dan zwart  als  hij
zou hebben voortgezet met 13. Pa5! Toch
loopt het ook dan niet zo’n vaart als we het
mogelijke vervolg bezien en aan het einde
van  de  analyse  waarderen:  13..,  De7  14.
Ld3, Lb6 15. 0-0, Lxa5 16. Lxa5, Pc6 17.
Lc3, e5 18. Le4, Te8 19. Dh5, g6 20. Dh6,
Df8 21.  Dxf8+, Kxf8 22.  Td6 (Wit  moet
het  hebben  van  het  bezit  van  de  d-lijn)
22…, Te6 23. Td2, f5 24. Lf3, e4 25. Le2,
Te8 26. Lf6, Le6 27. b3 en zwart gaat een
behoorlijk eindspel in. 

… het bezit van de d-lijn

13. h4, Df5 14. Dg3, Dg6 15. Dc7, Pc6 16.
Dh2, Lb8 17. g3, Le5 
Het  elimineren  van  het  loperpaar  is
begonnen,  juist  nu  de  witte  dame  in  de
schuilkelder is gekropen. 
18. Ld3, Lxc3 19. bxc3, Df6 20. Pd4, Pe5
21.  Le2, De7 22. f4, Pd7 23. Lf3, e5 24.
Pf5, Dc5 25. Dd2
Weer terug aan het front… 
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25…, Pf6 
Betere vooruitzichten bood 25…, exf4! 26.
Pd4, fxg3 27. Tg1, Dc7! 28. Pe2, Pe5 29.
Txg3, Pxf3+ 30. Txf3, Lg4 31. Tf4, Tad8
32. Td4, Txd4 33. cxd4, De7.  Zwart heeft
een prachtig eindspel voor de boeg. 
26. dxe5 
Wit  moet  ook  nu  destructie  van  zijn
pionnenformatie toestaan. 
26…, Dxe5 27. Pd4, Dxg3+  28. Df2, De5
29.  0-0,  Pg4 30.  Lxg4,  Lxg4  31.  Tab1,
Lh3 32. Tfe1, b5 33.  Df4, Dd5 34.  Tb2,
Tac8 35. e4, Dc5 

De tijdcontrole zit er op. Het is  tijd om de
balans op te maken. Wit kan zwart aan de
praat  houden  door  zijn
aanvalsmogelijkheden  langs  de  g-lijn.
Zwart  zal  daarom  zorgvuldig  zijn
verdediging daartegen moeten opbouwen. 

In  dat  opzicht  staan  zijn
stukken  goed,  maar  voor
aanvalsmogelijkheden  juist
weer  minder.  Materieel  staat
zwart er wat beter voor dan wit:

een  pion  meer  en  bovendien  ook  nog
verbonden pionnen. 
36. Te3, Le6 
Een kleine onzorgvuldigheid. Beter: 36…,
Ld7 Een vervolg: 37. Teg3, f6 (Zwart kan
nu  langs  de  7e rij  een  verdediging
opbouwen) 38. Tbg2, Tf7 39. Dh6, De7 
37. Tg2, g6  
Nu gaat 37…, f6 uiteraard niet. 
38. Tg5 
Meer  mogelijkheden  bood  38.  Dh6,  De5
39. h5, Lc4 (mede daarom stond de loper
op d7 beter) 40. Pf3, Dg7 41. Dxg7+, Kxg7
42. Pd4, Tc5 43. h6+! (aannemen van dit
genereuze  pionoffer  is  niet  goed voor  de
gezondheid van de zwarte majesteit, anders
gezegd hij  rookt  dan  een  zware  pijp.  Na
43…, Kxh6 44. Pf5+!, Txf5 45. exf5 en de
zwarte kans op winst is nog ver weg).

…kan zich niet aan ruil ontrekken

38…, De7 39. Pf5, Lxf5 40. exf5, Da3 41.
Dg3, Dc1+ 42. Kh2, Dc2+ 
Naar  een  gewonnen  eindspel  leidt:  42…,
Tfe8  (Ruilen  is  voordelig!)  43.  Txe8+,
Txe8  44.  Df2,  Dxc3  45.  fxg6,  fxg6  46.
Tc5, De3 en de winst is een kwestie van
tijd. 
43. Kh1, Tfd8 44. fxg6, Td1+ 45. Te1,

Een cruciale stelling! Zwart wint na 45…,
hxg6! 46. De5, Txe1+ 47. Dxe1, Dxc3 48.
Dd1,  Tc4! 49.  Tg2, Td4 50.  Df1, Txh4+
51. Th2, Dc6+ 52. Kg1, Dc5+ 53. Kh1, 
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Dc4 54. Dd1 (wit kan zich in feite niet aan
ruil onttrekken) 54…, Td4 55. De1, Dd5+
56. Tg2, Td1 en the rest is silence… 

45…, De4+ 46. Kh2, Td2+ 47. Kg1?? 
Wit moet spelen 47. Kh3! En dan zijn de
zwarte winstkansen erg onduidelijk! Zie: 
47…, Dd3 (De enige goede zet) 48. gxf7+.
a. 48…, Kf8 49.  Dxd3,  Txd3+  50.  Kh2,
Kxf7  51.  Tf1+,  Ke6  52.  Te1+,  Kf7  met
remise;
b.  48…,  Kxf7  49.  Te3,  Df1+  50.  Kg4,
Tg2+ 51. Tf5+, Dxf5+ 52. Kxf5, Txg3 53.
Txg3, Tc5+ en zwart staat wat beter, maar
winst? 
47…, Tg2+!! 
Beslissend!  Er  werd  nog  doorgespeeld,
waarbij niet meer werd genoteerd, maar de
winst  kon  zwart  niet  meer  ontgaan.  Met
recht een ware ontsnapping! 

De  wedstrijdpunten  werden  gedeeld,
waardoor het vijfde nog in de race blijft.

Arie de Jong
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STORM IN RIDDERKERK

(bekercompetitie)

Deze omineuze kop doet  denken aan een
hevige strijd in Ridderkerk, al waar op 23
oktober het team van Eeuwig Schaak ons
bekerteam opwachtte voor een robbertje in
de  eerste  ronde  van  de  RSB
bekercompetitie. Dekt die kop dan ook de
lading? In zekere zin wel want tijdens het
treffen  werd  het  geluid  van  een
intimiderende  storm  gehoord  rond  de
studio  van  Radio  Ridderkerk  waar  de
vertoning  werd  opgevoerd.  Het  gebulder
van  de  wind  ging  vergezeld  van  hevig
kletterende regen tegen de ramen. Het kon
onze afgezanten nauwelijks deren. 

De Ridderkerkers beschikken slechts over
een  bescheiden  ledental.  Het  puikje
daarvan  had  zich  achter  de  borden
genesteld en bereidde vooral aan de borden
1 en 4 een warm onthaal. Toch verliep de
match  al  spoedig  in  ons  voordeel.   Aan
bord  2  werd  al  na  18  zetten  een
overwinning  aangetekend  op  naam  van
Eric Hoogenes, die zijn tegenstander toen
al  aanmaande tot overgave.  

F. van Manen – E. Hoogenes

Frans 

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Pc3, Lb4 4. a3 
De zet die garant staat voor het scheppen
van grote complicaties. 
4…, Lxc3+ 5. bxc3, dxe4 6. f3 
Hier  verbleekt  al  het  historisch  besef!  In
1935 bewogen Aljechin  en  Euwe zich  al
enkele malen op dit terrein, maar toen werd
wel  gekozen  voor  6.  Dg4,  Pf6  7.  Dxg7,
Tg8  8.  Dh6,  c5  9.  Pe2  Euwe  had  toen
moeten  kiezen  voor  9…,  Pc6  i.p.v.  9…,
Pbd7  om  als  zwartspeler  goede
tegenkansen te behouden. 
6…, c5 7. Le3, Pc6 8. Le2, Pf6 9. Lg5
Beter  9.  dxc5,  Da5 10.  Dd2,  0-0  11.  c4,
Dxd2+ 12. Kxd2, e5 13. Te1, Pd4 14. Lf1,
b6 15. cxb6, axb6 16. c3, Pb3+ 17. Kc2,

Pc5.  Wit  heeft  het  dan  niet  gemakkelijk,
maar kan nog lang weerstand bieden. 
9…, cxd4 10. cxd4, Dxd4 
Hoewel de zomer al voorbij is, blijft zwart
aan het oogsten. 
11. Dxd4, Pxd4 12.  Ld1,  Ld7 13.  Lxf6,
gxf6 14. fxe4, Tc8 15. Kd2, Tg8 16. g3,
Lc6 17. Ke3, Pf5+ 18. Kf4, e5+ 

Wit geeft op. 19. Kxf5, Ke7! En er dreigt
mat op zowel  g5 met de toren als  op d7
met de loper…Een terugtocht met 19. Kf3,
Pd6 biedt een troosteloze aanblik!  

…intimiderende storm

Pim Kleinjan wikkelde af naar een eindspel
met een pion minder, maar dat gemis legde
geen gewicht in de schaal. Er werd dan ook
remise overeen gekomen.

Dat resultaat werd ook bereikt aan bord 1,
waar  Andrzej  Pietrow  zetelde.  Daarmee
was een tussenstand van 1-2 bereikt,  dus
was het wachten op bord 3. Het was op dat
moment pas 22.00 uur. 

Bord 3:

R.C. Hoogeveen – A. Scholte

Réti 

1. c4, c5 2. g3. g6 3. Lg2, Lg7 4. Pf3, Pc6 
In  de  symmetrische  variant  speelt  zwart
hier eerst 4…, Pf6 
5. 0-0, Pf6 6. Pc3, 0-0 7. e3 
Uit de oude doos: Euwe- Colle, 1924
7. d4!, cxd4 8. Pxd4 met duidelijk voordeel
voor wit, want de zwarte d-pion mag niet
zonder meer spelen. 8…, Pxd4 9. Dxd4, d6
10. Dh4, Te8 11. Lh6, Lh8 12. h3, Db6 13.
b3, Ld7 14. Tac1, Lc6 15. e4 en wit was
heer en meester in die stelling. 
7…, d6 8. h3, h5 9.  De2, b6 10. d4, La6
11. dxc5
11.  d5,  Pa5 12.  Pd2,  Pb7  13.  e4,  e6 14.
dxe6, fxe6 15. f4, De7
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11..., bxc5 12. Tb1, Tb8 
12..., d5!
13. b3, e6 14. Td1, Dc7 
14..., d5!
15. e4, Pe8 16. Pb5, Lxb5 17. cxb5, Pd4
18. Pxd4, Lxd4 19. Lh6
19. b4, Lg7 20. bxc5, dxd5 21. Dc4
19..., Lg7 20. Le3, Td8  21.Tbc1 Db8 22.
Lg5,  f6  23.  Ld2,  Pc7  24.  La5,  Tf7  25.
Dc4, Te7 26. b4

26…, Tdd7 27. bxc5, Dxb5 
Indien 27…, dxc5 dan 28.  Dxc5, Pe8 29.
Dc4,  Pd6 30.  Dc6,  Tf7 31.  Td3,  Lf8 32.
Tcd1 en de dreiging Lb4 doet de rest. 
28. Dxb5, Pxb5 29. c6
Zwart geeft op. 
En daarmee was de tweede ronde bereikt.
Dat  zal  een  thuiswedstrijd  worden,
waarschijnlijk tegen Dordrecht.

Details:

Daudey - Pietrow ½-½
Van Maanden  - Hoogenes  0-1
Scholte - Hoogeveen  0-1 
Van Os              -              Kleinjan             ½-½  

 1-3

Verslag: Reinier Hoogeveen

10 VRAGEN AAN RENS
HESSELMANS 

1. Wie leerde u schaken? En hoe lang is
dat wel niet geleden?

Rens was 6 jaar, dus vroeg genoeg om voor
grootmeester  te  gaan.  Het  was  echter
vooral  in  zijn  studententijd  dat  hij  veel
schaakte,  o.a.  tegen  Tilburgs  kampioen
jeugd Arthur Elias.

2. Wat  was  uw  eerste  kunstje/
truukje/scorende  opening  (waar  u  nu
overheen  gegroeid  bent,  volwassen
geworden hé. En nog bedankt voor de
tip!).

Torens verdubbelen en dat het in het spel
om  aanvallen  draait,  zijn  Rens'
antwoorden.  En:  degelijke  openingen
spelen.

…ik ben nog steeds niet bang

3. Is er  een schaak (groot)meester  die  u
bewondert?  Liefst  één  die  wij  ook
kennen…

Capablanca,  Rubinstein  en  Nimzowitch
zijn door Rens veel nagespeeld, daar heeft
hij veel van opgestoken. 
Verder  heeft  hij  beroemde  matches  veel
nagespeeld  waaronder  Fischer-Spasski  en
Karpov-Kasparov .

4. Wie is op Erasmus uw angstgegner? Of
bent u echt voor niks en niemand bang?

"Ik heb al heel vaak verloren. Maar ik ben
nog steeds niet bang."

5. Heeft een competitie-avond invloed op
uw  stemming  bij  aankomst  thuis?
Bijvoorbeeld: zingend onder douche bij
winst  danwel  slapeloze  nachten,
tandengeknars en stress op het werk bij
verlies?
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Niet  echt.  Rens  verhuist  momenteel  en
daaraan gaat zijn energie verloren.

"Mentaal  fit  zijn  is  heel  belangrijk,"
daarom  oefent  hij  vooraf  tegen  de
computer. Die leert je dat goed alert te zijn,
want fouten straft hij streng af.

6. Deed  of  doet  u  mee  aan  toernooien?
Welke spreekt  u aan?  Wat  maakt  een
toernooi een goed toernooi?

Hij  heeft  weinig  officiële
wedstrijdervaring. In zijn werkende leven,
in het buitenland heeft  hij geen pogingen
gedaan  in  die  richting.  Aan  het
Watertorentoernooi  nam  hij  deel,  en  dat
vond Rens een goed toernooi. "Tijdens het
toernooi nam mijn vorm toe. Omdat het 7
weken  duurt,  ben  je  meer  met  schaken
bezig."

7. Heeft  u  nog  andere  hobbies,  zo  ja:
ondervinden wij daar concurrentie van?

Literatuur.  Muziek.  Veel  muziekkennis,
klassiek,  maar  bijvoorbeeld  ook  jazz  en
volksmuziek.  Hij  bezoekt  concerten  in
bijvoorbeeld de Doelen. Zelf heeft hij veel
piano gespeeld 
Rens  interesseert  zich  voor  linksige
politiek  (de  ex-diplomaat  Hesselmans
herkende zich niet in de door uw redacteur
geopperde  labels,  PvdA-man  of  socialist,
zodat  we  op  deze  term  uitkwamen.  Jan
Marijnissen werd wel genoemd). Hij volgt
die  ontwikkelingen.  Hij  heeft  bij  de  VN
gewerkt, onder andere in Afrika. 
"De verdeling van arm en rijk: dat houdt
mij bezig."

8. Bent  u  voor  of  tegen  digitale
schaakklokken? Waarom?

"De  seconden  aanduiding  is  de  laatste
minuten  een  voordeel.  Maar  ja,  als  het
maar werkt." 

9. De vraag naar  het  ledental  over  twee
jaar is er bij ingeschoten - voor nieuwe

leden  is  dat  wat  lastig  inschatten  (en
voor de anderen ook, trouwens).

(10)  Die  verhuizing  gebeurt  binnen
Rotterdam, Rens is wel als een stadsmens
te typeren. Graag heeft hij concertgebouw
en dergelijke en een druk centrum, ofwel,
het platteland doet hem niet zoveel.

Robbert Heijm

75  JARIG  BESTAAN  VAN  RSB  IN
LOCKHORST SLIEDRECHT

75  jaar  heeft  het  RS  al  een  B(ond).  Die
gebeurtenis werd gevierd op 4 november in
Sliedrecht,  de  Lockhorst.  Bij  monde  van
Arie Heemskerk zijn deze sfeerimpressies
opgetekend. 
Op de mooie locatie in Sliedrecht was er
een  keur  aan  schaak-activiteit:  simultaan
tegen  Jan  Timman  voor  sterke  spelers;
tegen  van  Mil  mocht  iedereen  aantreden.
Simultaan voor de jeugd met Erika Sziva
en Bianca Mühren. 
Timman scoorde in een veld met een rating
van gemiddeld 1950 85%. 

Verder  kon  er  snelgeschaakt  worden  en
was  er  een  rapidtoernooi  met  een
speeltempo van 25 minuten ppp. Er waren
ongeveer 75 mensen, schatte Arie. Met de
aparte  zalen  van  Lockhorst  konden  de
groepen dat doen zonder last van elkaar te
hebben. 
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Tot slot was er nog een
probleemhoekje  en  de
mogelijkheid  boeken
aan te schaffen. 

Zonder  meer  was  het
een  gezellig  feestje;
meerdere  keren
herhaalde  Arie  dat.
Zelf  behaalde  hij  4½
punt  in  de
rapidcompetitie.  Van
Erasmus spotte hij nog
Jan  v/d  Kooij,  maar
omdat Arie al een tijdje rondwandelt tussen
schakend Rotterdam sprak hij  ook andere
bekenden.

Elke  bezoeker  kreeg  een  cadeautje
(pennenset).  Van  De  RSB:  Iets  Cadeau!
(laat  u  dit  even  op  u  inwerken,  zou  ik
zeggen.  Onze  bestuursleden  staan
doorgaans in de onderhandel-stand als het
om de RSB gaat, toch?)
Met  de  verschillende  niveaus  en
competities was het voor elk wat wils. 

Tevreden was Arie ook met de afwezigheid
van toespraken en terugblikken. Hij vond
het  bovendien  goed  georganiseerd:  een
geslaagd jubileum kortom. 

Sowieso is Arie Heemskerk actief geweest
in het schaak, ook aan het Goudse Schaken
overdag  toernooi  nam  hij  deel.  In  zijn
poule 4 werd hij 4e, een poule waarin ook
oud-SWR speler Gerard Kastelein speelde.
Die  er  tweede  werd.  Poule  1  werd
gewonnen door Dick Bac. 

Op  www.r-s-b.nl/jubileumfestival is  meer
over het RSB-jubileum in de Lockhorst te
vinden.

Robbert Heijm

IK HEB MIJN MOND GEHOUDEN

En  daar  stapte  hij  de
club  binnen.  Jurgen
Schaap,  eens  een
veelbelovende  kracht
en  toen  ons  ontrouw
geworden,  omdat  hij
zich  meer
aangetrokken  voelde
tot bridge. Onze Lieve
Heer heeft nu eenmaal
vreemde  kostgangers
rondlopen.
“Kom je  gewoon eens
langs of wil je weer lid

worden?” vroeg onze voorzitter, die altijd
een beetje recht op de man af gaat.
Er kwam een wat verward verhaal uit.  In
dat  opzicht  was  Jurgen  niet  veranderd.
Scherp in zijn spel, maar altijd wat wazig
van taalgebruik. Ik maakte eruit op, dat hij
bridge nog steeds leuk vond, maar dat hij
een  beetje  bang  was  geworden  dat  te
blijven spelen.
“Waarom?” vroeg ik. Ik wist van echtparen
die elkaar goedenacht wensten voordat ze
aan de bridgetafel gingen zitten, omdat de
beledigingen  die  zij  daarna  naar  elkaars
hoofden slingerden, dat op een later tijdstip
verhinderden.  Maar  dat  heeft  niets  te
betekenen, dat hoort bij de folklore van dat
spel.  Zoals schakers die  luid verkondigen
“Ik leer het nooit, ik houd ermee op,” en de
volgende  week  weer  rustig  hun  partijtje
spelen hoort bij de folklore van het onze.
Nee, het zat bij Jurgen anders. Caransa was
ontvoerd,  toen  hij  van  de  bridgeclub  op
weg was naar huis.
Heineken idem dito. En nu vorig jaar weer
Claudia Melchers. “En," ging Jurgen door,
“dat zijn miljonairs, die kunnen een losgeld
betalen. Maar ik verdien niet zo veel.”
Het lag voor op mijn tong om te zeggen,
dat die mensen ontvoerd waren juist omdat
ze miljonair waren. Maar moest ik Jurgen
geruststellen, zodat hij was blijven bridgen,
terwijl  we zo  goed nieuwe leden  kunnen
gebruiken?
Ik heb mijn mond gehouden.

Kale Harry
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REMISE  GEVEN  OF  DOORGAAN
TOT HET BITTERE EINDE?

Als je team met 4-3 achterstaat,
mag  je  nooit  remise  geven.
Verlies je, dan gaat het team er
hoogstens een half bordpunt op
achteruit.  Win  je  onverhoopt
toch  nog,  dan  win  je  een
wedstrijdpunt.
Helaas  is  het  in  de  praktijk
bijna  nooit  zo  eenvoudig.
Meestal  lopen  er  nog  meer
partijen en is 4-3 hoogstens de
prognose.  Blijf  je  op  winst
spelen, ook al is de stelling er
niet naar, en verlies je en haalt
iemand anders onverhoopt  een
half punt meer dan verwacht, dan zitten jij
en je team met de gebakken peren. In zo’n
geval raadpleeg je dan ook de teamleider.
Blijkt  zijn  advies  verkeerd,  dan  ligt  de
verantwoordelijkheid  bij  die  arme
functionaris.  Geen  medelijden:  daar  is-ie
voor.
Maar als je met 2½-½ achterstaat, en alle
overige  partijen  staan  beter,  zo  niet
gewonnen voor de tegenstanders, wat doe
je dan? De kans dat drie van de vier gaan
blunderen, is wel uiterst  miniem. Ik denk
dat  je dan maar het  halve bordpunt moet
kiezen.
Maar waar ligt de grens?
En is die gelijk voor de 3e klasse KNSB en
de 4e klasse RSB?

Gaarne reacties.

Jaap Staal

KORT ERASMIAANS 

(u  had  dit  artikel,  over  het  Watertorentoernooi  nog
tegoed. Want die had verdraaide bitjes ("garbled", weet u
nog wel?) 

Het Watertorentoernooi, editie 10, is weer
achter  de  rug.  De  zomer  heeft  de
herinneringen  er  aan  al  een  weinig
uitgewist.  Glorieus  winnaar  werd  Jan
Seeleman. In de slotronde ontworstelde hij

zich aan de medekandidaten. Tweede werd
Carel  Vredenborg  op  weerstandspunten,
een plaats die hij in geld uitgedrukt moest

delen  met  Borst  en  Van
Zutphen. 
Bij sommige deelnemers blijven
vooral  herinneringen  aan  hun
tragisch optreden op dit podium
naklinken. 
Tot dit soort gedesillusioneerden
behoorde ook schrijver dezes als
het  slachtoffer  in   twee  korte
optredens achter het schaakbord.
Optredens die ik u ter lering en
vermaak wil aanbieden.

12  juni  trad  ik  met  zwart  aan
tegen  de  latere  winnaar  Jan

Seeleman.  Ik  koos  voor  een  bekend
openingstype  en  werd  even  later  ruw
gewekt.  

1. e4, Pf6 2. e5, Pd5 3. d4, d6 4. Pf3, Lg4
5. Le2, e6 6. 0-0, Le7 7. c4, Pb6 

8. Le3
De hoofdvariant van het Moderne Systeem
van  de  Aljechin  Verdediging   gaat  dan
verder met 8. exd6, cxd6. Gebruikelijk is
nu de voortzetting 9. b3, Pc6. 
Alleszins speelbaar is hier ook 9…, Pbd7,
hoewel  het  beestje  dan  wel  wat  minder
invloed op het  centrum heeft  dan via  c6.
Na 9…, 0-0 10. Le3 ( 10. a4!?, a5 11. Pc3,
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d5  12.  c5,  P6d7  13.  Pb5,  b6!  14.  cxb6,
Dxb6) 10…, P6d7 11. Pc3, Pf6 12. Dd2,
d5 13. c5, Pc6 14. Db2, Lxf3 15. Lxf3, e5
staat zwart bevredigend.
Seeleman  doorzag  (beroepsmatig?)
kennelijk mijn zieleroerselen en ging direct
verder met 8. Le3. 
8…, Pc6
Door de hitte afgeleid in de zaal (?) ging ik
verder met wat normaal is na 9. b3. En dat
voert dan naar de eerste desillusie! Er had
moeten worden voortgezet met 8…, Pbd7
en wit staat iets beter.
9. exd6, cxd6 10. d5
Steeds thematisch in de Aljechin. 
10…, Pe5
Ook weer niet goed. 10…, exd5 11. cxd5,
Lxf3 12. Lxf3, Pe5 en zwart overleeft het
voorlopig nog wel.
11. Pxe5, Lxe2 12. Dxe2, dxe5 13. dxe6,
f6 14. c5 
De beste en winnend. 
14…, Pc8 15. Db5+
Zwart  zag het  nutteloze in en staakte het
verzet. 

Een  week  later  werd  ik  met  wit  het
slachtoffer van een jager op aangeschoten
wild. Leo de Jager sprak die dag Frans en
in het  vervolg was het voor mij  dan ook
“Rien ne va plus…” 
1. e4, e6  2. d4, d5 3. Pd2 
Tarrasch lag in mijn praktijk ook al 50 jaar
achter me, maar op mijn leeftijd ziet men
niet op een turfje in het veen. Tarrasch zelf
ging er al mee aan de slag in 1892, en ook
toen al was men van mening dat het niks
was wegens 3…, c5
3…, Pf6 
Verrassend voor mij, want dat stond ook in
mijn  tijd  al  als  ongunstig  voor  zwart  te
boek. 
4. e5, Pfd7 5. Ld3, c5 6. c3, Pc6 7. Pe2 
En van dat moment  ging zwart over naar
iets  wat  mij  onbekend  was.  Ik  kende
slechts 7…, f6 als aantaster van het witte
bolwerk. 
7…, cxd4 8. cxd4, f6 
In  soortgelijke  stellingen  ging  mijn  oude
leermeester  Euwe  over  tot  9.  exf6,  maar
dan had zwart niet eerst geruild op d4…

9. f4
Ik  had  “Faites  vos  yeux”  niet  gehoord,
want anders had ik wel het geijkte 9. Pf3
gespeeld. Van af dit moment is het achter
de feiten aan hollen. 
9…, fxe5 10. fxe5, Pxd4! 

11. Pxd4, Dh4+  12. g3, Dxd4 13. Dh5+.
Kd8 14. Lxh7 
Dit  was na lang overdenken een bewuste
keuze.  Ik wilde  niet  berusten  in  nog een
tweede pion verliezen.
14…, Pxe5 15. Pb3, Lb4+ 16. Ke2, Dc4+
17. Kf2, Pg4+ 18. Kf3, Tf8+ 19. Lf4, e5
20. The1 
In de hoop dat Lb4 de terugtocht naar e7
wilde  inleveren  voor  een  torenwinstje  en
wit in ruil daarvoor troebel viswater geven.
20…,  Txf4+  21.  gxf4,  Dxf4+  22.  Kg2,
Df2+ 23. Kh1, Lxe1 24. Dh3 
Zwart kan nu mat geven via 24…, Pe3 25.
Dg3, Df1+ 26. Dg1, Df3+ 27. Dg2, Dxg2#
Hij koos voor:
24…, Pf6 25. Lf5, Lxf5 26. Dh8+, Pe8 
Wit droop hier af. 
Wilt u ook eens afgedroogd worden buiten
de  badkamer,  speel  dan  ook  eens  tegen
deze beulen!

Arie de Jong
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UIT DE INTERNE COMPETITIE 

Soms  bereiken  heldendaden  die  op  een
notatiebiljet zijn na te vorsen hun weg naar
de redactie.  Die redactie  is  daar  dan ook
voor  en  staat  zelfs  met  open  armen  te
wachten.  De  laatste  tijd  met  meer  dan
groeiend ongeduld!
De  open  armenstand  werd  beloond  door
Henri Pijpers, die kond deed uit de vierde
ronde. Slachtoffer was Arnaud Wirschell.

Pijpers  begint  zijn  verhaal  met  de
opmerking,  dat  hij  wel  had  gerekend  op
deze variant want die wordt door menigeen
gespeeld  binnen  de  vereniging.  Na  23
zetten klopte zijn notatie niet meer, voegt
hij er dan nog aan toe. 

Pijpers – Wirschell 

1. Pc3, d5 2. e4, d4 3. Pce2, e5 4. f4, Pc6 
Wit had 4. f4 voorbereid met het oog op de
volgende leuke variant:   4..., exf4 5. Pf3,
Pc6  6.  Pxf4,  Lg4  7.  Lc4,  Pe5  8.  Pxe5!,
Lxd1 9. Lxf7+ Zwart rest dan 9…, Ke7 10.
Pd5+, Dxd5 11. Lxd5 en wit heeft de buit
al zo’n beetje binnen.
5. Pf3,  Pf6 6.  d3,  Ld6 7.  f5,  g6 8.  Pg3,
gxf5 9. Lg5, Le7 10. Ph4, fxe4 
Wit, als aanvalsspeler, let niet echt op een
pionnetje,  zeker  niet  tegen  een  2000+
speler. Hij hoopte via zijn  paard iets  van
initiatief te krijgen. Maar hij was bang dat
Lb4+ alles zou stoppen. 
11. Phf5, Lxf5 12. Pxf5, Pd5 

Hoera! Wit  kon zowaar  via  een  schaakje
een aanval starten waarbij de koning op f8
met Lh6 wel aardig leek!
13. Pg7+, Kd7 14. Dg4+, Kd6 15. Pf5+,
Kc5 
Wow!. Van dit soort stellingen durfde wit
alleen  maar  te  dromen,  maar  hoe  nu
verder? De reflex was 16. b4+, maar een
kwartiertje rekenen gaf weinig hoop… Wit
zag   na  nemen  op  e4   via  De2  een
ondekbaar mat op c4 en b5. Helaas, na a6
was er weinig over van het matje. 
16. dxe4, Lxg5 17. De2, a6 18. Dc4+, Kb6
19. exd5, Pe7 20. Pxe7, Dxe7 21. b4, c6
22. Tb1, cxd5 23. Dxd5

 

Tot zover dus de partij. Henri merkt nog op
dat het daarna een redelijk wilde boel werd
waarbij, helaas, de juiste zetten ontbreken.
Wie het slagveld overziet rekent zwarte de
beste kansen toe. Aan het einde bleek deze
voorspelling  niets  waard,  want  wit  ging
met de zege strijken.  

Uit  ronde  5  een  miniatuur,  ingezonden
door de witspeler. 

Pietrow – Staal 

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Pc3, Lb4 4. Ld3, c5
5. exd5, Dxd5 6. dc5, Dxg2 7. Df3. Dxf3
8. Pxf3, Pf6 9. Tg1, Kf8 10. Lf4, Pd5 11.
Ld6+,  Kg8  12.  0-0-0,  Pxc3  13.  bxc3,
La3+ 14. Kb1, Pd7 15. Lb5, f6 16. c6 
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16…, Lxd6? 
Kennelijk rekende zwart op 17. cxb7, Lxb7
18.  Ld7  en  dan  18…,  Lxf3,  maar  19.
Lxe6# zit er ook in! En 18…, Ld5 kost een
officier .
17. cxd7
En dit was zwart ook voldoende de wapens
neer te leggen. 

…normaler is e4

DE KOE MET HET BONTE VLEKJE.

Leo  de  Jager  zond  onderstaande
interessante  partij  in  voor  publicatie.  De
aantekeningen  bij  de  partij  zijn  van  de
hand  van  de  inzender.  De  partij  werd
gespeeld in ronde 4, op 2 oktober j.l.  

Leo de Jager – Jan van der Kooij 

1. c4, g6 2. Pc3, Lg7 3. Pf3, d6 4. d4, Pc6
5. g3, e5 6. d5, Pce7 7. Lg2, h6 8. 0-0, f5
9. Dc2 
Normaler  is  9.  e4,  maar  wit  wil  zijn
koningsloper zo actief mogelijk houden en
bovendien  zo  snel  mogelijk  b4  en  c5
spelen. 
9…, Pf6 10. b4, a5 11. Tb1
Een alternatief is direct 11. c5 met het idee
11…, axb4?  12.  cxd6,  Dxd6 en wit  staat
goed. Maar na 12…, bxc3 13. dxe7, Dxe7
is  het  niet  duidelijk  daar  na  14.  Dc3  de
dame  op  de  lange  diagonaal  niet  echt
prettig staat. 
11…, axb4 12. Txb4, b6
Daarom  heeft  wit  e2-e4  achterwege
gelaten.  Wit  heeft  een  voorsprong  in
ontwikkeling,  de  zwarte  koning  staat
nergens  veilig  en  ook  nog  eens  een
ongedekte toren op a8. 
13. Pxe5!? 

    

13…, dxe5 
Zwart  heeft  geen  keus,  het  alternatief  is
met een pion minder verder te gaan. 
14. d6, Dxd6 15. Pb5, Dxb4 16. Lxa8 
Een van de pointes is dat de zwarte dame
erg  weinig  bewegingsruimte  heeft,
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waardoor  wit  een  noodrem  binnen
handbereik  heeft  en  de  remise
gegarandeerd is door de dame met Ld2 en
Le3 eeuwig lastig te vallen. 

     

16…, Kf7 
Veel taaier dan 16…, 0-0. Waarna na 17.
La3 ook nog eens Pe7 hangt. Na 16…, Ld7
volgt bijna hetzelfde als in de partij, maar
staat de loper ook nog eens in de weg.
Overigens blijkt later op het toilet, waarvan
er op onze vereniging veel te weinig zijn,
dat  na  16…,  Le6  (het  bonte  vlekje)  17.
Pxc7+,  Kf7  18.  Pxe6,  Txa8  19.  Pxg7,
Kxg7 de koe in handen van zwart valt… 
17. Ld2, Dc5 18. Le3, Db4 19. Tb1
Wit  wil  meer  dan  een  halfje.  De  zwarte
damevleugelpionnen zijn  gedoemd en het
zwarte kluitje op de koningsvleugel moet
maar  zien  hoe  de  vrijpionnen  tegen  te
houden.  Bovendien staat  de  zwarte  dame
midden in een moeras.
19…, Da5 20. Pxc7, e4!
De dame krijgt lucht en de loper kan zich
niet gemakkelijk meer terugtrekken. 
21. Db3, Le6 22. Lxb6, De5 
Waar ik me enige zorgen over maakte was
het  dame”offer”  22…,  Dxa8  23.  Pxa8,
Txa8. De witte stukken werken niet goed
samen en zwart heeft een aantal problemen
radicaal  opgelost.  Na  iets  als  24…,  Pe8
wordt  de  c-pion  een  zorgenkindje  en
beginnen  de  zwarte  officieren  actief  te
worden. Na de tekstzet staat wit duidelijk
beter.
23. a4, Tc8 24. Pxe6, Dxe6 25. Lb7, Th8

Terug  het  hok  in.  25…,  Dxc4  kost  een
kwaliteit en na 25…, Txc4 heeft de witte a-
pion vrij baan. 
26. a5, f4
Een wanhoopsoffensief(je). 
27. a6, fxg3 28. fxg3

    

28…, Pd7 
Zwart zet nog een laatste valletje: 29. a7?,
Pxb6 30. Dxb6, Dxb6 31. Txb6, Ld4+ 32.
Kg2, Lxb6 en wint zelfs. Overigens, 28…,
Dh3 29. c5+, Kf8 30. a7, Pg4 31. a8D+ is
ook een mooi slot. 
29. Tf1+, Pf5?
Het maakt eigenlijk niet meer uit.
30. Ld5 
Zwart geeft op. 

NB  Het  zal  niemand  verbazen  dat
meerdere  langdurige  toilet  bezoeken
uitwijzen dat het merendeel van de zetten
zeker niet zijn voorgezegd door Fritz!

…c-pion een zorgenkindje
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GEZIEN OP DE ANTIEKBEURS

In  de  interne  competitie  vertonen  zich
speelwijzen,  die  niet  tot  het  dagelijks
gebeuren behoren! Zo produceerde Rutger
Cogenbach  tegen  ondergetekende  een
zwart koningsgambiet, dat stamt uit de tijd
van  Greco.  Dat  roept  romantische
gevoelens op en daar mag je op zo’n avond
niet aan voorbij gaan! Wat vertoonde zich
dan  wel  op  de  schaakvelden  van  het
Elysée?
1. e4, e5 2. Pc3
De opmaat naar een Weens gebakje!
2…, f5?!
Het  Koningsgambiet  maar  dan  met  een
tempo  minder!  Dit  antwoord  komt  wel
voor met 2. Pf3 en dan heet het fenomeen
Lettisch gambiet.  De modernen hebben het
in de vrieskast gezet en halen het er heden
ten dage dan ook niet meer uit!
3. Lc4 
Bekend  is  3.  exf5,  wat  als  aangewezen
geldt.  Op 3…,  Pf6  kan  dan 4.  g4!  Maar
zwart  zou  dat  dan  niet  hebben  gespeeld
maar zijn toevlucht hebben gezocht in 3…,
Lb4.  Toch  is  dat  ook  niet  het  ei  van
Kolenbus… zie 4. Dh5+, Kf8 5. Lc4, De8
6. Dxe8+, Kxe8 7. Pd5 en wit  heeft wat.
Dit zo door het hoofd  spokend dan maar
gekozen voor wat de ander niet wil zien…
Vandaar wits derde zet. 
3…, Pf6 
3…, fxe4 is dan niet aan te raden, wegens
4. Dh5+, Ke7 5. Dxe5#
4. d3, Lb4 5. Pf3
Hier zat wit te dubben over 5. Pge2, fxe4 6.
dxe4, Pxe4 7. Dd5, Pd6 8. Dxe5+, De7 9.
Dxe7+, Kxe7 10. Ld3, maar dan is het vet
al van de jus. 
5…, c6 6. 0-0, d6 
Zwart  is  hier  wat  timide.  Beter lijkt  6…,
Lxc3 7. bxc3, fxe4 8. Pxe5, d5 9. Lb3, De7
10. Lf4, Tf8 11. d4, Pg4 en zwart leidt de
dans. 
7. Pg5
De bekende knoeierszet…
7…, De7 
Ook  hier  geniet  7…,  d5  toch  wel  de
voorkeur. Na 8. exd5, cxd5 9. Lb5+, Pc6
10. Te1, e4 11.  Le3, 0-0 12.  a3,  Le7 13.

Lxc6, bxc6 14.  d4,  Pg4 mag zwart  zeker
niet mopperen. 
8. f4 
Zwart  wilde  met  zijn  openingskeuze  het
spel op de wagen en de witte genen voelen
zich aangespoord het wijsje mee te spelen!
Verstandiger  was  natuurlijk  8.  Lf7+
(waarom wijkt een mens toch altijd af van
wat  ie  eigenlijk  wil?)  8…,  Kd8  9.  exf5,
Lxf5 10. Lb3, Tf8 en dan pas 11. f4 Gaat
zwart  op  winst  uit  met  11…,  Lc5 +  12.
Kh1,  Pg4  dan  13.  fxe5,  Pf2+  14.  Txf2,
Lxf2 15. Pce4, Lxe4 16. dxe4  en wit mag
hopen op meer. 
8…, Pg4 9. Df3
Een ernstig tijdverlies! Beter (veel beter):
9. exf5, Lc5+ 10. Kh1, Pf2+ 11. Txf2, Lxf2
12. Pce4, d5 13. Dh5+, Kd8 (13…, Kf8 14.
Pxh7+,  Kg8  15.  Pef6+,  gxf6  16.  Dg6+,
Dg7 17.  Pxf6+,  Kf8 18.  De8#) 14.  Pf7+,
Kc7 15. Pxh8, dxe4 16. dxe4, Pd7 17. Pf7,
g6 18. Df3, Dc5 19. fxe5, Dxc4 20.  Lf4,
Ld4 21. e6+, Kb6 22. Pd6, Dxc2 23. exd7,
Lxd7 24. Tc1 en wit heeft het langste eind
van het koord in handen. 
Na de tekstzet krijgt zwart de overhand. 
9…, h6! 10. Lf7+ 
Niet goed, bromde wit in zichzelf. 
10…, Kd8 11. exf5, Lc5+ 12. Kh1, Pxh2!
Op nemen met   13.  Kxh2 van dit  Friese
waddenpaard  (dat  aan  de  slacht  wil
ontsnappen)  volgt  13…,  hxg5+ 14.  Kg3,
Dxf7 en bij  het  tellen  van het  hout  blijft
zwart in de meerderheid… en is de lol voor
wit er ook wel af. 
13. Dh3, Pxf1 
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Zwart is in het bezit van een extra toren en
staat dus glad gewonnen, maar in de geest
heerst  de  achterdocht….  Wit  geeft  zo’n
kasteel toch niet zonder slag of stoot aan de
vijand?
14. Le6, Pg3+ 
Op nemen staat  onthoofden van de  witte
monarch…of op zijn minst het offeren van
de  gemalin.
15. Kh2
Zwart denkt en denkt en besluit tot:
15…, Pf1+ 16. Kh1 
Zo heeft het al gestaan, dus wat nu? Dan
maar:
16…, Lxe6 17. Pxe6+, Kc8 18. f6 
Zaait  verwarring  en  zwart  peinst.  Wat
gebeurt  na 18…, gxf6 19.  Pxc5+, f5 dan
maar… 20. Dxf5+, Pd7 21. Dxd7+, Dxd7
22.  Pxd7,  Kxd7 23.  Pe4 Tot  zover  komt
zwart wel.. Maar de twijfel blijft en de klok
loopt en die van wit blijft een dik half uur
achter..  Wat  doe  je  dan  met  nog  5,4,3
minuten op de klok? Juist!
18…, Pg3+ 19. Kh2, Pf1+ 20. Kh1, Pg3+
21. Kh2, Kf1 22. Kh1, Pg3+ 23. Kh2… 
Remise dus!

Arie de Jong

STAND INTERNE PER 23 NOV.

Nr Perc
1 81.8 Sturm 9 uit 11
2 81.3 Seeleman 6½ uit 8
3 72.2 A.Pietrow 6½ uit 9
4 71.4 Verhoeven 5 uit 7
5 71.4 Hoogenes 5 uit 7
6 68.8 de Jong 5½ uit 8
7 68.2 de Kleijnen 7½ uit 11
8 66.7 Weeda 6 uit 9
9 66.7 Beerling 4 uit 6

10 64.3 Pijpers 4½ uit 7
11 64.3 Cogenbach 4½ uit 7
12 63.6 vt Hoenderdaal 7 uit 11
13 63.6 de Jager 7 uit 11
14 62.5 Flanders 5 uit 8
15 62.5 Ouwehand 2½ uit 4
16 61.1 Heemskerk 5½ uit 9
17 58.3 vd Velden 3½ uit 6
18 58.3 Wirschell 3½ uit 6
19 57.1 Hoek van Dijke 4 uit 7
20 56.3 Staal 4½ uit 8
21 56.3 Kleinjan 4½ uit 8
22 56.3 Heijm 4½ uit 8
23 55.6 de Kroes 5 uit 9
24 55.6 Bongers 5 uit 9
25 55.6 Rook 5 uit 9
26 55.6 Steenbergen 5 uit 9
27 50.0 de Hoog 4 uit 8
28 50.0 Helstone 4 uit 8
29 50.0 Zuidmeer 4 uit 8
30 50.0 van AS 4 uit 8
31 50.0 de Knegt 3 uit 6
32 50.0 Hoogeveen 3½ uit 7
33 50.0 Kuivenhoven 1 uit 2
34 50.0 Bartel 2 uit 4
35 50.0 Witvliet 1 uit 2
36 50.0 vd Kooij 3½ uit 7
37 44.4 Bosbaan 4 uit 9
38 43.8 Eimers 3½ uit 8
39 42.9 de Korte 3 uit 7
40 42.9 Mihailescu 3 uit 7
41 42.9 v Meerkerk 3 uit 7
42 41.7 van Rijn 2½ uit 6
43 41.7 Talmon 2½ uit 6
44 40.0 Verstraate 2 uit 5
45 37.5 Grootenboer 3 uit 8
46 35.7 Simons 2½ uit 7
47 35.7 Ansem 2½ uit 7
48 33.3 Stolk 1 uit 3
49 31.3 Nefkens 2½ uit 8
50 30.0 Hurkmans 3 uit 10
51 30.0 Scheele 1½ uit 5
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52 28.6 Hesselmans 2 uit 7
53 25.0 Abendroth 2 uit 8
54 25.0 O.Pietrow ½ uit 2
55 25.0 de Boer 1 uit 4
56 22.2 Melis 2 uit 9
57 22.2 Plantinga 2 uit 9
58 21.4 Versluis 1½ uit 7
59 18.8 Mulder 1½ uit 8
60 12.5 De Graaf ½ uit 4

0.0 Goedhart 0 uit 1
0.0 Vrolijk 0 uit 0
0.0 vd Hooven 0 uit 0
0.0 Verhoef 0 uit 0
0.0 Rutten 0 uit 0
0.0 Noordijk 0 uit 0
0.0 Zonne 0 uit 0
0.0 Doedens 0 uit 0

(een aantal mensen in deze onderste regionen speelt
niet intern, maar extern wél)
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STANDEN EXTERN PER 27 NOV
   Eerste team, landelijke competitie
1. HWP Sas van Gent 2    6 17½  
2. DSC Delft 2 5 14½
3. Charlois Europoort 1 4 14½
4. De Pion 2 4 13½
5. Erasmus 1 4 11½
6. Dordrecht 1 3 13½
7. De Wolstad 1 2 10½
8. Messemaker 1847 1 1 10
9. Souburg 1 1 8½
10.Landau 1 0 6

   Klasse 1B            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Charlois Europoort 2 2  4  13½ xx .  .  .  .  .  6  7½
2. Rokado 1             2  4  10½ .  xx .  .  5½ 5  .  .
3. HZP Schiedam 1       2  2  8   .  .  xx 4½ .  3½ .  .
4. WSV 2                2  2  8   .  .  3½ xx .  .  .  4½
5. Erasmus 2            2  2  7½  .  2½ .  .  xx .  5  .
6. Zwijndrecht 1        2  2  7½  .  3  4½ .  .  xx .  .
7. Messemaker 1847 3    2  0  5   2  .  .  .  3  .  xx .
8. CSV 1                2  0  4   ½  .  .  3½ .  .  .  xx
 
   Klasse 2A            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. SV 3 Torens 1        3  6  18  xx 5  .  .  5½ .  .  7½
2. Onesimus 1           3  4  13½ 3  xx 5  .  .  5½ .  .
3. H.I.Ambacht 1        3  4  12  .  3  xx 4½ .  4½ .  .
4. De IJssel 2          3  3  12  .  .  3½ xx 4  .  4½ .
5. Messemaker 1847 4    3  3  11  2½ .  .  4  xx .  4½ .
6. Erasmus 3            3  2  12  .  2½ 3½ .  .  xx .  6
7. Maassluis 1          3  2  11½ .  .  .  3½ 3½ .  xx 4½
8. WSV 3                3  0  6   ½  .  .  .  .  2  3½ xx
  
   Klasse 2B            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Sliedrecht 2         3  6  15  xx .  .  .  5  4½ 5½ .
2. Papendrecht/Alb. 1   3  4  14  .  xx 5  .  2½ .  6½ .
3. Moerkapelle 2        3  4  12  .  3  xx 4½ 4½ .  .  .
4. Erasmus 4            3  3  13  .  .  3½ xx .  5½ .  4
5. Groenoord 2          3  2  12  3  5½ 3½ .  xx .  .  .
6. IJsselmonde 1        3  2  10½ 3½ .  .  2½ .  xx .  4½
7. SO Rotterdam 5       3  2  8½  2½ 1½ .  .  .  .  xx 4½
8. t Springende Peert 1 3  1  11  .  .  .  4  .  3½ 3½ xx

   Klasse 2C            Ap Mp Bp 1  2  3  4  5  6  7  8
1. Krimpen a/d IJssel 3 2  3  9½ xx 4  .  .  .  .  .  5½
2. Erasmus 5            2  3  9  4  xx .  .  .  .  5  .
3. Shah Mata 2          2  3  9  .  .  xx 4  .  .  5  .
4. RSR Ivoren Toren 4   2  3  8½ .  .  4  xx 4½ .  .  .
5. SO Rotterdam 4       2  2  10 .  .  .  3½ xx 6½ .  .
6. Onesimus 2           2  2  7  .  .  .  .  1½ xx .  5½
7. Dordrecht 3          2  0  6  .  3  3  .  .  .  xx .
8. Sliedrecht 3         2  0  5  2½ .  .  .  .  2½ .  xx
 
   Klasse 4B            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7
1. Krimpen a/d IJssel 4 3  6  16½ xx .  .  5½ 5  6  .
2. De Pionier 3         3  6  15  .  xx .  5  .  5½ 4½
3. Shah Mata 4          2  4  12  .  .  xx .  .  6  6
4. Erasmus 6            3  1  9½  2½ 3  .  xx 4  .  .
5. t Springende Peert 2 2  1  7   3  .  .  4  xx .  .
6. 3 Torens 4           3  0  6½  2  2½ 2  .  .  xx .
7. HZP Schiedam 4       2  0  5½  .  3½ 2  .  .  .  xx

   Klasse 4C            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6
1. HZP Schiedam 3       3  5  15½ xx 4  6½ 5  .  .
2. WSV 4                3  4  14½ 4  xx .  4  6½ .
3. De IJssel 3          3  4  13  1½ .  xx .  4½ 7
4. Erasmus 7            3  3  14  3  4  .  xx .  7
5. Krimpen a/d IJssel 5 3  2  12  .  1½ 3½ .  xx 7
6. Papendrecht/Alb. 4   3  0  3   .  .  1  1  1  xx



DE ZACHTE TIK. 
DE OORVERDOVENDE STILTE.

tik

MOKERSLAG
Pxd3

daar ligt alles

oorverdovende stilte   verdoven de 

verdoofd gedoofd

Dramainvolleslag Hadzomooikunnenzijn 

Uithuilschouder/

(keelschraap)

"Kan ik u feliciteren? Dit heeft niet veel
zin meer.."

LIBRETTO di NIMZOWITSCH

Openingen.  Die  moet  je  studeren  en
studeren  is  niet  leuk.  Al  is  ook  dat
aangeleerd  (dat  studeren  niet  leuk  is).
Maandag  de  18e oktober  waren  er  weer
minstens  twee  die  aan  de  borrel
verzuchtten  dat  hun  be-  cq  mishandeling
van de openingen door Ons Kneuzen een
soort  soap-opera's  zijn.  Vol  leed  en
misverstanden. 

Maar je kunt niet zonder.

In  een  eerder  artikel  heb  ik  openingen
Leuk!  gepoogd te maken, door het voor te
stellen  als  een  ritueel  waarbij  de  een  de
ander uitnodigt in te gaan op dramatische
varianten.  Zoals  sumo-worstelaars  eerst
een tijdje  briesen,  klagen,  puffen  en  met
zoutkorrels  gooien,  alvorens  écht  los  te
gaan.

Zwaarlijvigheid, briesen, puffen en klagen:
opera!1

Dus of u even Strauss' duet van Arabella en
Zdenka  in  de  CD-speler  wilt  leggen?
Bedankt, dan kan ik ook weer verder.

Op  t=0  begint  Arabella  te
zingen..gewoon..mooi,  elegant. Over hem,
en of ze de ware ooit tegen zal komen. 

Dat soort dingen.

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3
Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7. Dg4 cxd4 8. Dxg7
Tg8 (Frans, Nimzowitsch)

Met  1:16 op het scherm van de CD-speler
heeft  Zdenka  haar  bedenkingen.  Die
pionnen op de koningsvleugel zijn dan wel
voorgoed verdwenen, maar met een toren
op g8..  "Ich weiss nicht wer du bist..Ich
weiss nicht ob du Recht hast..  "  9. Dxh7
Dc7 10. Kd1 Pbc6 11. Pf3 Pxe5 12. Lf4
Dxc3 

1 Vindt u dit geen mooi bruggetje? Ik ben er erg blij mee.
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Zdenka peinst nu wat over Arabella in het
licht en zij in het donker. Dat klopt aardig
met  de  situatie  op  het  bord,  want  het  is
inmiddels  wel  duidelijk  dat  de  witspeler
leuk bezig is op de koningsvleugel, terwijl
zwart aan houtkap doet linksonder van het
bord.  Heel  anders  dus dan een strijd met
aanval  op  een  front,  waartegen  dan
verdedigd wordt. 

13. Pxe5 Dxa1+ 

Ze  praten  wel  een  tikkeltje  langs  elkaar
heen, vindt u ook niet? Dan zou uw CD-
speler  nu  ongeveer  bij  2:25  moeten  zijn,
want  Arabella  heeft  het  alweer  over  De
Ware.  Oftewel:  dat  donker-  en  licht-
verhaal van Zdenka vond ze kennelijk het
reageren  niet  waard  (het  zijn  zusjes,
Arabella  en  Zdenka.  Misschien  verklaart
dat veel).  14. Lc1 Tf8 15. Lb5+ Pc6 16.
Pxc6 Ld7 17. Pe5 Lxb5 

3:00
►

Nu zou het zomaar kunnen dat er 3:00 op
het lcd te zien is, want A t/m  Z gaan gelijk
op.  Ze  zijn  het  er  namelijk  beiden  over
eens dat wit f7 mag hebben. En eigenlijk
was dat op de 15e zet al besloten-Ke8 was
de  enige  andere  zet  en  dan  verdween  f7
ook. Da's dan weer wel eensgezind. 

18.  Pxf7 Slaan  op  f7  is  toch  altijd  een
spacemomentje,  dus  die  hoge  C  is  wel
gepast op 3:26. 

Dit "als ik nou op g7 mag slaan mag jij op
c3 gaan hobby'en," lijkt me een motto voor
twee spelers die een hakpartij nastreven. 

In  mijn  ogen  een  soort  onuitgesproken
afspraak, net als in het eerdere artikel.

Robbert Heijm
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