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Schaakvereniging Erasmus 
Opgericht 5 september 2005 
 
Speelzaal: 
 
Cultureel Centrum Castagnet 
Larikslaan 200 
3053 LG Rotterdam 
010 – 422 5096  
 
Bestuur 
 
Functie:                Naam:  
 
Voorzitter     Ron Ansem  
Secretaris      Leo Verhoeven  
Penningmeester   Jan de Korte  
Wedstrijdleider  
Intern     Maarten Versluis  
Extern     Jaap van Meerkerk  
Jeugdleider    Maarten Versluis  
Materiaal    Arie de Jong  
 
Telefoonnummers of e-mail gegevens 
zijn te vinden op de website, waarvan het 
adres onderstaand is vermeld. 
 
Kopy kan verstuurd worden aan   
(of aanleveren op floppy of cd): 
 
robbertheijm@hotmail.com; 
 
a.jong4@chello.nl  
 
j.staal@consunet.nl  
 
Alle leden kunnen reageren op de 
berichten in de nieuwssectie van de 
website. Op het forum kunnen ze reageren 
op onderwerpen of  nieuwe onderwerpen 
aanmaken. Ga naar:  
 
http://www. sv-erasmus.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Speelavond  
 
De clubavond van Erasmus is de 
maandagavond.  
Van 19.00 uur tot 19.30 speelt de jeugd 
competitie, aansluitend tot 20.00 uur krijgt 
de jeugd les van seniorleden, onder leiding 
van Maarten Versluis. 
 
Om 20.00 uur 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 – 848 3698 of mobiel 06 - 198 267 67 
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               CONTRIBUTIE 
   (seizoen 2006/2007 
 

Tarieven – senioren (per seizoen) 
- senioren  € 86 
  .   1e seizoenshelft € 42 
  .  2e seizoenshelft € 44 
- dubbelleden € 52 
  .  1e seizoenshelft € 25 
  .  2e seizoenshelft € 27 
 
Contributie vervaldata 
Betaling 1e seizoenshelft vóór  
     15 november 2006 
Betaling 2e seizoenshelft vóór  
     15 februari 2007  
 
Betalingsherinnering  
Het overgrote deel van de leden heeft 
inmiddels aan de contributieverplichting 
voldaan. Prima discipline, dank daarvoor.  
Diegenen die (inmiddels) achterlopen 
verzoek ik vriendelijk doch dringend tot 
betaling over te gaan. Dit voorkomt 
onnodig werk in de vorm van het sturen 
van een herinnering, aanmaning, etc. 

 
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. 
 

 
 
 
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 (jonger dan 18 jaar op 1 juli 
2006) 
   . 1 okt. 2006 t/m 31 dec. 2007:  
      € 60 (voor 15 febr. 2007) 
   .  kalenderjaar 2007, op jaarbasis € 50  
 
Voor nieuw instromende jeugdleden geldt 
een proef periode. Tijdens deze proef 
periode is de eerste maand gratis, daarna  
€ 5 per maand.  
 
Steunlidmaatschap en donateurs  
Oud-leden kunnen steunlid worden voor 
het bedrag van € 25. 
Zij krijgen evenals donateurs het clubblad 
toegezonden. De minimumdonatie is 
vastgesteld op € 25.  
 
De penningmeester, 
Jan de Korte 
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 SCHOOLSCHAAK 
 
De KNSB heeft ingaande 1 januari 2007 
een actie SpeelZ opgestart. 
Die actie beoogt het schaken naar de 
basisscholen te brengen en biedt in dat 
kader tevens de schaakverenigingen de 
gelegenheid zelf op scholen aan de gang te 
gaan.  
De actie wil kinderen op genoemde 
scholen aan het schaken krijgen. Centraal 
in die actie staat de schoolschaakkist. Een 
school kan  die kist voor een jaar in 
bruikleen  aanschaffen voor 10 kinderen. 
De kosten zijn dan € 12,50 per kind. Na dat 
jaar kan het bruikleen worden verlengd 
(tegen opnieuw betaling). 
 
De kist bevat schaakborden en stukken, 
handleidingen bij Stap 1 van de 
stappenmethode voor de leraar, 10 
werkboeken Stap 1 voor de kinderen en 
ook nog eens 10 CD-ROMs met de stappen 
1 tot met 5. Daarnaast is er voor de leraar 
een demonstratiebord met benodigdheden. 
Tenslotte is er informatiemateriaal over de 
bestaande schaakverenigingen.  
 
Onze vereniging had voorafgaand aan de 
KNSB actie al een werkgroepje ingesteld 
en contact gezocht met Rotterdam 
Sportsupport (op het Brainpark aan de Max 
Euwelaan) over bestaande plannen bij ons 
bestuur iets aan schoolschaak en 
ledenwerving  te gaan doen. Die contacten 
waren al ver gevorderd. Onze vereniging 
heeft op bedoeld KNSB plan nu ingespeeld 
(ook in dat contact met de 
deelgemeenteraad!) en doet een lesaanbod 
voor schaken op school en in 
verenigingsverband voor de schooljeugd in 
onze deelgemeente. 
Tot dat doel hebben wij een schoolschaak 
brief met inventarisatieformulier 
ontworpen dat aan alle 14 basisscholen in 
onze deelgemeente is  toegezonden. 
Daarnaast hebben wij ook een flyer 
ontworpen voor de ledenwerving, die in 
een groot aantal beschikbaar zal komen 
o.a. voor geïnteresseerde ouders en 

leerlingen. De scholen kunnen het 
inventarisatieformulier invullen en de 
gegevens aan ons secretariaat doen 
toekomen. Bij uitblijven van respons 
zoeken wij dan zelf nog eens contact met 
de betreffende schoolleiding.  Tevens is 
daarbij een inschrijfformulier  gevoegd ten 
behoeve  van jeugdschaakles  bij onze 
vereniging op maandagavonden. 
 
Ons verenigingsaanbod in dat geheel is een 
keuzemenu. Het bestaat uit  een aanbod A 
en een aanbod B aan de basisscholen.  
 
Aanbod A:  
 
Een school huurt de bedoelde kist bij de 
KNSB. Onze vereniging wil een 
samenwerkingsverband aangaan in de 
vorm van het over en weer aanwijzen van 
een contactpersoon en/of begeleider. 
Leerlingen van de school kunnen dan 
bovendien deelnemen aan onze eigen 
schaaklessen op maandagavond, waarbij 
zij een maand gratis mogen meedoen. 
Voorts kunnen die leerlingen meedoen aan 
ons jaarlijks  te organiseren 
jeugd/schoolschaaktoernooi. 
 
Aanbod B:  
 
Een losstaand project (dus zonder KNSB) 
opstarten tussen een school en onze club. 
Onze schaakvereniging heeft, door de 
samenvloeiing van de oude 3 clubs, een 
groot surplus aan schaakmateriaal. Wij 
bieden het op een school nodige materiaal 
gratis in bruikleen aan. En ook dan 
onderhouden wij onderling contact in de 
vorm van een aan te wijzen contactpersoon 
aan beide zijden. In dat contact wordt vorm 
gegeven aan de gewenste begeleiding en 
instructie op de school en wel tijdens en/of 
na schooltijd. 
En ook in dit aanbod geldt, dat de 
leerlingen kunnen deelnemen aan onze 
eigen schaaklessen op maandagavond. 
Bovendien mogen ze ook meedoen aan ons 
jaarlijkse jeugd/schoolschaaktoernooi. Dat 
toernooi voor de jeugd zal door onze 



 5

vereniging worden gehouden op 28 april 
2007.  
De naam zal zijn:  
“Het Erasmus Jeugdschaaktoernooi”. 
Schoolleerlingen kunnen daarvoor 
individueel inschrijven, maar zij kunnen 
ook gezamenlijk als schoolschaakteam(s) 
deelnemen. 
De bedoeling van dit toernooi is het nieuw 
leven in blazen van een aloude Schiebroek 
Westen Regina succesformule: het 
voorjaarsjeugdtoernooi. 
 
Onze jeugdcommissie zoekt eind 
januari/begin februari a.s. contact met de 
aangeschreven scholen om na te gaan of er 
belangstelling voor het schoolschaak 
bestaat en zo ja, aan welk model (A/B) de 
voorkeur wordt gegeven, indien men 
samenwerking met onze vereniging op 
prijsstelt. 
 Om op  goede respons voor uit te lopen 
gaat reeds nu een oproep uit aan leden die 
in samenwerking met de jeugdcommissie 
van s.v. Erasmus als begeleider c.q. 
aanspreekpunt maandelijks contact willen 
onderhouden met de vaste interne 
begeleider/schaakleraar van een school, 
waarmee we een samenwerkingsverband 
aangaan. De nadruk ligt dan op het 
onderhouden van een regelmatig contact, 
niet op het geven van wekelijkse 
schaaklessen. 
Over de verschillende mogelijkheden van 
schaaklessen op school geven we 
desgevraagd wel adviezen, maar de school 
moet de lessen in principe zelf organiseren. 
Over de resultaten van onze inspanningen 
zult u op de hoogte worden gehouden.  
 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AFRIJEN IN STRIJEN 
 
Derde ronde voor het vierde en wel op 
maandag, 20 november, in het landelijke 
Strijen, ergens gelegen onder de  rook van 
Rotterdam. De ontmoeting vond plaats op 
een natte avond, waarbij het doel moest 
worden gezocht langs slingerende wegen, 
nat asfalt en belaagd door fel licht uit 
reeksen achter elkaar aan scheurende met 
die weg vertrouwde, tegenliggers. Geen 
sinecure! 
 
Het doel, het heette Café Sport, en nomen 
est omen, er mocht wat van worden 
verwacht! Achter elkaar binnen 
druppelend, enig tijdverschil mocht 
worden verwacht, traden wij 
nietsvermoedend de onbeschrijflijk uit de 
tijd geraakte dorpsgelagkamer binnen. De 
huishond trad mij vol verwachting 
tegemoet, daar snuffelend waar het van die 
viervoeters mocht worden verwacht. Ik 
wist zijn enthousiasme in te dammen… 
Gedwee vleide hij zich weer op zijn 
legerstee neer, dat deel uitmaakte van het 
staminee. Iedere volgende binnentreder 
werd zijn slachtoffer… 
 
Ik was er het eerste, ik woon er ook het 
dichtste bij en liet mij koffie serveren. Zo 
rond acht uur die avond was ons 
gezelschap zowaar compleet! Wij werden 
genood binnen te treden in de schaakpiste 
van de Strijense paardenpikeurs. Hoe moet 
je zo’n onderkomen nu beschrijven?  Ja, er 
stonden tafels en stoelen, dat wel. We 
werden dan ook bij het oplezen van de 
namen van de combattanten van die avond 
verzocht plaats te nemen waar dat nodig 
werd geacht. Voor bord 8 was voor mij 
gedacht aan de stoel tussen de tafel en de 
kast waarin het schaakmateriaal werd 
opgeborgen, en zoals deze keer, er uit 
gehaald en opgesteld op borden op die 
tafels. Niks mis mee, zou je denken. Alleen 
die stoel kon niet achteruit en ik was niet 
van plan de hele avond schuin achter Kees 
Rook, die aan 7 wel een rustplaats had 
gevonden, te blijven staan om mijn zetten 
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te annonceren en de tegenstander daarbij 
telkenmale te verzoeken die uit te voeren 
en daarna mijn klok te beroeren… Deze 
indispositie werd begrepen en gezamenlijk 
werden de tafels zodanig opgeschoven, dat 
ook mijn lijf gevoeglijk aan de strijd zou 
kunnen deelnemen. Tijdens het verdere 
verloop werd consumptief gebruik 
genoteerd, maar het was niet gemakkelijk 
daaraan uitvoering te geven. Steeds moest 
een hele rij opstaan om de drinkebroer 
langs te laten, geduldig wachtend op zijn 
terugkeer! Het kwam dan ook voor dat het 
aan de gemakkelijkst zittende werd 
overgelaten op te staan en de kelner te 
instrueren omtrent de gewenste lafenissen. 
Die liet zich daar echter niet altijd toe 
overhalen, uit angst ook aan de rekening te 
blijven kleven… 
 
Over het schaken valt ook iets  te melden.  
De gastheer, ’t Springende Peert 1, hetgeen 
impliceert dat er ook een knol is met het 
nummer 2, had in de twee voorgaande 
ontmoetingen iets te vaak de hindernissen 
afgesprongen en had dat moeten bekopen 
met twee zeer nipte nederlagen.  Wij 
hadden al 2 punten veroverd en waren 
behept met enig daaraan gerelateerd 
superioriteitsgevoel. Dit nu is een kwalijk 
uitgangspunt!  
 
De eerste die dit moest bekopen was Frits 
Steenbergen. Hij was echter vooraf gegaan 
door Leon de Kroes. Die voelde zich 
echter allerminst bekocht! Hij won, de 
manier waarop moet ik u schuldig blijven. 
Door mijn moeilijke zitpositie kon ik hem 
niet tijdig bereiken met de vraag mijn deel 
van zijn in doorschrift ingevulde 
notatieformulier, aan mij af te staan. Later 
die avond, was hij uit mijn gezichtskring 
verdwenen, te wijten aan het feit dat ik als 
laatste nog strijd leverde. Terug naar Frits, 
hij verloor dus, met wit aan het eerste bord,  
en wel in een Hollandse partij. De opzet 
van de partij verliep niet geheel naar wens 
voor onze Frits. Na 16 wederzijdse zetten 
was de volgende stelling ontstaan: 
 

      
 
De situatie waarin wit verkeert is reeds 
penibel te noemen. Het beste lijkt nog: 17. 
Pb5, Pxh2 18. Txh2, Dxg3!! (19. fxg3??, 
Pxg3#) 19. Pxd4, Dxh2 20. Pf3, Dh1+ 21. 
Pg1, f4 22. Le2 en hoewel zeer in het 
defensief, de majesteit is nog omringd door 
zijn getrouwen… De partij:  
17. Pd1, Pxg3  
Nu gaat niet 17…, Pxh2 18. Txh2, Dxg3?? 
wegens 19. Txh5! , immers, f2 staat nu 
gedekt door het hobbelpaard op d1. 
18. fxg3, Pxh2+ 19. Txh2, Dxh2 20. Pf2, 
Dxg3 21. Te2, Ld7 22. Le1, Tae8 23. 
Dc2, Txe2 24. Lxe2, De3 25. Ph3, f4 26. 
Lf2, De5 27. Lxd4, Dxd4 28. Pg5, Lf5  
Zwart is onverbiddelijk in het afnemen van 
ook maar enige tegen dreiging.   
29. Db3, Te8 30. Db5, Txe2  
Zwart kan ook nog eens goed rekenen…  
31. Kxe2, De3+ 32. Kd1, Dg1+ 33. Kd2, 
Dxg2+ 34. Ke1, Dxg5 
Wit gaat door, hij wil beslist uit het zadel 
worden geworpen!  
35. Dxb7, Dg1+ 36. Kd2, De3+ 37. Kd1, 
Lg4+ 
En ziende dat het mat, na 38. Kc2, Lf5+ 
39. Kd1, f3, onvermijdelijk is, stijgt wit af.  
 
Een gelijk opgaande strijd werd aangegaan 
door Kees Rook, aan 7.  Ik vroeg nog aan 
Kees, hoe reed ie, dat paard van jou? Nou, 
zei  Kees, het was een Réti….Ook van  
deze partij laat ik de teugel vieren. Na veel 
galoppades  werden de paarden op stal 
gezet en ging men verder met lopers. Dat 
liep goed af en zo besloten zij het punt te 
delen. Daarmee was de stand in de 
wedstrijd nog gelijk, iedere partij 1½ punt.  
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Mis ging het bij Patrick van der Velden. 
Hij bemande met zwart bord 6. Na een 
bijna onberispelijke ouverture werd na 19 
zetten  (19…, Pc6-e7) de volgende stelling 
zichtbaar: 
 

      
 
 
Die laatste zet van zwart nu is toch wel  
aan kritiek onderhevig.  19…, Dg4 
verdiende de voorkeur. Na 20. b4, cxb4 21. 
cxb4, Lf6 22. b5, Pe7 23. h3, Dd7 24. 
Pxf6+, gxf6 25. Tad1 heeft wit nog wel de 
leiding, maar is de zaak minder duidelijk.  
20. Pxg5!, Pxd5 21. exd5, hxg5 22. Dxe5, 
f6 23. De6+, Dxe6 24. dxe6, Lxg2 25. 
Kxg2, Td2 26. Tad1, Txa2 27. Td7, Te8 
28. Kf3, f5 29. h4, g4+ 30. Kf4  
De majesteit stijgt ook op en betreedt de 
manege.  
30…, Txf2+ 31. Kg5, f4  
Wat zwart ook doet, hij blijft achter met 
een kreupel peert!  
32. Kg6, f3  
Zwart komt ook net 1 hindernis te laat na 
32…, fxg3 33. Txg7+, Kh8 34. Te5, Tf5 
35. Txf5, Txe6+ 36. Tf6, Txf6+ 37. Kxf6, 
g2 38. Txg4… 
33. Txg7+, Kh8 34. Te5!  
Zwart gaat uit de stijgbeugels.  
 
Ook Jan Kees Bartel gooide die avond 
diverse hindernissen om en gaf op weg 
naar de finish de strijd dan ook maar op. 
Zo stond er naast 3 uitschakelingen , 
slechts 1 vlekkeloze rit op ons conto. Bij 
de remise geteld stonden we dus al achter 
met 1½- 3½. Zouden we nog ergens haver 
kunnen krijgen?  

Zowaar werd er flink in de zak gekeken 
door Jan de Korte. Hij verslikte zich niet 
en werd daarna betiteld met het beste paard 
van stal. We hadden iets van de 
achterstand ingelopen.  
 
We keken daarna in de ruif van Ruurd 
Ouwehand en die stond zijn buikriem wat 
losser te maken! Dat duidde op overvloed! 
Hij bereed een schimmel, het liep tegen 
Sinterklaas, en hij gaf zijn beestje de 
sporen! Het parcours telde vele obstakels, 
maar na het overwinnen van nummer 36  
lag het vrije veld voor hem open voor een 
daverende slotrit. Kijk even mee in de 
overvloedig gevulde ruif!  
 

       
 
Het is duidelijk, wit kan alleen nog maar 
wat nabokken. ’t Springende Peert is bit- 
en teugelloos  te noemen.  
37. fxg6, hxg6 38. Lb1, f5 39. Df2, d3 40. 
Dxb6, Pxb6 41. Lxd3, exd3 42. Txd3, 
Te2+ 43. Kf3, Txa2 44. Tdxc3, Txc3 45. 
Txc3, Pd5 46. Td3  
De strijd liep al in de laatste uurtjes en de 
stamgasten waren al in een vrolijke bui. 
Het ontlokte een nog strijdende de uitroep 
in de trant van: ” Heren! Voor het bezatten 
en lallen is er hiernaast een gelagkamer. 
Hier wordt nog serieus aan het leven 
deelgenomen!!” Zelfs klappen met de 
zweep  mocht weinig baten… 
46…, Pb4 47. Tc3, Ta3 48. Te3, Pc2 49. 
Tc3, Pd4+ 50. Ke3, Pxb3 51. Kf4, a4 52. 
Kg5, Kf7 53. Tc7+, Ke6 54. Kxg6, Pd4 
55. g4, fxg4 56. hxg4, Ta1 57. Ta7, a3  
Zwart rammelt al met de suikerklontjes… 
en de schimmel hinnikte.  
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58. g5, a2 59. Ta6+, Ke5 60. Ta5+  
Ook 60. Kg7 baat niet: 60…, Pe6+ 61. 
Kg6, Pxg5 62. Ta5+, Kf4 63. Txg5, Td1 
64. Tf5+, Ke4 65. Ta5, a1D enz.  
60…, Ke4 61. Ta4, Kd3 62. Ta3+, Kc2 
63. Tg3, Te1 64. Tg2+, Pe2  
En deze schimmel was het witte Peert te 
machtig… De stand was gelijk en het lot 
van de Erasmianen lag in handen van uw 
tekstschrijver. 
Nu ligt het moeilijkste vaak besloten in de 
eenvoud. En een overzichtelijk blijk 
daarvan  wordt in deze beslissende partij 
gegeven.  
 
Berberich – De Jong  
 
1. e4, d6 2. d4, Pf6 3. Pc3, e5?!  
Afgekeken uit het Oud Indisch (Met 1. c4) 
en gepraktiseerd in de Napoleontische 
tijden. Zwart is ook al op weg naar de 
antieke wereld…  
4. dxe5, dxe5 5. Dxd8+, Kxd8 6. Lg5, c6 
7. 0-0-0, Kc7 
Dit in navolging van Philidor…, maar 
beter is misschien 7…, Ke8 
8. Lc4 
In het Oud Indisch niet mogelijk!  
8…, Le6! 9. Lxe6, fxe6 
Zwart heeft weliswaar een dubbelpion, 
maar wit kan geen velden betreden met 
zijn stukken. Slechts de groepjesregel van 
Euwe moet zwart in het vervolg in de 
gaten houden om te groot nadeel te 
vermijden! Wit bleek er van op de 
hoogte… 
10. f3, Lb4 11. Pge2, Te8 12. a3, Lf8 13. 
Td2, Pbd7 14. Thd1, h6 15. Le3  
 

         

15…, Lc5!?  
Ik meende 15. Txd7+, Pxd7 16. Txd7+, 
Kxd7 18. Lxc5, b6 niet uit de weg te 
behoeven gaan. Wit staat dan wel iets 
beter, maar aangrijpingspunten heeft hij 
nauwelijks.  
16. Lxc5 
Wit vertrouwde het blijkbaar niet en gaat 
verder op de positionele weg, die hij bijna 
feilloos, althans voor mijn gevoel, wist te 
bewandelen.  
16…, Pxc5 17. Pa2, Tad8 18. Pb4, Txd2 
19. Txd2, Td8 20. Pd3, Pxd3 21. cxd3, 
Kd7 
In het midden kan de koning de posities 
controleren.  
22. d4, exd4 23. Pxd4, Ke7 24. Pb3  
Het enige moment van twijfel bij zwart is 
aangebroken. Na ruil is er de groepjesregel 
en die geldt als voordelig voor wit in deze 
situatie. Na lang wikken en wegen toch 
maar gedaan:  
24…, Txd2 25. Kxd2, b6 26. Pd4, Kd7 
De bewaker… 
27. Ke3, c5  
Zwart mag niet lijdzaam toezien hoe wit 
zijn koningspositie verbeterd; er moet op 
de damevleugel tegenwicht worden 
gecreëerd.  
28. Pc2, e5 29. g3, b5 30. b3, Kd6 31. 
Kd3, g6 32. Pe3, Ke6 
Voor zwart geldt het bewaren van een 
wankel evenwicht…  
33. a4, a6 34. axb5, axb5 35. Pd1!, Kd6 
36. Pc3, Kc6 37. Pe2, Kd6 38. Pc3, Kc6 
39. Pe2,  Kd6  
Omdat zwart niets te winnen heeft in deze 
stelling, verstoutte ik mij remise aan te 
bieden. De tegenstander moest echter  
gezien het verloop bij de aan de gang 
zijnde afgang bij Ouwehand van zijn 
teamchef doorgaan en wilde nu forceren. 
40. f4  
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40…, c4+! 41. bxc4, bxc4+ 42. Kxc4, 
Pxe4 43. Kd3, Pc5+ 44. Ke3, Ke6 45. 
fxe5, Kxe5 46. Pf4, g5 47. Pg2, Pe4 48. 
g4, Pc5 49. Pe1, Pe4  
Op mijn vraag of wit nog steeds wilde 
doorspelen, werd ontkennend geantwoord.  
Remise dus en zo eindigde de paardenrace 
onbeslist.  
 
De uitslagen op een rijtje: 
 
Karbaat (1918)-Steenbergen(1798)   1-0 
V.Schelven(1688)-Ouwehand (1795)  0-1  
Stooker(1587)-De Korte(1717)   0-1  
Gravendeel(1790)-Bartel(1725)   1-0  
In’t Veld(1701)- De Kroes(1652)   0-1 
Verkerk(1683)-v.d.Velden(1692)   1-0 
Van’tHof(1695)-Rook(1655)   ½-½ 
Berberich(1719)-De Jong(1762)  ½-½     
       4-4 
 
Overige uitslagen in 2B: 
 
Papendrecht/A 1 – SO Rotterdam 5 6½-1½ 
Sliedrecht 2 – IJsselmonde 1            4½-3½ 
Moerkapelle 2 – Groenoord 2          4½-3½ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET TWEEDE ONTMOET OPNIEUW 
DE MAN MET DE HAMER.  
 
De derde competitiedag van het 
schaduwteam verliep niet naar wens. 
Ditmaal, op 27 november,  kreeg het 
opnieuw, na de afstraffing in Nieuw 
Beyerland, een forse nederlaag aan de 
broek.  
Al snel na het begin stonden enkele 
partijen ter discussie. Zo ging aan het 
derde bord een stuk de mist in en aan een 
ander bord  ontstond een kortsluiting met 
hevig gevolg… Aan het laatste bord 
verliep de partij uit een Dame-Indiër 
dermate gelijkmatig dat door de 
bezoekende partij een remise werd 
aangeboden.  
 
L. de Kroes – N. van der Wallen  
 
Na de 14e zet van zwart ( 14…, c5) was de 
volgende stelling ontstaan:  
 

        
 
Wit staat hier voor de keuze: 

a. 15. Tfe1 
a1.  15…, cxd4 16. Lc7!, Lb4 17. 
Lxd8, Txc2 18. Lxc2, Txd8 19. Pxf6+, 
Pxf6 20. Ted1, Lxf3 21. gxf3 met enig 
voordeel voor wit; 
a2.    15…, Te8 16. Pxf6+, Pxf6 17. 
Lf5, Ta8 18. dxc5, Lxc5 19. Txe8+, 
Dxe8 20. Te1, Db5 21. Le5, Te8 22. 
Lxf6, gxf6 met gelijke kansen. 
b. 15. dxc5  

Wit koos voor het laatste: 
15. dxc5, Pxe4 16. Lxe4, Lxe4 17. Dxe4, 
Pxc5   
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Hier kwam het aanbod.  
De volgende schouw aan de borden 
leverde een nog minder florissante aanblik 
op. Er stond nu ook nog een derde partij 
wankel, waartegen slechts één andere partij 
perspectief toonde. Het advies aan Leon 
was dan ook: “Worstel nog een poosje” 
Dat poosje duurde niet lang: 
18. Df5, Pe6 19. Tcd1, De8 20. Le3, Lc5 
21. Tfe1, Db5 22. Db1 Remise, terecht. 
 
Bijna gelijktijdig ging de eerste partij 
verloren.  
 
Th. van Zessen – A. Heemskerk  
 

         
 
Wit koos hier voor de traditionele 
doorstoot (Smyslow!) in een Gesloten 
Siciliaan: 
14. f5, Lxd4 15. Lxd4, Pxd4 16. Dxd4 
De keuze is hier voor zwart al lastig Het 
beste lijkt nog 16…, Pc6  
16…, e5 17. Df2, g5 18. f6, Pg6 19. Pd5! 
Houdt een dreiging in, die door zwart niet 
wordt onderkend…  
19…, Le6?  
19…, Tb8!! 
20. b4!!, Da4 21. Pb6...  
De zwarte dame zit in de val. 
Zwart geeft op.  
 
Weer even later de tweede verliespartij en 
nu aan bord 3.  
 
A. Juyn – R. C. Hoogeveen  
 
1. e4, d5 2. exd5, Pf6 3. d4, Lg4 4. Pf3, 
Dxd5 5. Le2, Pc6 6. 0-0, e6 7. h3, Lxf3 8. 

Lxf3, Dd7 9. c3, Le7 10. b4, 0-0 11. a4, 
Pd5 12. b5, Pa5 13. De2, Lf6 14. Ta2 
 

      
 
14…, c5  
Dit zet de partij op scherp en is beslist niet 
zwarts beste voortzetting.  
15. La3, Tac8 16. Lxc5, Tfd8 17. Lxd5, 
b6???  
Een onbegrijpelijke misgreep....  
18. Lc6, Pxc6 19. bxc6, Txc6 20. Lb4, 
Tdc8 21. a5, Dd5 22. axb6, axb6 23. Ta7, 
b5 24. Pd2, Lxd4 25. Ta5 
25. cxd4?, Dxd4 en wit verliest naast de 
twee pionnen ook een stuk voor een stuk, 
waarna zwart nog wat te hopen over heeft.  
25…, Lxc3 26. Txa5, Da2 27. Dd3, Lf6 
28. Pe4, Ld8 29. Dd7, Lh4 
Dit valt al niet meer met fout te 
betitelen…. 
30. Dxc6! 
Op terug nemen staat de hoogste straf.  
Zwart geeft op.  
 
De opgelopen achterstand was op dat 
moment al vrijwel hopeloos: Vrolijk was te 
optimistisch geweest met het insteken van 
een stuk in een vrij kansloze onderneming 
en trachtte slechts de strijd gaande te 
houden. Hierover later meer. En ook bij 
Kleinjan stond een pion wankel.Van der 
Hooven was nog in volle gang, zo ook 
Flanders en Pietrow. De deadline (4 
bordpunten) lag al ver buiten bereik…  
 
In volgorde dan maar:  
 
Bord 2:  
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C. Flanders – B. Hoos 
 
Na 9 zetten had zwart een rossinant 
geplaatst op d4 en hoopte daarmee wit te 
hinderen bij de opbouw: 
  

         
 
Wit staat hier beter. Hij heeft zetten als 
Pd5, Ld3 en Dd2 voor het kiezen. Het 
werd:  
10. Ld3, 0-0 11. 0-0, d6 12. Dd2, Lh3  
Lokt de volgende ruil uit: 
13. Lxd4, exd4 14. Pd5, Le6 15. Tae1, 
Dh4 16. f4, Lh6  
Wat plaagwerk, maar wit kan goed verder 
met zetten als 17. Db4 en 17. Df2. Maar 
ook het gekozen antwoord is voldoende: 
17. g3, Dd8 18. Dg2, Lg7 19. f5, Lxd5 20. 
exd5, Te8 21. Df3, Te3 22. Txe3, dxe3 23. 
fxg6, fxg6 24. Df7+ 
Hier had ik als bordschouwer nog goede 
verwachtingen, maar ze werden wat 
getemperd door Pietrow, die me 
toevoegde: “Er gaan er nog meer verloren, 
de derde staat al op vallen” Het daarbij 
gevoegde handgebaar sprak boekdelen…  
24…, Kh8  
Bij Flanders kneep de tijd…  
25. Tf4 
Waarom niet gelijk 25. Dxb7 en ging weer 
naar mijn Sturmachtige ontmoeting in de 
interne.  
25…, De8 26. Dxb7, Tb8 27. Te4  
Jammer, hiermee gooit wit de winst weg. 
Juist was 27. Dxa7, Txb2 28. Te4, Le5 29. 
Txe3 en hoewel nog ver, het schip zal wel 
veilig worden binnen geloodst. 

27…, Df8 28. Dd7, Df2+ 29. Kh1, Df3+ 
30. Kg1, Df2+ remise en de tussenstand 
was opgelopen tot 1-3 achter.  
 
Daarna volgde meer onheil! Bij Vrolijk 
ging het niet naar wens, evenmin bij 
Kleinjan, maar daar was nog vechten aan. 
 
Vrolijk (met zwart) was aan de beurt: 
 
F. Gerkema- O. Vrolijk  
 
Na 13(!) zetten van wit was Olivier in deze 
stelling aan zet: 
 

        
 
Speltechnisch staat wit wat beter. Een plan 
voor zwart kan zijn: 13…, La6 14. Lc2, 
Tfb8 15. b3, e6 
Het werd het gekunstelde (met in 
gedachten aanval te zoeken): 
13…, f6 
Het paard op h5 heeft geen vrije velden, 
maar Olivier zal gemeend hebben in de 
snelle opmars van de e-pion wisselgeld te 
hebben…  
14. g4, e5  
Maar dit is beslist niet het goede antwoord! 
Beter, maar ook niet alles, is 14…, Pg3! 
15. fxg3, Dxg3+ 16. Kh1, Dh3+ 17. Ph2, 
e5 18. Te3, Dh4 19. Kg2, f5 20. dxe5, fxg4 
21. De1, Dxe1 22. Txe1, Lf5 23. Lxf5, 
gxf5. Maar ook dit rechtvaardigt zwarts 
13e zet niet.  
15. gxh5, e4 16. hxg6 , Lxh3  
En ook hierbij zijn twijfels....  
17. gxh7+, Kxh7 18. Ph2, Lh6 19. Lf1, 
Tg8+ 20. Kh1, Le6 21. Dh5, Tg6 22. Lh3, 
Lxh3 23. Dxh3, Tag8 24. Le3  
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Zwart heeft alle krachten gemobiliseerd, 
maar staat toch straal verloren… 
24…, Kg7 25. Lxh6+, Txh6 26. Dg3+, 
Dxg3 27. fxg3  
Zwart spartelde nog lang door, waardoor 
wit nog oplettend moest blijven. 
Uiteindelijk  werd opgegeven in de stand 
met wit aan zet: 
 

        
 
Dat betekende 1-4, spoedig gevolgd door 
de volgende deceptie, waarin Kleinjan het 
slachtoffer werd. 
 
De man met de hamer stond rond Pim’s 
bord en sloeg genadeloos (nou ja, 
genadeloos. Het was meer een zacht 
klapje, maar wel een voorbode voor meer 
onheil) toe  na de 22e zet van wit. De 
hamer werd gehanteerd door David 
Meynand, een oud-lid van Steinitz. Van je 
“vrienden” moet je het maar hebben… 
 
D. Meynand – P. Kleinjan 
 
 

       
 
David  had zojuist 22. f4 geproduceerd.  
Zwarts antwoord is gelegen in 22…, exf4 
en de strijd gaat voort. Maar de zwaai met 
de hamer had zijn doel niet gemist… Pim 
speelde: 
22…, Pe6 23. fxe5. dxe5 24. Tcd1, Dc7 
25. Lxe7, Dxe7 26. Lxc6 
En de voorbode was gesignaleerd! 
We gaan nog een eindje mee over het bord.  
26…, Dc5 27. Ld5, Pg5 28. h4, Pxd5 29. 
Txd5, Txd5 30. Pxd5, Pe4 31. Df3, f5 32. 
Td1, a4 33. Td3, Da3 34. g4, Tf8 35. Dg2, 
fxg4  
Wit heeft zijn verkregen voordeel niet 
bepaald vast gehouden! 
 

       
 
Het is wit die het zwiepen van de hamer 
heeft gehoord. Nemen op e4 wordt gestraft 
met een matvoering door zwart.  
36. Dxg4, Pf2!  
En plotseling gaat wit zo langzamerhand 
de pottenbak in. Enig gespartel is nog 
mogelijk, dus dan maar het slaan van 
heimelijke blikken op de tijdmeter…. En 
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gewoon doorgaan met bewegen van wit 
materiaal, zal David gedacht hebben.  
37. De6+, Kh7 38. Tc3, Dxa2 39. Pf4 
Gewoon bewegen….  
39…, exf4 40. h5, Tf6  
Verder niet genoteerd, maar even later 
sloeg de man met de hamer de zwarte 
seconden in de minstand….. 
En daarmee was de wedstrijd verloren     
(1-5). 
 
Rest de restanten opruimen.  
 
E. van der Hooven – F. Groeneweg  
 
We pakken de wedstrijd op na de20e zet 
van wit: 20. Ph5  
 

      
 
Zwart verzuimt het goede antwoord: 20…, 
fxe5 21. fxe5, Tc8  
20…, Tc8? 21. exf6, Ld6 22. f5, Ld7 23. 
Pe5, Lxe5 24. Dxe5, Pc4  25. Lxc4, Txc4  
26. fxe6, Lxe6 27. Pf4  
 

      
 

27…, Te8 of 27…, Thc8 lijkt een 
antwoord voor zwart. 
27…, Txf4?  
Van nu af gaat wit regelrecht op winst af. 
28. Dxf4, Tc8 29. Td4, a5 30. Ted1, Dc6 
31. Tc1, Db5 32. Td1, Dc6 33. Tc1, Db5  
Frans Groeneweg zag zijn kans schoon en 
vroeg: Remise? Nou weet Frans ook wel, 
dat ook grootmeesters, dus zeker ook 
Evert, in de tijdnoodfase effe herhalen en 
herhalen (als je minder staat, doe je dat om 
uit te vorsen of je tegenstander zo klunzig 
zal zijn)… Het honend antwoord van Evert 
zal Frans dan ook niet verbaasd in de oren 
hebben geklonken! 
34. Df1, Dc5 35. Dd3, h6 36. Dd2, Db6 
37. c3, Tc4 38. Txc4, dxc4 39. axb5, axb4 
40. Dxh6, c3 41. Df4, Da5 42. De4+, Ka7 
43. Dd4+, Kb7 44. a3, bxa3 45. Txc3, 
axb2 46. De4+, Kb8 47. Df4+, Ka8 48. 
Df3+, Ld5 49. Ta3, Lxf3 50. Txa5+, Kb7 
51. g5  
Zwart geeft op (2-5).  
 
Als laatste Pietrow.  
Niet publiceren…., niet publiceren…. 
Wel nog wat over het slotbeeld. Een witte 
a-pion en een dito g-pion namen het op 
tegen een hinkend zwart paard. De 
koningen volgden elkaar in elkaars 
schaduw. In die stelling zou slechts Lucky 
Luke sneller hebben kunnen schieten dan 
zijn schaduw. Andrezj was niet zo lucky… 
Dus werd de eindstand 2-6. 
 
Evert oppert, dat de noodklok over het 
tweede moet worden geluid! Na 3 ronden 
beginnen we daar uiteraard niet aan!  
We nemen eerst de overige uitslagen onder 
de loep. 
 
WSV 2 – Charlois Europoort 2     1½ - 6½ 
Messemaker 3 – Rokado 1         1½ - 6½ 
Zwijndrecht 1 – CSV 1         3½ - 4½  
 
De nieuwe nederlaag brengt het tweede in 
een lastig parket, gelet op de ontstane 
tussenstand in 1B: 
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1.   Charlois Europoort 2           6    20 
2.   Rokado 1       6    17 
3.   HZP Schiedam 1      4    14  
4.   Zwijndrecht 1      2    11  
5.   Erasmus 2      2      9½  
6.   WSV 2       2      9½  
7.   CSV 1       2      8½   
8.   Messemaker1847 3     0      6½ 
 

ONZE EREGALERIJ 
 
 JAN VAN DIJK 
 
Ik vraag Jan van Dijk, of hij geïnterviewd 
wil worden. We spreken dag en uur af en 
dan zegt hij: “Ik kom wel naar jou toe. Ik 
moet toch in de buurt zijn, ik ga weer eens 
op bezoek bij een mevrouw van 98 en 
daarna fiets ik wel door naar jou.” 
En dat is typisch voor Jan. Ik denk dat hij 
niet ontevreden is over zichzelf, maar hij 
staat altijd en eeuwig klaar voor anderen. 
En hij fietst, door weer en wind. 
 
“Hoe ben je tot schaken gekomen?” 
“Ik had in 1961 last van hernia en ik moest 
zes weken plat op een plank liggen. Zo 
deden ze dat vroeger. Al liggend heb ik 
veel gelezen en ik had een boekje van Max 
Euwe, Schaken voor beginners. Mijn vijf 
broers, die allemaal schaakten, hadden er 
vaak bij mij op aangedrongen, dat ik dat 
ook moest gaan doen en ik dacht, dat dit 
een goede gelegenheid was. Ik begreep wat 
er in het boek stond en kon zelfs werken 
met de diagrammen. Maar ja, dat was toch 
niet het ware en ik heb toen mijn vrouw 
gevraagd om een bord en een spel voor me 
te kopen en een doos paperclips. “Waarom 
paperclips?” vroeg ze, en ik zei: “Dat zal je 
wel zien.” Ik maakte van die paperclips 
oogjes die ik aan het bord vastmaakte en 
haakjes die ik in de stukken schroefde. En 
zo kon ik het bord rechtop houden en 
liggend spelen. 
 
Het liggen hielp niet en ik werd geopereerd 
en was een maand of negen uit de 
circulatie. En toen besloot ik naar een 
schaakclub uit te zien. Liefst een die op 

vrijdagavond speelde, zodat ik op zaterdag 
een beetje kon uitslapen en die club vond 
ik in Het Westen/Regina. Ze speelden in 
het oude gebouw van Sociale Zaken aan de 
beneden Oostzeedijk, vier trappen 
omhoog. Henk Haan was daar 
wedstrijdleider en ik vroeg bedeesd aan 
hem, of ik mee mocht doen. Schaakclubs 
hadden toen nog wat deftigs. Meedoen 
mocht ik, en hij gaf me een tegenstander 
van wie ik kon winnen en van wie ik ook 
won. 
Ik promoveerde dat seizoen nog naar een 
hoger tiental en het jaar daarop weer. Maar 
hoger kwam ik niet, ik bleef altijd onder 
het eerste hangen, al mocht ik wel eens 
invallen. 
 
En toen kwam de fusie met Schiebroek. Ik 
was tegen, ik vond het gezellig met de 
mensen die ik kende en had geen zin in 
allerlei nieuwe. Maar ja, de fusie ging door 
en we verhuisden naar de Brandaris. Dat 
heb ik altijd wel een kale zaal gevonden, 
met houten vloeren die zeer gehorig waren. 
Toen er een Commissaris van materiaal 
nodig was, heb ik me aangemeld en dat 
ben ik een jaar of vier, vijf gebleven. Van 
Lien was toen wedstrijdleider, heel lang. 
Hij begon wat foutjes te maken en het 
bestuur wilde eigenlijk, dat hij ermee 
ophield. Maar zeg dat maar eens tegen 
hem. Niemand wou, en toen heb ik 
aangeboden met hem te gaan praten. Ik 
begon: “Hoe lang doe je dit nu al?” en hij: 
“Het bestuur heeft je zeker gestuurd?” Ik 
vertelde toen eerlijk wat er aan de hand 
was en hij zei: “Maar ik wil wel de 25 jaar 
volmaken.”  
Ik heb hem een tijd geassisteerd, het vak 
van hem geleerd en ben toen zelf een jaar 
of tien wedstrijdleider geweest. Met Jaap 
van Meerkerk heb ik het Boon-systeem 
geïntroduceerd. Het voldeed in vele 
opzichten, maar niet iedereen was het naar 
de zin. Er waren van die zeurpieten, die 
klaagden dat ze zich niet konden 
voorbereiden op hun geïntroduceerd. Het 
voldeed in vele tegenstander. Goed, een 
echt nadeel was, dat bij een oneven aantal 
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deelnemers altijd iemand geen partij had. 
En toen kwam er een voor die tijd sterke 
computer op de markt, de Mark V. Maar 
die kostte f. 1000,-! En dat had het bestuur 
niet. Geen nood. Ik leende van mijn zoon 
een oude melkbus waar men geld in kon 
storten, en maakte van triplex een 
thermometer waarop het bedrag stond, dat 
inmiddels in de bus zat. Ieder lid deed elke 
avond wat in de bus, en in vier maanden 
hadden we het bedrag! 
 
Ja, het clubblad. Het Geschut werd toen 
gemaakt door vijf mensen, Arnold van 
Toor, Victor Hooftman, de heer en 
mevrouw De Heer en wie de vijfde was, 
schiet me op het moment niet te binnen. Ze 
maakten het blad op één zaterdag. 
Mevrouw De Heer typte alles uit, een 
ander brandde de tekst in – Het Geschut 
werd nog gestencild – Arnold zorgde voor 
de lay-out. Iemand draaide, iemand anders 
legde de bladzijden op stapeltjes en weer 
iemand anders liep langs die stapeltjes en 
haalde daar steeds een velletje vanaf om zo 
een nummer samen te stellen. 
Ik heb dat toen overgenomen, maar ik deed 
alles zelf. Dat heb ik zo’n vijftien jaar 
volgehouden.” 
 
“Wat op mij zo’n indruk maakte, was dat het 
blad zo regelmatig uitkwam.” 
“Ja, ik zorgde ervoor, dat er elke maand 
een nieuw nummer verscheen. Een enkele 
keer duurde het zes weken. Ik schreef er 
ook verhalen voor. Weet je dat ik lid ben 
van de Schrijversgroep? Je kunt daar het 
nodige over vinden op het Senior Web. 
Toen er een parkje kwam in het Oude 
Noorden, was er een wedstrijd wie daar het 
mooiste verhaal over kon schrijven. Ik 
kreeg de eerste prijs, voor mijn verhaal 
Mankementen. 
 
En verder ging ik mee met de jeugd naar 
het kamp in Hoek van Holland. We hebben 
daar leuke avonden verzorgd. Arie 
Heemskerk en Rutger Cogenbach zaten in 
de organisatie, Aries vrouw Yvonne 

kookte. Het waren allemaal prima mensen 
in de club.” 
 
“Wat beschouw je als je beste 
schaakprestatie?” 
“Dat was in een bondswedstrijd tegen 
Dordrecht. Ik bood tot zes keer toe mijn 
dame aan en die kon mijn tegenstander niet 
nemen op straffe van mat. Maar na die 
zesde keer was het mat onontkoombaar. Ik 
heb de partij helaas niet meer. En verder, 
ach, mijn speelsterkte is zo tussen 1650 en 
1700. 
Ik speel nu nog op vrijdagmiddag in de 
Van Waerschutstraat, bij de Spoorsingel. 
Peter Nederhand is daar voorzitter, de man 
is een fantastisch organisator, heeft de zaal 
goedkoop gekregen, het materiaal idem 
dito, simultaanséances georganiseerd met 
John van Baarle en Cor van Wijgerden. De 
club heeft 23 leden, het is er erg gezellig.” 
 
“En wat als je slechtste prestatie? Je hoeft 
daar niet op te antwoorden!” 
[Na enig nadenken] “ Dat ik nooit het 
eerste tiental heb bereikt.” 
 
“Wat waren je uitgangspunten, toen je 
redacteur van Het Geschut was?” 
“ Een leuke lay-out met illustraties. Niet 
dat strakke schaakgebeuren. Daar moest 
natuurlijk wel wat van in, maar het mocht 
niet overheersen. Ik heb meer dan honderd 
limericks geschreven. En natuurlijk korte 
verhalen.  
En met de exemplaren die over waren, 
maakte ik propaganda. Ze kwamen in 
wachtkamers, van artsen, bij kappers. Op 
zondagmiddag fietste ik vaak rond om ze 
te bezorgen. 
Het bestuur van toen heeft me geweldig 
gesteund. Willem van der Wel was 
penningmeester, ik kon altijd bij hem 
terecht. Hij gaf me ook oude computers 
van de zaak.” 
 
“Wou je nog wat kwijt?” 
“Voor Erasmus ben ik weinig actief. De 
club is ver weg en ik heb geen auto. 
O ja, ik heb ook nog eens een probleem 
gecomponeerd, een vierzetter. Een broer 
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van mij, die in Amerika woont, heeft dat in 
een Amerikaans tijdschrift geplaatst. Ik zal 
eens kijken, of ik hem nog kan 
reconstrueren. Dan krijg je hem voor je 
clubblad.” 
 
Jaap Staal 
 
En dan volgt hier het winnende verhaaltje. 
 

MANKEMENTEN 
 
Vrolijk twinkelende vogels, babbelende 
bladeren, de eeuwige kleur van een 
onbewolkte hemel en een spiegelend 
watertje vormden het decor. Het bankje 
met de man, wiens grijze haar grotendeels 
schuil ging onder een keurige hoed, 
vormde het spel op een grasgroen toneel. 
Doch niet het park had zijn belangstelling. 
Z’n ogen zagen slechts de verbeelding, de 
projectie van oude gedachten op het doek 
van nostalgie. De tussen zijn knieën 
geplante wandelstok gaven beide handen 
een kromming, alsof een lang leven 
berustend steun vond.  Het gaf hem in 
ieder geval een illustere, gestrekte houding. 
Een keurig kostuum verborg een 
bijbehorend vest en een messcherpe naad 
markeerde een keurige pantalon, 
waaronder glanzende schoenen spraken 
van een onbetwistbaar goede smaak. 
 
Het toneeltje werd opgemerkt door Jacob. 
Ooit het leven ingestuurd met een te kort 
been. Hij besloot wat te rusten, om daarna 
met een wat herstelde conditie de terugweg 
te aanvaarden. 
Beleefd groette hij de man op het bankje:  
“Goede middag, meneer. Staat u mij toe 
gebruik te maken van het geduldige hout 
om weer enigszins op krachten te komen. 
Ziet u, ik ga lichtelijk gehinderd door het 
leven, waarbij ik me constant afvraag, of 
mijn ene been te lang is of het andere te 
kort. ‘t  Kost me hoe dan ook meer energie, 
ziet u”.  
Met een grijns van oor tot oor de 
vreemdeling aankijkend, nam hij zonder 
een antwoord af te wachten plaats op het 

zonwarme hout. Zijn viervoetig vriendje 
zocht daarop het behaaglijk plekje in de 
zojuist ontstane extra schaduw. 
De man bekeek Jacob  met meer dan 
gewone belangstelling. Toen echter beider 
blikken elkaar ontmoetten, lag de 
onvermijdelijke bevreemding beslag op de 
situatie en deed hen als op commando 
zwijgen. Doch niet veel later won de 
realiteit het van de vermeende obstakels en 
het was de man die als eerste sprak. 
“Ik kan mij voorstellen, dat u van tijd tot 
tijd enige rust moeilijk kunt ontberen. 
Woont u ver?” 
“Nee hoor, ongeveer vijftien minuten hier 
vandaan.” 
De man draaide zich nu wat meer naar 
Jacob toe en merkte vervolgens op: 
“U neemt het mij hopelijk niet kwalijk, 
maar uw ongemak doet mij denken aan een 
periode in mijn leven die ik nog immer 
betreur. Ik heb er evenwel mee leren leven. 
Wilt u het horen?” 
Het ijs was gebroken en Jacob vond het 
best. 
 
“Het zal ongeveer 25 jaar geleden zijn 
geweest. Ik was toen 35 jaar en nog steeds 
niet getrouwd. Ook was ik bezeten van het 
schaakspel. En nog steeds  trouwens. Er 
werd in die  tijd een toernooi 
georganiseerd, waarvoor ik mij direct 
aanmeldde, samen met een goede vriend 
van mij. We werden in dezelfde groep 
ingedeeld en tot onze buitengewone 
voldoening deed er in die groep een 
beeldschone vrouw mee!”  
De man zweeg even en staarde in het 
watertje, alsof haar beeltenis erin 
weerspiegelde. 
“Ook mijn vriend was ongehuwd. U zult 
begrijpen dat wij menig woord 
spendeerden in de richting van dat zalige 
wezen, dat, zo bleek later, zich ook al 
ongebonden door het leven spoedde. Ik 
speelde als eerste een partij met haar, maar 
verloor! Totaal bevangen door haar 
schoonheid ontging mij elke mogelijke zet 
die nog redding had kunnen brengen. Ze 
moet dat intuïtief hebben aangevoeld, want 
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toen ik haar daarna uitnodigde om samen 
een drankje te nuttigen, stemde ze 
onbevangen toe en voor we het wisten 
zaten we in een indrukwekkende 
conversatie. Niet alleen had ik mijn 
droomvrouw ontmoet, maar ik meende 
zelfs dat ook ik haar niet onberoerd liet. 
Helaas…”  
 
Jacob bemerkte de aarzeling bij de man. 
“Mag ik eens raden?”, vroeg hij, “Uw 
vriend won van u en u liep een blauwtje bij 
uw droomvrouw…?”  
“Bijna goed, m’n vriend, bijna. Hij won 
haar hart.” 
Even twinkelden de vogels niet meer. De 
bladeren schenen te zwijgen, het vijvertje 
was slechts donker en de hemel alleen 
maar blauw. 
Maar Jacob’s belangstelling was nu 
gewekt.  
“U eh, had het over mijn ongemak, weet u 
nog? Hoe past dat in uw…?” 
“Ach ja, dat is waar ook. Om een lang 
verhaal kort te houden, ze trouwden. Ik 
mocht zelfs getuige zijn. Op een goede dag 
werd hun eerste zoon geboren. En dat kind 
had eh, nou ja, net zoiets als u. Ik 
bedoel…” 
“Ik begrijp het al!”, riep Jacob. “Het had 
eenzelfde mankement als ik. Vandaar uw 
herinneringen.” 
“Sorry, indien ik u…”, mompelde de man. 
“Geen enkel probleem, hoor!”, zei Jacob 
laconiek. “Maar u heeft mij wel 
nieuwsgierig gemaakt. Vertelt u eens, 
waren ze gelukkig met elkaar?” 
“O zeker!”, beaamde de man: “En dat heeft 
mijn verlies ook wel enigszins dragelijk 
gemaakt. Toch heb ik hen jarenlang 
gemeden, bang als ik was, dat mijn bijkans 
onblusbare hartstocht onverkwikkelijke 
gevolgen  zouden hebben gehad. Ze 
verhuisden naar deze stad. We woonden 
toen nog in Apeldoorn, maar sinds een jaar 
woon ik nu ook in Rotterdam. Mijn vriend 
van toen, De Ruiter, kwam ik onverwachts 
weer tegen in een schaaktoernooi! 
Natuurlijk informeerde ik naar zijn vrouw, 
Angelique. Hij  zei dat alles uitstekend was 

en nodigde mij uit om eens langs te komen. 
Hij overhandigde me zelfs z’n 
visitekaartje. Maar ik durf nog steeds niet. 
Ik heb het kaartje weggegooid, doch de  
tekst staat als gebeiteld in mijn geheugen.: 
P. de Ruiter, Voortuin 77, 1323 KO 
Rotterdam!” 
 
De man zweeg. Doch ook Jacob was in 
diep gepeins verzonken. 
Het was het hondje, dat kwispelend was 
opgestaan en kennelijk z’n baas wilde 
aansporen om weer te vertrekken, 
waardoor Jacob tenslotte weer opstond. Hij 
reikte de man z’n hand en vroeg: 
“Mag ik vragen met wie ik het genoegen 
had?” 
“Maar natuurlijk! Jansen, J.Jansen. En u?” 
Jacob gaf hem geen antwoord. In plaats 
daarvan overhandigde hij zijn visitekaartje, 
knikte een keer en hinkte z’n hondje 
achterna. 
In een gekromde hand toonde het kaartje 
de naam: J. de Ruiter Jr., Voortuin 77, 
1323 KO Rotterdam… 
 
Jan van Dijk 
 

DE DORDTSE DAGEN…. 
 
De Dordtse dagen zijn weer achter de rug, 
maar of we daar met plezier aan terug 
kunnen denken? Het begon al 
maandagavond, 11 december, waarop de 
tweede garnituur van Dordrecht op bezoek 
kwam om onze reserves te bekampen in 
het kader van de RSB-beker. 
 
Nu was het toch al een merkwaardige 
avond, want op een meter afstand ontspon 
zich ook al het drama van ons eerste team 
dat tegen Voorschoten aantrad en waarbij 
ook al een beker in het vizier was, die van 
de KNSB. En dat was toch echt een drama!  
Er werden remises genoteerd door Arnaud 
Wirschell en Jan Seeleman en aan de 
borden 1 en 4 ging het naar wens, totdat de 
klok als scheidsrechter optrad en 
onverbiddelijk twee maal in ons nadeel 
floot…. Een eerste acrobatisch optreden 
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van ons eerste in het KNSB-bekercircus 
was hiermee al ten einde en nam 
Voorschoten vast een voorschot op de 
tweede ronde. 
 
Terug naar de Dordtse dreven. Het begon 
al bij de loting voor de kleuraanwijzing aan 
bord 1. Het  verstopte witte pionnetje in 
één van de twee beschikbare handen was 
het bewijs, het werd geleverd door 
Dordrecht… Misschien denkt u twee 
handen, ja een linker en een rechter hand, 
maar sommige mensen zijn ook nog 
onhandig! Onze reserveploeg had stevig 
het heft in handen die avond. De eerste die 
een vol punt liet aantekenen was Andrzej 
Pietrow, die Ton Slagboom een toren 
achterstand bezorgde, hetgeen voldoende 
bleek. 
Daar aan vooraf gegaan was al Eric 
Hoogenes, die zo ontevreden was over zijn 
bepaald niet gelukkige optreden, dat hij de 
aan het papier toevertrouwde partij 
vernietigde en voor het nageslacht 
onzichtbaar maakte. De tussenstand was 
daarmee 1-1. 
 
Alvorens het verdere verloop te schetsen, 
eerst de bibberaties die uw verslaggever 
moet doorstaan, omdat op het afgesproken 
uur Flanders in geen velden of wegen te 
zien was. Nu zijn die rond de Castagnet 
niet in volle hevigheid aanwezig, dus werd 
een ontvangen telefoontje met gejuich 
ontvangen. Het was inmiddels tegen half 
negen gaan lopen en Cander deelde 
doodleuk mee dat hij inmiddels al op het 
Centraal Station was beland en op de tram 
naar Schiebroek wachtte…Hij verzekerde 
tijdig achter het bord te zullen 
aanschuiven. Een hele geruststelling! Tien 
voor negen maar weer eens telefonisch 
contact gezocht en gevraagd: ” Cander, 
waar zit je?” Weer een geruststellende 
mededeling: hij was al een eind op weg, 
binnen 10 minuten zou ie er wel zijn. 
Schuivend op mijn stoel doorleefde ik die 
10 minuten… en warempel, op slag van 
negenen kwam hij rustig binnen 
gewandeld, trok zijn jas uit, hield zijn pet 

op, deed even een tegenzet en gaf daarna 
uitvoerig een verklaring, die ik u hier maar 
wil onthouden…  
Het resterende half uur was kennelijk 
genoeg om de witspeler, Koppelaar, te 
ontkoppelen in de volgende stelling, na de 
37e van wit: 
 

          
 
37…, Pxg3+ 38. Kf3, Ph5 39. Pc5, Txf4+ 
40. Ke3, d4+, waarna wit zich gewonnen 
gaf. 
 
Het binnen halen van de zege was 
toevertrouwd aan Olivier Vrolijk, die 
Conchita Dwars danig dwars zat. Hij was 
dan ook aardig op weg dit te 
verwezenlijken, totdat een blik op de klok 
ons onrustig maakte: Conchita nog 6 
minuten en Olivier nog ruim één… 
Hij deed snel een remise aanbod, gezien 
zijn overwicht op het bord, maar zij had 
ook wat: het overzicht op de klok… En 
zoals in de aanhef al aangeroerd: die 
seigneur bleek onverbiddelijk en daarom 
eindigde het in 2-2.  
Daar waren de reglementen van de RSB 
niet gelijk aan die van de KNSB. 
De laatsten vermelden: eerst snelschaken 
en bij opnieuw 2-2, valt het laatste bord af. 
Met dat reglement zou Erasmus zijn door 
gegaan - want uiteraard werd er even 5 
minuten op de borden geklipklapt en was 
het weer 2-2 geworden  en het vierde bord 
werd door ons verloren, zodat bij 
schrappen daarvan 2-1 voor Erasmus zou 
zijn overgebleven – maar die dekselse RSB 
voorwaarden zeggen, dat er geloot moet 
worden… Waarschijnlijk zijn die 
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reglementen door een Dordtenaar bedacht, 
want bij het witte pionnetje raden deed Ton 
Slagboom voor ons de slagboom dicht…. 
Dat waren dus 2 gifbekers op 1 avond! Dat 
is nog wat anders dan wat eens Socrates in 
het oude Athene overkwam! 
 
De zaterdag daarna, 16 december, ging ons 
eerste voor de vierde ontmoeting in de 
KNSB, 3F, op weg naar… Dordrecht. 
U weet het: Hoe dichter bij Dordt, hoe… 
Ik zal daarover niet verder uitweiden, want 
in komende jaren moeten wij met hen ook 
weer door dezelfde deur!  
De opstelling van ons achttal moest in de 
laatste dagen worden aangepast. Zowel 
Jaap Staal als Pieter Sturm moesten om 
uiteenlopende  redenen afzien van 
meespelen. Er werden enkele 
bordbezettingen omgezet en de open 
gevallen plaatsen werden ingenomen door 
Cander Flanders en Pim Kleinjan.  
 
Het regende die dag, Dordt hè…, en de 
speelplaats was verlegd: niet meer in het 
Oranjepark, maar toch naar iets 
koninklijks; de Anna van Saksenstraat. Het 
was even zoeken, maar uiteindelijk toch 
eenvoudig te vinden. Een mooie moderne 
school en een leuke accommodatie binnen.  
Veel vriendelijke Dordtenaren binnen, 
waarvan er velen uit Zwijndrecht, 
Papendrecht stamden. Het weerzien was er 
niet minder hartelijk om. 
 
Er werd goed gespeeld door onze 
afvaardiging, maar het uiteindelijke 
resultaat werd ook nu weer een domper.  
 
In volgorde van beëindiging der 
vijandelijkheden doe ik u kond.  
 
Bord 5 
Pim Kleinjan – Piet Pluymert 
 
1. d4, d6 2. Pf3, Pf6 3. c4, c5 4. d5, b5 5. 
cxb5, a6 6. e3, g6 7. Pc3, Lg7 8. Db3, 
Pbd7 9. Le2, 0-0 10. 0-0, Pb6 11. e4, c4  
Zwart doe een pionnetje in de aanbieding.  

12. Lxc4, Pxc4 13. Dxc4, axb5 14. Db4, 
La6 15. Pd4, Dd7 16. h3, Tfc8 17. Pc6, 
Lb7 18. Pa5, La6 19. Le3, e6 20. Tfd1, 
exd5 21. Pxd5, Pxd5 22. Txd5, De6  
 

        
 
 
Zwart deed hier een remise voorstel. Na 
enig beraad – en het bezien van de 
bewegingen op de andere borden – werd 
hiermee ingestemd. 
Een tweetal mogelijke voortzettingen:  

a. 23. Txd6, Lf8 24. Txe6, Lxb4 25. 
Pc6,   fxe6 26. Pxb4, Tc4 27. Pd3, 
Txe4 28. Pc5, Te5 29. a3 en zwart 
staat iets beter; 

b. 23. Tad1!, Te8 24. b3, Dxe4 25.     
Te4, Txe4 26. Txd6, Lb2 27. Pc6, 
Lb7 28. Td8+, Te8 29. Txe8+, 
Txe8 30. Pd4, Td8 31. a4, bxa4 32. 
bxa4 en dan staat wit iets beter.  

 
Daarna  bleef het geruime tijd rustig en 
genoeglijk in het Dordtse, waar een 
Kerstmarkt bezoekers zocht in de gestaag 
neergutsende regen en Joop  van ’ t 
Hoenderdaal troost zocht bij een in die stad 
georganiseerde schilderijententoonstelling 
(niet die van Moussorgski, maar van ene 
Van der Velden en wederom: niet Patrick), 
nadat hij hoofdsschuddend de koning had 
omgelegd in zijn partij aan bord 8…  
Om u een idee te geven. De stelling, 
voortkomend uit een Meraner, na de 20e 
zet van zwart (Joop):  
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Zwart staat al niet helemaal happy, maar 
het is nog te doen. 
21. Txd8, Lxd8 22. Td1  
En hier hadden de alarmbellen moeten 
rinkelen! Dat had dan tot de reactie: 22…, 
f5  moeten leiden. En dan zijn er nog 
kansen op behoud of in ieder geval 
behoorlijk verzet. Het antwoord dat kwam 
was:  
22…, Lc8? 23. Pxg6, fxg6 24. Txd8  
De toren kan niet worden genomen op 
straffe van mat op h7. Er rest dus alleen 
24…, Df7, maar dan gaat zwart een 
eindspel in met 2 pionnen minder. 
Joop ging dus liever een collega bezoeken.   
 
Aan bord 4 kon Jan Seeleman zich aan het 
einde niet meer ontworstelen aan de 
jeugdige Mark Timmerman. Na de 17e van 
wit (Mark) was de volgende stand bereikt:  
 

        
 
17…, d5  
Wit moet nu uit vele mogelijkheden 
kiezen. Het werd: 
18. exd5, Pxd5 19. Pe4, Pb4 

Beiden missen hier betere voortzettingen: 
Wit 19. Pxd5 en zwart had moeten zetten 
op 19…, Pxe3, waarna voor hem toch wel 
een gelijkwaardige stelling overblijft.  
20. a3. Pxd3 21. Txd3, Td5 22. Pc3, Td7 
23. Ted1, Ld5  
De zwarte stelling is al minder, gevoegd 
bij de tijdnood die meer en meer 
angstwekkend dichtbij kwam voor zwart, 
waar wit nog zeeën tot zijn beschikking 
had.  
24. La7, Ld6 25. Pxd5, exd5 26. Txd5, 
Thd8 27. T1d3, Ka8  
Al gespeeld in opperste verwarring: veld 
b6 wordt prijs gegeven...  
28. Lb6, Lg3 
De vlag, de vlag, hij staat op strijken…  
29. Lxc7, Lxf2 30. Txd7 
Zwart geeft op.  
En zo waren we aardig op weg naar een 
deceptie: ½-2½ achter! 
 
Aan bord 1 resideerde deze keer Arnaud 
Wirschell. Hij bekampte René Krul, die 
zich gewoontegetrouw bediende van de 
Aljechin Verdediging. Het werd een 
ruilvariantje en dat leidt in het gemeen tot 
een wat vrijer spel voor wit. Arnaud deed 
wat flankzetjes h3 en a3 wat het beeld niet 
verstoorde. Na het obligate 10…, d6-d5 
werd de volgende stelling bereikt:  
 

        
 
Wit staat hier voor de keuze: nemen of de 
c-pion opschuiven. Nemen laat het paard 
toe tot d5, maar is objectief toch nog het 
beste. Het leidt ook dan tot gelijke kansen.  
11. c5, Pc4 12. Dc2. Pxe3 13. Lxh7+, Kh8 
14. fxe3, De7 
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Gezien wat volgt is 14…, De8 
nauwkeuriger.  De komende pion op g6 is 
dan nog een keer gedekt. 
15. Kf2, g6  
Zwart besluit, na heel lang nadenken,  3 
pionnen te geven voor de loper in de  
verwachting de wankele witte koning te 
kunnen attaqueren.  
16. Lxg6, fxg6 17. Dxg6, Lf5  
Het lange nadenken had meer moeten 
opleveren en wel 17…, Lg5 18. Te1, Ld7 
19. Dh5+, Kg7 20. Kg1, Txf3! 21. Dxf3, 
Pxd4 22. Dg3, Pc2 en de zwarte kansen 
staan er prima voor.  
18. Dh6+ 
18. Dh5+, Kg7 19. Pc3, Tad8 20. Pe2, 
Tde8 21. Tae1, Lg6! 22. Dg4, Dxe3+ 23. 
Kf1, Te4  en de afloop is voor wit een 
kwestie van hard slikken en tranen 
drogen… 
18…, Dh7 
Zwart moet die voorafgaande nacht wel 
slecht hebben geslapen, anders had hij wel 
gekozen voor 18…, Lh7! 19. Kg1, Tg8 20. 
Pbd2, Tg6 21. Df4, Tf8! En wit is rijp voor 
de pottenbak! 
19. Dxh7+, Lxh7 20. Pc3, Le4 21. Ke2, 
Tae8 22. Pxe4, Txe4  
Sjonge, jonge... Natuurlijk 22…, dxe4! 23. 
Ph2, Lxd4! 24. exd4, Pxd4+ 25. Kd2 (25. 
Kd1, Tf2!) 25…, Pb3+ 26. Ke3, Pxa1 27. 
Txa1, Tf5 en zwart staat uitstekend!  
23. Kd3, Tfe8 24. Tae1, T4e7 
Nog steeds slaaptekort?  
Zwart offreerde hier remise, waarop wit 
instemmend reageerde.  
Maar Zwart had deze analyse eens moeten 
volgen…. 24…, Pa5 25. Pd2, T4e6 26. h4, 
Pc4 27. Pxc4, dxc4+ 28. Kxc4, Txe3 29. 
Txe3, Txe3 30. Tf1, Kg7 31. Tf4, Tg3 32. 
Kd5, Txg2 33. b4, Kf7 34. b5, Th2 35. c6, 
b6 36. Ke4, Txh4 37. Txh4, Lxh4 38. Kf5, 
Ke7 en zwart zou met de winst zijn gaan 
strijken! 
 
Inmiddels stonden we dus achter met 1-3 
en dat bracht onrust bij de toeschouwers. 
Joop was inmiddels vertrokken naar zijn 
kunstmakker. Jaap van Meerkerk die ook 
een poosje in ons midden was, had 

versterking gekregen van Cor van As, een 
hondstrouwe bezoeker van veel van onze 
teams! We keken gezamenlijk naar het 
kunststukje van Leo de Jager, die Melvin 
Holwijn  aan bord 5 naar de ondergang aan 
het voeren was. 
Na 21 zetten was Holwijn weer aan de  
beurt in deze stelling:  
 

 
 
In de lijn van de verwachting ligt hier dan 
22. Tad1, maar het werd:  
22. Pe4?, Lxe4 23. Lxe4, Lxe3+ 24. Dxe3, 
Pxc4 
Zwart is nu wat zwarter dan wit wit.  
25. De2, Pd2 26. Tfd1, Dxf4 27. Lxb7, e5 
28. Lxa6, Tf8 29. Lb7, Td4 30. Lg2, e4         
Het naderbij sluipen is begonnen, de 
koning ziet nog geen mazen in het netje.  
31. h3, Tfd8 32. Te1, Dg3 33. Kh1, Tf8 
34. De3 
Iets beter is 34. Tf1, Pxf1 35. Txf1, Txf1+ 
36. Lxf1, e3, maar ook dan zijn de 
slotakkoorden al ingezet.  
34…, Tf3 
Of ook – en misschien toch te prefereren – 
34…, Pf3! 35. Lxf3, Dxh3+ 36. Kg1, Txf3 
en het mat hangt in de lucht.  
35. Dg1, Tf2 36. Tac1, Pf3 37. Tc3, Td3  
Ook afdoende is 37…, Txg2 38. Dxg2 (38. 
Txf3, Txg1+ 39. Txg1, Dxf3+ 40. Tg2, 
Dxh3+ 41. Kg1, e3…. 
38. Tee3, Td1 39. Txf3, Dxg2# 
En zo was de achterstand weer verkleind 
tot 2-3.  
 
En die werd ingelopen aan bord 7 waar 
Henk de Kleijnen zijn beproefde opening 
op het bord bracht tegen Koos Abee. Henk 
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was van de naderende ondergang gered 
door Leo Verhoeven, die spontaan wat 
boterhammetjes afstond aan Henk, die 
anders het eind van de middag niet in 
gezonde toestand zou hebben gehaald. 
Henk heeft namelijk de gewoonte wat krap 
in de tijd van huis te gaan en dan bepaalde 
attributen of mondvoorraad (in dit geval) te 
vergeten. Ach, zo langzamerhand houdt 
zijn schaakomgeving daar wel rekening 
mee! En nu sleep ik u naar het bord, want 
van Henk’s welzijn worden we niet goed. 
Het bord zag er na 22 zetten van Koos zo 
uit:  
 

          
 
Henk pakte het als volgt aan: 
23. Pa5, Tc8 24. Pxc6, Txc6 25. Lxb5, 
Tc8  
In feite is hier de buit al binnen als wit 
voortzet met 26. Lxa6, Tca8 27. b5, Pd8 
28. b6 en zwart rest het spoedig inpakken 
van zijn restanten. Henk besloot anders en 
dat leidde tot een leuk eindspel: 
26. Lxd7, Txd7 27. Txa6, e5 28. Ta8, 
Tdd8 29. Txc8, Txc8 30. Kd3, f4 31. 
exf4, exd4 32. Lf2, Pd8 33. Lxd4, Pc6 
De knol doet nog wat vergeefse 
sprongetjes.  
34. Lxf6, gxf6 35. b5 
De grote mars is begonnen. 
35…, Pe7 36. Kd4, Kf7 37. g4, Tb8 38. 
Ta5, Ke6 39. f5+, Kd7 40. Kc3, Kc7  
Tijdcontrole en de stelling is nu: 
 

        
 
41. b6+, Kc6 42. b4, Td8 43. Kd4, Pc8 
44. b5+, Kb7 45. Ta6, Kb8 46. c6, Td6 
47. Kc5, d4 48. b7  
En Abee zei: “ Tabeh”.  
 
Nog 2 partijen aan de gang. Cander 
Flanders (veel domino gespeeld, tot 05.30, 
geslapen tot 10.30 en fris als een hoentje 
achter het bord! En ook nog Leo 
Verhoeven. Hoe het hun verging komt nu. 
 
Eerst Cander. Hij had wat slaap ingehaald 
door de eerste 12  zetten van zwart na te 
apen. Merkwaardig genoeg kwam dit tot 
stand zonder dat er van naäpen sprake was! 
Het merkwaardige was dat na die 12 zetten 
plus nog 1 van wit, de volgende  stelling 
was ontstaan uit een Tarrasch Verdediging 
van Ron Hofman, die door wit bepaald  
niet synchroon werd beantwoord, 
integendeel zelfs!  
Het bewijs is, dat in die ontstane stelling 
dus  niet wit maar zwart aan zet is! 
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13…, De7 14. De2, Tac8 15. Tfd1  
En eerst hier gaan de opvattingen van de 
spelers een andere weg in… 
15…, Lb8 16.Tac1, Pd7 17. Lb1, Pce5 
18. Pxe5, Pxe5 19. Td4, Tc4 20. Tcd1, 
Dc7 21. f4, Txd4 22. Txd4, Pc4 23. Dd3, 
f5 24. Td7, Dc6  
 

          
 
Het moment van de partij! Zwart dreigt 
mat, valt een loper aan en als het mat door 
de  witte dame wordt opgeheven en de 
loper gedekt wordt (Dd2 of Dc2) dan valt 
de toren ten offer aan de vraatzucht van de 
zwarte dame… De redding ligt in:  
25. Pd5! Dan heeft zwart een aantal 
mogelijkheden: 

a. 25…, Pxb2 26. Pe7+, Kh8 27. 
Pxc6, Pxd3 28. Txb7, Lxf4 29. 
Lxd3, Lxe3+ 30. Kf1, Ta8 31. 
Tb8+, Txb8 32. Pxb8 en wit staat 
op winst; 

b. 25…, Te8 26. Lxg7, exd5 27. 
Dxf5, Dg6 (toch wel het enige) 28. 
Ld4, Pd6 29. Dxg6+, hxg6 30. 
Lxg6 en ook dan staat wit op winst; 

c. 25…, Dxd7 26. Pf6+, gxf6 27. 
Dxd7, Tf7 28. De8+, Kg7 29. Ld4, 
Lc7 30. Dxe6, Pd6 (zwart bouwt 
aan een vesting, maar daar zitten 
toch wel gaten in) 31. La2, Lc8 32. 
Dd5, h5 33. Dc5, Te7 34. Df3, h4 
35. Dh5, Pe4 36. Lxf6+!, Pxf6 (met 
de koning slaan gaat niet wegens 
Dh6 mat) 37. Dg5+, Kf8 38. 
Dxf6+, Ke8 39. Dh8+, Kd7 40. 
Lb1 en wederom staat wit 
gewonnen;  

d. 25…, Dxd5 (het beste) 26. Txd5  

d1. 26…, Pxb2 27. Dd4, Lxd5 28. 
Dxb2, Td8 en wit staat wat beter; 
d2. 26…, Lxd5 27. Dc3, Tf7 28. 
La2, Td7 29. Lxc4, Lxc4 30. Kf2, 
Lc7 31. a4, Ld8 32. a5, Lf6 33. 
Dc1, Le7 34. De1, Kf7 35. Kf3, 
Ld5+ 36. Kg3, Tc7 37. Lc3, g5 38. 
Dd2, Tc4 en met dit ongelijksoortig 
materiaal zijn de kansen ongeveer 
gelijk te noemen.   

Cander koos echter voor een zet die er ook 
leuk uit zag, maar die dat niet bleek te zijn! 
25. Pe4, Pxb2 26. Dd4, e5! 
De weerlegging.  
27. fxe5, Dc1+! 28. Kf2, fxe4+ 29. Kg3, 
Lc8 30. La2+, Pc4  
En wit legde zich bij de nederlaag neer. 
Weer op achterstand (3-4) en nu in de 
beslissende fase! 
 
Het lot lag dus in handen van Leo 
Verhoeven…. Hij ontmoette een witte raaf 
in de Franse Verdediging: 3. Ld3.  
Weliswaar staat die poging zwart te 
verontrusten in het rechter rijtje  als het om 
de kampioenstitel gaat, maar wit wist er 
toch iets uit te halen, waarmee zwart de 
nodige problemen kreeg.  Het zwarte 
strategische plan, het verwijderen van de 
witte centrumpionnen, kon ten uitvoer 
worden gelegd, maar het bijzondere was 
dat de witte loper op f3 werd geposteerd, 
de dames in de doos verdwenen en zwart 
Lc8 niet gemakkelijk in het spel kon 
brengen. Het kostte Leo veel 
hoofdbrekens, zoveel dat het noteren aan 
de verbeelding – waar zelfs die van de 
verslaglegger in de luren werd gelegd - 
werd overgelaten. Nadat Cander de koning 
had ingeleverd besloten Berend Eikelboom 
en Leo aan bord 1 tot deling van het zo 
betwiste punt. Uitslag 3½-4½.  
Dus werd de stelling weer eens 
bewaarheid: Hoe dichter bij Dordt…. 
 
Hoe staan het eerste er nu voor? 
  
Bekijken we eerst de uitslagen uit de 
vierde ronde. 
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De Wolstad 1 – Charlois Europoort 1   2-6  
HWP SvG 2 – Messemaker            4½-3½ 
DSC Delft 2 - De Pion 2                 5-3  
Souburg 1 – Landau 1      3-5  
 
Dat levert deze tussenstand op:  
 
1.  .HWP Sas van Gent 2 8      22 
2.   DSC Delft 2  7      19½ 
3.   Charlois Europoort 1 6      20½  
4.   Dordrecht 1  5      18   
5.   De Pion 2   4      16½  
6    Erasmus 1  4      15  
7.   Landau 1   3      13½  
8.   De Wolstad 1  2      12½  
9.   Messemaker 1847 1 1      13½  
10. Souburg 1   0        9  
 
 

LEVE DE VOORUITGANG 
 
Honderd jaar zorgde de Hofpleinlijn voor 
een goede verbinding met Den Haag. 
Toegegeven, de wagons waren niet van de 
modernste en toiletten ontbraken, maar 
gezien de betrekkelijk korte afstand viel 
daar uitstekend mee  te leven.. Maar wat 
honderd jaar oud is, moet natuurlijk 
worden vervangen. Stel je voor dat we dat 
niet zouden doen – dan konden alle 
managers wel naar huis gaan.  
Nu ja, we weten inmiddels hoe Randstad 
Rail werkt.  
 
Ook ons oude schaakspel ontkomt niet aan 
vernieuwing. De oude analoge klokken 
met wijzerplaten en vlaggetjes waren niet 
meer van deze tijd., vond men, en 
langzaam werden ze vervangen door 
digitale. Dat was een hele verbetering. 
Digitale klokken geven tot op de seconde 
weer hoeveel tijd iedere speler verbruikt 
heeft en nog verbruiken mag, ze zijn in te 
stellen op vele speeltempi, ja het is zelfs 
mogelijk, dat ze na het doen van een zet 
tijd bijtellen. Het is jammer dat ze zo duur 
zijn, maar ze vormen in ieder opzicht een 
verbetering. Of toch niet?  
 

Zo’n oude analoge klok kon wel eens 
stilstaan. Dat gaf geen problemen. Dat de 
twee klokken het beide zouden begeven, is 
een astronomisch kleine kans. Dus je keek 
hoeveel tijd de speler met een lopende klok 
verbruikt had, je verifieerde hoe laat er 
begonnen was en hoeveel tijd er in totaal 
was gebruikt en een eenvoudige aftreksom 
en een nieuwe klok herstelden de situatie.  
Maar wat overkwam dit jaar een speler van 
het eerste met de digitale klok? Op een 
gegeven ogenblik verdween de tijdmelding 
van het display! Vermoedelijk  waren de 
batterijen op. 
In de partij werd het probleem soepel 
opgelost. De tegenstander had bij elke zet 
genoteerd hoeveel tijd hij had verbruikt en 
onze man ging ermee akkoord dat hij de 
rest van de in totaal gebuikte tijd kreeg 
toegewezen. Maar wat was er gebeurd, als 
de een geen aantekening van de door hem 
verbruikte tijd had gehouden of de ander 
niet akkoord was gegaan? 
 
De wedstrijdleider dient voor de aanvang 
van de wedstrijd gecontroleerd te hebben, 
dat de klokken goed lopen. Maar hoe 
controleert hij dat de batterijen nog 
voldoende energie hebben? 
Ik ben benieuwd naar het eerste echte 
incident, dat hierover ontstaat. Leve de 
vooruitgang!  
 
Jaap Staal 

 
DE VOORZITTER OP  

 ZIJN SCHAAKSTOEL 
 
Voorzitters zijn vaak een min of meer 
schitterend ornament in de vereniging. Op 
vergaderingen hanteren zij met verve de 
hamer en snoeren lastige klanten snedig de 
mond. Zij leiden zogezegd.Vaak verstaan 
zij van het echte handwerk, het 
schaakhandwerk wel te verstaan, weinig. 
Maar er zijn uitzonderingen op de regel. 
Zo ook bij Erasmus! 
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Geniet, met uw commentator, van het 
volgende partijtje, gespeeld in de interne 
competitie op 11 december 2006. 
 
 
R.P.J. Ansem (1470) – J.O. Melis (1438) 
 
1. d4, d5 2. e4 
Blackmar! 
2...., dxe4 3. Pc3, Pf6 4. f3, e6  5. fxe4, 
Lb4 6. Lg5, h6 7. Lxf6, Dxf6  8. Pf3, Pc6 
9. Le2, 0-0 10. 0-0, Td8 11. e5, De7 12. 
Pe4, La5 13. c3, Tb8 14. Dc2, b5 15. a3, 
a6 16. Ld3, Lb7 17. Df2, Tf8 18. Dg3, 
Kh8 19. Tf2, Pd8 20. Taf1, Lxe4 21. 
Lxe4, Lb6 22. Ph4 
 

       
 
De aanloop is achter de rug en wit heeft 
een voortreffelijke aanvalsstelling 
opgebouwd.  
22…, Dd7 23. Dg6!!, f5 24. exf6 e.p., gxf6 
25. Dxh6+, Kg8 26. Pg6  
Iets sneller gaat het met 26. Tf4.  
26…, Pf7 27. Pxf8, Pxh6 28. Pxd7, Td8 
29. Pxf6+, Kh8 30. Ph5, c5 31. Tf8+, 
Txf8 32. Txf8+, Pg8  33. e5 
Sneller gaat het met 33. Tf7 
33…, e5 34. Tf7, b4  35. Th7# 
 
EEN GROENE KERST NA EEN 
BEZOEK VAN GROENOORD 
 
Dat is wat ons ten deel viel: een groene 
kerst na de zege op 18 december van ons 
vierde op het reserveteam  van de boerderij 
Landvreugd, bekend onder de naam 
Groenoord. Dat kwam omdat hun kansen 

als sneeuw voor de zon verdwenen toen de 
bordpunten ons steeds vaker toevielen! 
 
Het was al begonnen een weekje daarvoor, 
toen Ruurd Ouwehand in een vooruit 
gespeelde partij de winst had binnen 
gehaald. Die opsteker gaf ons de rust naar 
de zege te gaan toe werken. Het ging 
gestaag, dat wel. Eerst was het Jan de 
Korte, die gezeten aan het tweede bord uit 
een Franse Tarrasch via een fors aantal 
ruilen in een gelijkstaand toreneindspel een 
remise liet aantekenen, daarna was uw 
correspondent aan de beurt. Uit een 
gesloten Siciliaan ontvouwde zich na 20 
zetten het volgende beeld:  
 

         
 
De zwartspeler, P. Sodderland, in 3 
voorafgaande RSB partijen geremiseerd 
hebbende, bood hier aan het punt maar te 
delen. Ik wimpelde dat af, zeggende: “Het 
is nog net geen 10 uur, dus ik ga nog even 
door”. Objectief gezien was het niet zo’n 
dwaas voorstel, maar je gaat toch in zulke 
stellingen niet met je armen over elkaar 
naar de buren zitten kijken… 
21. Lh6, Tbc8  
Meestal, als zo’n aanbod is verworpen, wil 
de tegenstander de grip op het spel wel 
eens verliezen… 
22. Lxg7, Kxg7 23. Pe3, d5 
Daar heb je al zo’n los gripje!  
24. Df2, Dd6 
En daar weer één!  
25. fxg6, hxg6 26. h5, Th8 
En dan nog maar eens…  
27. e5, De6 28. hxg6, Tcf8 29. Pgf5+, 
Kxg6  
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Meer weerstand biedt 29..., Pxf5, hoewel 
na 30. Pxf5+, Kxg6 31. Dg3+, Kf7 32. 
Pd6+, Ke7 33. exf6+, Pxf6 34. Pxb7, Tfg8 
35. Dc7+, Pd7 36. Tce1, Txg2+ 37. Kxg2, 
cxd4 38. Txe6+, Kxe6 39. cxd4 de 
thuisreis ook niet aangenaam is. 
30. Dg3+, Kf7 31. Pd6+ 
Zwart geeft op. 
 
Leon de Kroes wist met zwart een uit een 
Franse ruilvariant ontstane stelling niet tot 
het gewenste succes te herleiden. Na de 16e 
zet van wit was de volgende stand bereikt:  
 

           
 
 
 
16…, Tde8 17. Dd2, f5 18. Txe8+, Txe8 
19. Lf1, De7 20. Pc2, Df6  
Een wat drastischer optreden had ook 
gekund met 19…, g4. Een uitgesponnen 
analyse leert het volgende: 20. Pb5, Dh6 
21. Kh1, Te6 22. c4, gxh3 23. g3, Ph5 24. 
Dxh6, Txe6 25. cxd5, Pxb4 26. Pxa7+!, 
Kb8 27. Pc6+, Pxc6 28. dxc6, Lxc6+ 29. 
Kg1, f4 30. g4, Pg3+! 31. fxg3, fxg3 32. 
a2, gxh2+ 33. Kxh2, Td6 34. Td1, Lf3 35. 
Td3,  Lxg4 36. Lxh3, Th6 37. Tg3, Lxh3 
38. Tsh3, Txh3+ 39. Kxh3 en de  rest 
levert zwart geen moeilijkheden meer op in 
de weg naar de winst.  
21. Te1, Te4 22. f3, Te6 23. Txe6,, Pxe6 
24. Pe1, Pe7 25. Pd3, Pg6  26. De1, Pef4 
27. Pe5, Pxe5 28. dxe5, De6 29. De3, Pg6 
30. f4  
 

          
 
Hier werd remise gegeven. Waarschijnlijk 
volkomen terecht.  
 
Frits Steenbergen, kopman in 4, had een 
langdurig gevecht, dat beslist niet zonder 
kansen was. Toch was hij aan het eind van 
de partij de man met de lege handjes. Dat 
werd weer goed gemaakt door Patrick van 
der Velden, aan bord 8. 
Patrick had in de opening de wind lekker 
in de zeilen, toen zijn tegenspeler verkeerd 
reefde en er een pion overstag ging en dat 
al na 7 zetjes.  
 

        
 
8. De5+, Le7 9. Dxc7, Dxc7 10. Lxc7 
In feite was hier de partij al beslist, maar 
de met zwart spelende Van der Sloot gaf 
zich niet zo snel gewonnen en het vorderde 
nog 42 zetten alvorens hij er de brui aan 
gaf.  
De stand was hiermee op 4-2 gebracht en 
de wedstrijdpunten lachten ons al toe. 
Die werden veilig gesteld door Kees Rook, 
die in een toreneindspel zijn tegenstander 
op afstand hield (remise). Vervolgens 
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zwoegde Jan Kees Bartel nog lange tijd 
voor het halve punt in een lastig eindspel 
met wat pionnen aan beide zijden en een 
wit hobbelpaard tegen een snelle zwarte 
loper. Het mocht de zwartspeler echter niet 
gelukken Jan Kees van het bord te krijgen, 
derhalve werd ook deze partij remise.   
 
De uitslagen op een rijtje:  
F. Steenbergen - A.van Emden   0-1  
J.A. de Korte – C. Vrijland   ½-½ 
R.J. Ouwehand – A. Breugem   1-0  
J.C.K.W. Bartel – A.T. de Veld  ½-½  
L.R.M. de Kroes – W.D. v.  Mullem  ½-½ 
A. de Jong – P.L.W. Sodderland   1-0  
C.A. Rook – G.W. Deegeling  ½-½  
P. v.d.Velden – B.D. v.d.Sloot   1-0 
       5-3  
Het vierde heeft zich hiermee een redelijk 
veilige plaats op de ranglijst verworven.  
 
De stand na 4 ronden:  
 
1.   Sliedrecht 2  8    19½ 
2.   Papendrecht/Albl. 1 6    18½ 
3.   Erasmus 4  5    18  
4.   Moerkapelle 2  4    15  
5.   SO Rotterdam 5  4    13½  
6.   Groenoord 2  2    15  
7.   IJsselmonde 1  2    14  
8.   ’t Springende Peert 1       1     15½ 
 

RAPID, EERSTE RONDE  
 
Op een ongebruikelijke clubavond, 
donderdag 4 januari 2007, ontmoetten een 
gedecimeerd gezelschap schakers elkaar 
voor twee doeleinden. Ten eerste het 
schudden van handen en het elkaar 
toewensen van alles wat het nieuwe jaar 
glans mag geven. Deze bezigheid kostte 
weinig moeite,  verschafte enig jolijt en 
soms meer inzicht in de ware 
verhoudingen tussen mensen. 
 
Het tweede doel was het elkaar bekampen 
in een rapidcompetitie, uitgesmeerd over 
drie avonden, de andere twee eveneens 
donderdagen. Er werd van start gegaan met 
25 man plus wedstrijdleider Maarten 

Versluis. Deze nam deel met een restrictie: 
hij wilde maar voor  1 partijtje aan tafel 
schuiven. De overige twee ronden, was er 
daardoor steeds 1 man vrij, die hiervoor  
dan werd beloond met een vol punt. 
 
Om rond half twaalf was het laatste 
strijdrumoer verklonken en kon de stand 
worden opgemaakt: 
 
1.    Pietrow en Staal                           3 
2.    Kleinjan, Seeleman,  
       Verhoeven en Scheele                   2½  
7.    Steenbergen, Hoogeveen,  
       Bongers, Wirschell en  
       De Korte                     2  
12.  Van  der Kooij, Van Meerkerk,  
       De Jong en De Jager    1½ 
16.  Versluis, Helstone, Mulders,  
       Flanders, Mihailescu 

 Olek Pietrow, Hesselmans en   
 Ansem     1  

24.  Rook     ½  
25.  Hurkmans en Eimers  0  
 
De 2e en 3e ronde staan gepland voor 
donderdag, 22 februari en donderdag, 3 
mei. 
 
Bovenstaande deelnemers en toekomstige 
deelnemers, die deze avond verstek lieten 
gaan kunnen 1 speelavond als bye 
opnemen en krijgen daarvoor 1½ punten 
op hun conto bijgeschreven. Een vorstelijk 
cadeau! Een ieder die nog niet aan de start 
is verschenen kan zich dus beschouwen als 
aangesloten bij de nummers 12 tot en met 
15 van bovenstaande stand! Laat uw kans 
daarom niet voorbij gaan u alsnog te 
mengen in de strijd om de zo begeerde 
titel! 
 

VIERDE RONDE VOOR 
HET TWEEDE 

 
De vrijdag, 12 januari, gespeelde 
uitwedstrijd tegen CSV 1 kende een 
voorspel. Dat speelde zich de maandag 
daarvoor af in de Castagnet. CSV had 
namelijk verzocht 2 partijen vooruit te 
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mogen spelen, op welk verzoek sportief 
werd ingegaan. Ook ons team had daar 
enig profijt van, omdat met 2 witpartijen 
van start kon worden gegaan. Dat voordeel 
vervluchtigde toen aan bord 3 Olivier 
Vrolijk de koning moest omleggen tegen 
Benningshof. En dat in een partij waarin 
onze man fel van leer was getrokken, maar 
in het middenspel moest toezien hoe zijn 
dame werd gesaddammeerd. Er zijn geen 
opnames van gemaakt… Het betekende 
wel een achterstand in de match.  
 
Aan bord 1 werd Lieven naar believen 
behandeld door Pietrow, waardoor de stand 
weer werd gelijk getrokken. 
 
 
A. Pietrow – M. Lieven 
 
1. e4, e5 2. Pf3, Pf6 3. Pc3, Lb4 4. Pxe5, 
d6 5. Pd3, Lxc3 6. dxc3, Pxe4 7. Le2, Pc6 
8. Pf4, 0-0 9. 0-0, Te8  
9…, Pe5 10. Pd5, c6 (10…, Lf5 11. Te1, 
Te8 12. Pe3, Lg6? 13. f3 A. Pietrow – J. 
Kalma, Zwolle 2002) 11. Pe3, d5 12. Dd4, 
met iets beter spel voor wit, A. Pietrow – 
H. Ranft, OK Rotterdam, 2003 (1-0). 
10. Pd5, Ld7  
10…, Lf5 lijkt toch actiever en beter.  
11. f3, Pc5 12. b4, Pe6 13. f4, Pe7 14. 
Pe3, f5(?)  
Houdt de dreiging f5-f6 tegen, maar 
verzwakt de lange diagonaal. Beter was: 
14…, f6 (14…, a5 15. f5, Pg5 16. f6, gxf6 
17. Ld3, Pg6 18. Pd5 met groot voordeel 
voor wit} 15. f5, Pg5 16. Lh5, met 
loperpaar voor wit en wat betere 
vooruitzichten. 
15. Lc4, b5 16. Ld3, g6(?) 
Zet de voordeur definitief wijd open. Zwart 
staat verloren. 
17. c4, a6 18. Lb2, c6 19. cxb5, axb5 20. 
c4, Db6 21. Dd2, bxc4 22. Lxc4, d5 23. 
Lb3, h5 24. Kh1, Kh7  25. Pc2, Tf8 26. 
Pd4, Tf7 27. Pf3, Pg8 28. Tae1, Te7 29. 
Te2, Tae8 30. Tfe1, Dd8 31. Dc3, Pg7 32. 
Dd4 
 

          
 
Pietrow produceerde hier de stille zet 32. 
Dd4 toen de tegenstander over nog 10 
seconden bedenktijd beschikte.  
Bezie deze stand eens goed en kom met 
mij  tot de conclusie dat zwart min of meer 
in :   “Zugzwang”  verkeert!  We lopen wat 
mogelijkheden door. 

a. 32…, Kh6 33. Pg5, h4 34. Lc3  
a1. 34…, Lc8 35. Pf7+, Txf7 36. 
Txe8, Pxe8 37. Txe8, Df6 (37…, 
Dxe8 38. Dh8+, Th7 39. Lg7+, 
Kh5 40. Dxh7+, Kg4 41. Le5 en 
42. Ld1#) 38. Dc5, d4 39. Lxd4, 
Te7 40. Lxf6, Txe8 41. Lc3, Pf6 
42. Dxc6 en zwart wordt 
uitgekleed.  
a2. 34…, Kh5 35. Txe7, Txe7 36. 
Txe7, Dxe7 37. Dxg7, Dxg7 38. 
Lxg7, Ph6(Pf6) 39. Ld1+, Pg4 40. 
h3 en wit wint…  

b. 32…, Ph6 33. Pg5+, Kg8 34. h3, h4    
35. Df6, Te5 (wat anders?) 36.   
Dxg6, Dxg5 (wat anders?) 37. 
fxg5,  T8e6 38. Dxg7+, Kxg7 39. 
Txe5,  Txe5 40. Txe5, Kg6 41. 
gxh6,  Kxh6 42. Te7, Lc8 43. Tc7 
en   zwart verliest ook nog zijn 
laatste  stuk… 

c. 32…, Ph6 33. Df6, Pg4 34. Pg5+, 
Kh6 35. Txe7, Pxf6 36. Pf7+, Kh7 
37. Pxd8, Txe7 38. Txe7, Pfe8 39. 
Txd7, Kg8 40. b5, cxb5 41. Lxd5+, 
Kh7 42. Pe6, h4 43. Lxg7, Pxg7 44. 
Txg7+, Kh8 45. Txg6, Kh7 46. 
Pf8+, Kh8 47. Tg8# 

d. 32…, Lc8 33. Pg5+, Kh8 34. 
Dxg7+, Txg7 35. Txe8, Dd7 36. 
Tf8, d4 37. Tee8, Dxe8 38. Txe8, 
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Ld7 39. Tf8, c5 40. bxc5, La4 41. 
Ld4, Lxb3 42. axb3, h4 43. Lxg7+, 
Kxg7 44. Tf7+, Kh6(Kh8) 45. 
Th7#   

Dit alles gaat voorbij aan het geestesoog, 
maar zwart produceerde in die luttele 
seconden, die hem nog restten:  
31…, Te7xe2. Waarna 32. Dd4xg7#  het  
einde liet aantekenen.  
 
Na dit voorspel het relaas van de overige 6 
partijen. De wedstrijd was min of meer van 
cruciaal belang, omdat beide teams op 
slechts 2 wedstrijdpunten konden bogen en 
het er daar aan toevoegen van nog eens 2 
gewenst was.  Het verloop van de partijen 
gaf om half tien nog geen direct hosanna 
gevoel. Wel was Arend Bongers prima uit 
de startblokken gekomen en hij wist dat 
een klein uurtje later tot winst te voeren. 
 
A. Terlouw – A. Bongers  
 
1. e4, c5 2. Pe2, Pc6 3. d4, cxd4 4. Pxd4, 
Pf6 5. Pc3, e5 6. Pf5, d5 7. Pg3, d4 8. 
Pce2, Ld6 9. Ld2, 0-0 10. c3, Db6 11. 
Dc2, Pg4 12. f3  
Wit was al niet overtuigend in de opening, 
maar nu gaat het rap de verkeerde kant uit. 
De ontstane stelling is het bekijken even 
waard:  
 

     
 
12…, dxc3  
Ook leuk is 12…, d3 13. Dxd3, Pf2 14. 
Dxd6, Td8 15. Da3, Pd3+ 16. Kd1, Pxb2+ 
17. Ke1, Txd2 Die gang van zaken leidt 
naar een gewonnen eindspel na 18. Tb1, 
Tc2 19. Db3, Dxb3 20. axb3, Le6 21. Pf5, 

Lxb3 22. Pc1, Txc3 23. Kd2, Tc2+ 24. 
Ke1, Pa5 25. Pe3, Tc3 26. Kf2, Pd1+ 27. 
Pxd1, Lxd1 en zwart gaat wel met de buit 
strijken.  
13. Pxc3, Pb4 14. Da4, Pf2 15. Pd5, Pxd5 
16. exd5, Pxh1 17. Pxh1, Dxb2 18. Td1,a, 
Lf5 19. Tc1, e4 20. g4  
 

          
 
 20…, e3 
Waarna wit op gaf. 
 
De voorsprong (2-1) werd spoedig daarna 
uitgebreid door Reinier Hoogeveen, die 
Harry Stroosma in het eindspel de baas 
werd. Na de 19e zet van wit (Hoogeveen) 
was uit een Engels geopende partij de 
volgende stand op het bord verschenen:   
 

          
 
19…, Te7  
Ook mogelijk: 19…, Te5 20. Pxb7, De7 
21. Pa5, Df6 22. Dd4, Ld7 23. e3. Tae8 24. 
Tfd1 met beter spel voor wit.  
20. Pxf5, gxf5 21. Dg5+, Kh8 22. Df6+, 
Kg8 23. Dxf5, Te4 
Niet 23…, Txe2 24. Dg4+ met torenwinst.  
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24. Tb1, De7 25. e3, a5 26. a3, axb4 27. 
Txb4, Txa3 28. Tfb1, Txb4 29. Txb4, 
Ta8 30. Tg4+, Kh8 31. h4, Tg8 32. Tb4, 
Tb8 33. h5, Tg8 34. h6, f6  
 

         
 
35. Txb7, Dxb7 
Zwart had hier nog: 35…, Txg3+ 36. fxg3, 
Dxb7 37. Dxf6+, Kg8 38. De6+, Kf8 39. 
Kg2, Db2+ 40. Kf3, Db7 41. g4, Db5 42. 
Df6+, Ke8 43. Dh8+, Ke7 44. Dxh7+, Ke8 
45. Dg6+, Ke7 46. Dg7+, Ke6 en zwart 
kan niet meer lang stand houden.  
36. Dxf6+, Tg7 37. hxg7, Dxg7 38. Dxc6 
Dameruil betekent ook gewonnen spel.  
38…, Da1+ 39. Kg2, De5 40. Dc8+, Kg7 
41. Dg4+, Kh8 42. Dd4 
Zwart geeft op (3-1).  
 
Cander Flanders was de volgende die tot 
scoren kwam. Hij moest daarvoor good old 
Jaap Rusch opzij zetten. Het kostte 
hoofdbrekens, maar daar is dat 
lichaamsdeel dan ook voor.  Het werd een 
Siciliaan, waarin een gecompliceerd 
middenspel uiteindelijk na de 26e zet van 
zwart (Flanders) leidde tot de volgende 
stelling:  
 

         
 
27. Txd4, exd4 28. Dh5, Dd7 29. e5, Le7 
30. f4, d3 31. Kf1, Lc5 32. Pd2, h6  
Das Ventil von Tarrasch! (Was ist ein 
Mensch ohne?)  
33. Df3, Dd4 34. Da8+, Lf8 
34..., Kh7 35. De4+ en het mat is 
verhinderd. Ook 34…, Kf7 lost dat niet op.  
35. De4, Dxb2 36. De1, c3 37. Pe4, c2  
En wit vond het welletjes (4-1). 
 
De wedstrijdpunten komen op naam van 
Arie Heemskerk, die het beslissende halfje 
toevoegde aan de puntenreeks. Hij koos 
voor de zekerheid, waar een nog 
veelbelovende stelling aanleiding toe gaf. 
Uit een door Arie Hollands verdedigde 
partij ontspon zich een ingewikkeld 
schouwspel, dat u hierna maar eens moet 
volgen.  
 
R. v.d. Bosse – A. Heemskerk  
 
1. d4, f5 2. c4, Pf6 3. Pc3, g6 4. Pf3, Lg7 
5. Lf4, d6 6. e3, 0-0 7. Dc2, Pc6 8. d5, 
Pb4 9. Dd2, a5 10. Le2, Ld7 11. 0-0, Pa6 
12. Pd4, Pc5 13. f3, Ph5 14. Lg5, h6 15. 
Lh4, f4 16. e4, g5 17. Lf2, De8 18. Tfe1, 
Tc8 19. Tac1, Dg6 20. h3, Le5 21. Ld1, 
Tf7 22. Pcb5, c6 23. dxc6, bxc6 24. Pc3, 
Pg3 25. Lc2, Dh5 26. Pf5, Pe6 27. Pa4, 
Tb8  
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De remise werd hier beklonken en de stand 
was nu 4½-1½ in ons voordeel. 
Hier waren omstanders van mening dat 
zwart de betere papieren had. Enige twijfel 
is  toch wel op z’n plaats… Zie:  
28. Dxa5, Pxf5 29. Da7, Tb4 30. Dxd7, 
Pfd4 31. De8+, Pf8 32. b3, d5 33. exd5, 
Tb8 34. Dxf7+, Dxf7 36. Txe5, Pxc2 37. 
Txc2, Pd7 38. Te6, cxd5 39. cxd5, Pf6 40. 
Tcc6, Td8 41. Pc3, Pxd5 42. Tg7+, Kf8 43. 
Lc5, Pxc3 44. Tgf6, Dxf6 45. Txf6+, kg7 
46. Te6, Pxa2 47. Txe7+, Kf6 48. b4, Pc3 
en hoewel niet zo duidelijk, wit gaat nog 
altijd aan de leiding. Winst lijkt toch wel 
ver weg.  
 
De tussenstand kreeg een nog florissanter 
aanzien door toedoen van Pim Kleinjan  
Tegenstander Van der Lee was kennelijk 
een tijdnoodspecialist. Hij liep gedurende 
de partij steeds meer tijd achter. Na 15 
zetten was zijn laatste kwartier al 
aangebroken. Toch kan de opening weinig 
moeilijkheden hebben veroorzaakt, hoewel 
hij veel tijd investeerde in zijn 8e zet (g2-
g4), maar die was dan ook nog volkomen 
ongefundeerd! En ook de tiende zet kostte 
veel denkwerk, hoewel de logica daarvan 
hoog lag opgestapeld… Aanvalspogingen 
zijn door  wit niet ondernomen en Pim kon 
rustig zijn stelling verbeteren, hetgeen na 
31 zetten resulteerde in het bezit van een 
vrijpion op de g-lijn. 
 

         
 
Wil wit nog wat ondernemen, dan zal de 
damevleugel in beweging moeten komen, 
maar zoals gezegd de tijd ontbrak wit om 
een plan uit te denken.  
32. Tg3, e4 33. Tf1, g5 34. Lg4+. Kf6 35. 
Ld1, Le2  
Wit haalde met nog enkele seconden  de 
controle.  
36. Lb3 
Het denken was opnieuw begonnen. Wilde 
hij opnieuw zijn speelsnelheid aantonen in 
de volgende tijdnood?  
36…,Lc4 37. Ld1, Th2 38. Kb1, Th3 39. 
Te1, Tg3 40. Kc1 
Wit hangt tegen de touwen en beweegt nog 
wat hij kan… 
40…, g4 41. Lc2, Tf3 42. b3, La6 43. c4, 
g3 44. cxd5, g2 45. Lxe4, Tf1+ 46. Lxg2, 
Txe1+ 47. Kd2, Te2+  
De stukken zijn op, de tijd ook vrijwel, dus 
opgeven dan maar. (5½-1½). 
 
Slechts Evert van den Hooven was nog 
bezig een Europarlementariër te overhoren, 
die in die contreien zijn koperen jubileum 
al achter de rug heeft.  Evert speelde 
gedegen zijn kansen uit, vorderde gestaag 
in de goede richting. Blokland verdedigde 
zich taai, maar moest toch steeds meer 
terrein prijsgeven. Wat hij niet prijsgaf, 
was zijn op de klok gerichte blik… Evert 
had eindelijk de tegenstander in een 
hopeloze positie gebracht, toen deze 
annonceerde: Uw klok staat op 0.00. De 
man had zelf nog 1 minuut over. 
Dat gebeurde in deze stand:  
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De wedstrijd was al lang en breed beslist. 
Wit gaat de promoverende zwarte dame 
winnen envervolgens mat geven: Db2, 
c1D, Pxc1, b5, Db3#…. Sportieve op 
verlies staande schakers geven de partij 
dan op, zo niet zwart, die blij was met zijn 
gewonnen partij… Het ontlokte Evert dan 
ook de opmerking: “Nou, gefeliciteerd dan, 
wees er gelukkig mee!” Zo eindigde de 
avond dan toch nog met een  dissonant.  
De uitslag: 5½ - 2½.  
 
 
De overige uitslagen in deze ronde: 
 
HZP Schiedam 1- Messemaker 3       6-2  
WSV 2 – Zwijndrecht 1   3-5  
Charlois Europoort 2 – Rokado 1    3½-4½ 
 
De stand in 1B:  
 
1.  Rokado 1   8 25½  
2.  Charlois Europoort 2 6 23½  
3.  HZP Schiedam 1  6 20  
4.  Zwijndrecht 1  4 16  
5.  Erasmus 2   4 15  
6.  WSV 2   2 12½ 
7.  CSV 1   2 11  
8.  Messemaker 1847 3 0       8½  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUREAUCRATIE 
         

 Kale Harry 
 
“Nou moet je eens horen”, zei onze 
voorzitter, “er is een club uit X…, die lid 
wil worden van onze bond.” 
“Dat kan toch niet”, repliceerde ik.  
“Daar hebben ze wat op gevonden. Ze 
kiezen domicilie bij een notaris in onze 
stad en zijn dus gevestigd in Rotterdam.” 
“Maar dat kunnen ze niet maken, dat we 
helemaal naar X. moeten voor 
uitwedstrijden.” 
“Zover is dat niet. Gouda en Stellendam 
zijn heel wat verder. En hun clublokaal is 
nu al vlakbij het station. Verder reserveren 
ze twee plaatsen in de parkeergarage op 
drie minuten afstand, als het moet.” 
“Maar hoe komen ze daarbij?” 
“Ze zijn boos. Ik heb hun verhaal gecheckt 
en het is waar. Afgelopen seizoen speelden 
ze een  teamwedstrijd. Aan een van de 
borden – hun man had zwart – kwam de 
volgende opening: 1. d4, d5 2. Lg5, c5 3. 
dc5x, Da5+ 4. Pc3, e6 5. e4, de4x 6. Dd8. 
“Mat!” roept de witspeler. Hun man, een 
fragiele grijsaard van 74, zit er een beetje 
ontdaan. Dat het zover met hem heeft 
moeten komen… Mat in zes zetten… De 
wedstrijdleider komt, noteert een één voor 
de  tegenpartij en neemt de klok mee. 
Na een paar minuten komt de grijsaard een 
beetje tot zichzelf. Hij staat helemaal niet 
mat, zijn tegenstander heeft gewoon een 
stuk weggegeven. Hij doet 6…, Dd8x en 
wil de klok indrukken, maar die is er niet 
meer. Hij gaat naar de wedstrijdleider, zegt 
dat hij helemaal niet mat staat en vraagt de 
klok terug. 
“Geen denken aan”, antwoordt die, “ik heb 
de uitslag genoteerd en daar is niets meer 
aan te veranderen. “ Zijn teamleider komt 
erbij: “Er is helemaal geen uitslag. Onze 
man heeft niet opgegeven en speelt door”. 
De wedstrijdleider: “Als je mat staat, hoef 
je niet te zeggen: Ik geef op”. 
“Ja, maar hij stond niet mat”. “Dat had hij 
dan eerder moeten zeggen”.  
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Hoe er ook gepraat werd, de 
wedstrijdleider bleef bij zijn beslissing.  
Natuurlijk werd er geprotesteerd. Maar de 
protestcommissie van X. mailt in dat geval 
wat met elkaar. Van hoorzittingen hebben 
ze nog niet gehoord. Vergaderen doen ze 
ook niet. En als ze klaar zijn met mailen, 
wijzen ze het protest af. Volgens die club 
hebben ze nog nooit ook maar een protest 
toegewezen. 

 
 
DE INTERNE COMPETITIE 

 
Niet alleen de verkiezingsstrijd is achter de 
rug, zo ook het bezoek van de Sint die in 
zijn gevolg ook de Beaujolais primeur 
meebracht, maar strijd wordt ook geleverd 
achter de borden. Uiteraard niet op basis 
van bevlogen ideeën of de uitstraling van 
de tegenstander. De regels van onze sport 
zijn objectiever. Een offer  willen we best 
brengen, echter, niet als compromis maar 
op basis van berekend voordeel. Althans zo 
zou het moeten zijn. Onze interne 
competitie in zijn nieuwe vorm heeft de 
eindfase van de voorronde bereikt en de 
afscheiding tussen de groten onder ons en 
de hijgende meute daarachter wordt steeds 
duidelijker. 
Het is wel even wennen zo’n ranglijst in 
procenten waarbij sommigen met meer 
wedstrijdpunten anderen met een hoger 
percentage boven zich moeten dulden. Nu 
we in die beslissende fase zijn aanbeland 
blijkt dat ons huidig speelsysteem een 
aantal nadelen van de vorige competitie 
niet meer kent. Uiteindelijk zal een ieder er 
toch voor moeten zorgen aan voldoende 
resultaten uit gespeelde partijen te komen.  
Uw voorzitter, en met hem velen, is 
benieuwd welke naam als eerste bekend 
zal zijn. Die van de nieuwe minister 
president of die van de winnaar van onze 
voorronde. Natuurlijk hebben daarbij het 
voordeel van de harde wetten van de klok 
en onze wedstrijdkalender. Misschien een 
idee voor de politiek ten tijde van de 
formatie. Als de bedenktijd om is en de 
vlag valt, reglementair een zetel kwijt! 

 
12 februari klinkt de bel voor de laatste 
ronde! Voor het behalen van een gunstig 
percentage is het dienstig tenminste 12 
partijen te hebben afgewerkt. Degenen, die 
dat aantal niet bereiken worden “beloond” 
met het bijtellen van zoveel nullen als 
nodig is om die 12 vol te maken… Wie dus 
nog op het vereiste aantal kan komen, kan 
zich beter haasten! 
 
Op die bewuste 12e februari, wordt de 
balans opgemaakt. Zij – en dat zijn er 
maximaal 8 - die uit die tenminste 12 
partijen het hoogste percentage hebben 
behaald, worden dan toegelaten tot het 
Walhalla van de vereniging, de A-finale. 
De niet zo fortuinlijken worden gesplitst in 
2 groepen. De eerste groep, nog nahijgend 
van hun vergeefse strijd in te treden in dat 
schaakparadijs, zal bestaan uit 20 schakers. 
Zij  spelen om het B-kampioenschap. 
De overigen zijn veroordeeld tot het 
kampen om de C-titel. 
 
Er is niet voor alle sterke spelers plaats in 
de A-finale! Slechts 8 kunnen tot de 
geroepenen behoren… 
Tot die uitverkorenen lijken te gaan 
behoren: titelverdediger Pietrow, 
Seeleman, Sturm, Verhoeven, Wirschell en 
De Jager. Zij lijken zeker van hun zaak te 
mogen zijn. In de race zijn zeker nog Staal, 
Flanders, Pijpers en Beerling Een ding 
staat ook nu vast: het gevolgde 
competitiesysteem bevestigt dat de sterkste 
spelers ook boven komen drijven, maar dat 
verrassingen niet uitgesloten zijn!  
 
Ook bij de overgang tussen B- en C-groep 
is het nog een gedrang van jewelste! 
 
In tegenstelling tot de stand op de website 
is de nu vermelde stand opgeschoond. 
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De stand na ronde 18 (28 januari 2007): 
 
1.   Seeleman    8½-11  77.3 
2.   Sturm  11½-16  71.9 
3.   Pietrow    8½-12  70.8 
4.   Wirschell    7  - 10  70.0 
5.   De Jager    9½-14  67.9 
6.   Verhoeven    8  - 12  66.7 
7.   Staal    8½-13  65.4 
8.   Flanders    8½-13  65.4 
 
9.   Pijpers    6½-10  65.0 
10.  Beerling    6½-10  65.0 
11.  Weeda    7½-12  62.5  
12.  Ouwehand   5  -   8  62.5 
13.  De Jong    8 -  13  61.5 
14.  Witvliet    3 -   5   60.0 
15.  Kleinjan    6½-11  59.1 
16.  Cogenbach   6½-11  59.1  
17.  Bongers    8  - 14  57.1 
18.  De Kleijnen   9  - 16  56.3  
19.  Bartel    5  -   9  55.6 
20.  Van Rijn    5½-10  55.0 
21.  De Kroes    6½-12  54.2 
22.  Heemskerk   6½-12  54.2 
23.  Helstone    7  - 13  53.8 
24.  Mihailescu   7  - 13  53.8 
25.  Steenbergen   7½-14  53.6 
26.  Rook    8  - 15  53.3 
27.  v/t Hoenderdaal     9½-18  52.8  
28. Hoek van Dijke   6½-13  50.0 
 
29. Van As    6½-13  50.0 
30.  Eimers    6½-13  50.0 
31.  Van der Kooij   6  - 12  50.0 
32.  Van der Velden   5  - 10  50.0  
33.  De Korte    5½-11  50.0 
34.  Hoogeveen   3½-  7  50.0 
35.  Heijm    4½-  9  50.0 
36.  Bosbaan    6½-14  46.4 
37.  Hurkmans   7 -  16  43.8 
38.  Talmon    3½-  8  43.8 
39.  Zuidmeer    6  - 14  42.9 
40.  De Boer    3  -   7  42.9 
41.  Hesselmans   5  - 12  41.7 
42.  Van Meerkerk   4½-11  40.9 
43.  Grootenboer   5 -  13  38.5 
44.  De Hoog    4½-12  37.5 
45.  Simons    4½-11  37.5 
46.  Ansem    4 -  11  36.4 

47.  Stolk   2½ -  7  35.7 
48.  Nefkens   4   - 12  33.3  
49.  Versluis, M   2   -   8  31.3 
50.  Scheele   1½-   5  30.0 
51.  Melis   4   - 14  28.6 
51.  Verstraate   2   -   7  28.6 
52.  Plantinga   5½- 14  25.0 
53.  Abendroth  3  -  13  23.1 
54.  Mulders   2½- 12  20.8 
55.  De Graaf    ½ -   5  10.0 
 
Niet opgenomen in de stand:  
 
Van den Hooven  1 – 1  100.0  
Tchavehachvili  1 – 1  100.0 
Hoogenes   5 – 7    71.4 
Doedens   ½ - 2    25.0 
O. Pietrow   ½ - 2  25.0 
Vrolijk    0 -  0   
Verhoef   0 -  0 
Rutten    0 -  0 
Noordijk   0 -  0  
Zonne    0 -  0 
Mulder    0 -  0 
 
 DE EXTERNE COMPETITIE 
 
Na de tot nu toe verspeelde ronden in de  
RSB competitie zijn de meeste resultaten 
bevredigend te noemen, maar is slechts het 
vijfde achttal  nog in de strijd om promotie 
verwikkeld. Het zevende promoveerde op 
de slotdag, dankzij een 6-2 overwinning 
tegen Krimpen 5 en dankzij de nederlaag 
van koploper WSV 4. Heren, gefeliciteerd! 
Geen van de andere  teams is in (direct) 
degradatiegevaar, met een voorbehoud 
voor  team 3, dat uitgerekend tegen 
Maassluis 1 in de laatst gespeelde ronde 
tegen een nederlaag opliep.  
 
2A 
1.  3 Torens 1   8 27½ 
2.  Onesimus 1  8 25  
3.  Hendrik Ido Ambacht 1 6 18½  
4.  De IJssel 2   5 22  
5.  Erasmus 3   4 20  
6.  Messemaker 1847 4 4 18½  
7.  Maassluis 1  4 17½  
8.  WSV 3   1 11  
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2C  
 
1.  RSR Ivoren Toren 4 7 19½  
2.  Erasmus 5   6 17½  
3.  SO Rotterdam 4  5 18½  
4.  Krimpen a/d IJssel 3 5 18  
5.  Shah Mata 2  5 17  
6.  Dordrecht 3  2 15  
7.  Onesimus 2  2 12  
8.  Sliedrecht 3  0 10½ 
 
4B  
 
1.  Krimpen a/d IJssel 4 10*  30  
2.  Shah Mata 4    6  18  
3.  De Pionier 3    6 17½  
4.  ‘t Springende Peert 2   5 17  
5.  Erasmus 6     3 15  
6.  3 Torens 4     0*      11½  
7.  HZP Schiedam 4    0   11  
 
* Deze teams hebben 5 ronden gespeeld, 
de overigen 4. In de 4e klasse vindt geen 
degradatie plaats.  
 
4C Eindstand 
 
1.  HZP Schiedam 3  7 25½K  
2.  Erasmus 7   7 25   P 
3.  WSV 4   6 22 
4.  De IJssel 3   6 21½ 
5.  Krimpen a/d IJssel 5 4 18½ 
6.  Papendrecht/Albl. Dam 4  0   7½ 
 
Hoewel het kampioenschap op een half 
bordpunt werd gemist, promoveert ons 
laagste team naar de derde klasse! 
 
De standen van de overige  teams, zo ook 
die van het eerste team in de KNSB, zijn 
vermeld bij de wedstrijdverslagen in dit 
nummer.  
  
Persoonlijke uitschieter: 
 
Harry Nefkens! Hij scoorde in team 7  4½ 
uit 5 en trad 3 maal op als invaller in team 
6 en bracht daar 3 uit 3 mee naar huis!! 
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