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- Voorzitter:  Ron Ansem 
e-mail: voorzitter@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4217510 
-  Secretaris:  Leo Verhoeven 
e-mail: secretaris@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4613917 
- Penningmeester: Jan Melis 
e-mail: penningmeester@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4653714 
- Wedstrijdleider 
intern (ad interim):     Ron Ansem 
e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4217510 
- Wedstrijdleider 
extern:  Jaap van Meerkerk 
e-mail: wedstrijdleider@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4213746 
- Jeugdleider: Maarten Versluis 
e-mail: jeugdleider@sv-erasmus.nl 
telefoon:  06 19826767  
- Materiaal:  Arie de Jong 
 
Secretariaat redactie clubblad: 
- Arie de Jong 
e-mail: redactie@sv-erasmus.nl 
telefoon: 010 4823969 
- Redactielid:  Jaap Staal. 
e-mail: jaap@metnaaldenpaard.nl 
 
Website: www.sv-erasmus.nl 
Webmaster:              Jan Hoek van Dijke 
e-mail:  webmaster@sv-erasmus.nl 
 
Ereleden: 
Arie de Jong 
Henk J. de Kleijnen 
 
 

Speelavond:  
 
Maandag 
 
19.00-19.45 voor jeugdleden. 
20.00-23.30 voor senioren. 
Het interne speelschema voor senioren 
wordt ingedeeld tussen 19.45 en 20.00 uur. 
De interne competitie voor senioren vangt 
vervolgens aan om 20.05 uur  stipt. Op dat 
tijdstip worden de klokken in werking 
gesteld! 
 
Daartoe is het nodig dat de deelnemers: 

- Bij niet kunnen deelnemen op enige 
avond zich tijdig afmelden d.w.z.  
uiterlijk 19.00 uur zaterdagavond 
per e-mail aan de wedstrijdleider 
intern of telefonisch vóór 19.45 uur 
op de speelavond ook weer de 
wedstrijdleider intern. Indien geen 
afmelding is ontvangen wordt 
iedere opgegeven deelnemer door 
de wedstrijdleider intern ingedeeld 
voor een te spelen partij. Bij niet 
verschijnen van enige deelnemer 
wordt de uitslag van een aldus 
vastgestelde partij reglementair 
bepaald; 

- Tijdig aanwezig zijn om 
beëindiging niet later dan 23.45 uur 
te laten plaatsvinden. 
Toelichting: spelmateriaal, stoelen 
en tafels moeten voor sluitingstijd 
zijn opgeruimd. 
Een deelnemer die na 20.05 aan de 
partij begint heeft minder 
bedenktijd tot zijn beschikking! 
Beginnen beide spelers te laat dan 
wordt na 20.05 voor beiden 
bedenktijd in mindering gebracht.  

 
Deze bijzondere regels zijn in het 
wedstrijdreglement 2007-2008 
opgenomen. 
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      TWEEDE ZEGE DERDE TEAM 
 
29 oktober ontving ons derde team de 
Zwarte Pion 2 en bezorgde de eilanders 
een zwarte avond aan een overigens 
perfecte dag. Na de kleinst mogelijke 
overwinning op Hendrik Ido Ambacht in 
de eerste ronde werd deze keer danig 
uitgehaald met 6-2. Een overwinning die 
ons team gelijke tred doet houden met de 
grote favorieten De IJssel 1 en in iets 
mindere mate S.O. Rotterdam 4.  
 
Verslaggeefster Daniëlle Talmon doet het 
volgende verslag (hier en daar wat 
aangepast): 
Frits Steenbergen begint met een soort 
Halma en heeft een ingesloten loper. Het 
ziet er allemaal wat benauwd uit. Dit soort 
stellingen zijn Frits wel toevertrouwd, dus 
maak ik me teveel zorgen. 
Hidde Valk vliegt er direct keihard in met 
een Schots gambiet, dat ziet er 
veelbelovend uit. Hij staat na een half uur 
dan ook straal gewonnen Hoe doet hij dat 
toch? 
 
           H. Valk – L. Struik 
 
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. d4. exd4 4. Lc4, 
Le7 5. c3, dxc3 6. Dd5, Ph6  
 

        
 
Deze zet van zwart moet, anders loopt het 
mat. 

7. Lxh6, 0-0 8. Lc1? 
Deze zet is niet goed, zwart kan nu met 
8…, Pb4 de partij naar zijn hand zetten. De 
juiste zet was 8. Lxg7! Een verder 
verloop? 8…, Pb4 9. De5, cxb2 10. Dg3, 
Lg5 11. Pxg5, d5 12. Pe6, Pc2+ 13. Kd1, 
fxe6 14. Lf6+, Kf7 15. Dg7+, Ke8 16. 
Lxd8, Tf7 17. Dxb2, Pxa1 18. exd5, Kxd8 
19. dxe6 en wat blijft is voor zwart een en 
al troosteloosheid.  
8…, cxb2? 9. Lxb2, Pb4 10. Dd1, Lf6 11. 
e5, Te8 12. 0-0, Lg5 13. Db3 
Na deze zet hangt praktisch alles.   
13…, De7 14. Pxg5 
Zwart geeft op. 
 
Herman Beerling speelt een Pirc en zit al 
snel opgezadeld met een lelijke dubbelpion 
en een loper op g7 die weinig kan 
betekenen  op de diagonaal. Peter Weeda 
bevindt zich letterlijk in het hol van de 
Leeuw. Hij krijgt in die opening een 
variant waarin hij toch flink moet knokken 
om zich staande te houden, zo lijkt het. Hij 
blijft echter gezonde zetten doen, dus echt 
zorgen maakte ik me niet.  Bij Henry 
Pijpers is een zware pionnenstorm 
opgestoken en het is nu een kwestie van 
wie het eerste aan de overkant is en wie 
dan nog de meeste houtjes over heeft. 
De partij van Jan de Korte is moeilijk in te 
schatten. Hij lijkt wat ruimtelijk overwicht 
te hebben, maar het wordt geen appeltje-
eitje vanavond. Rutger Cogenbach vraagt 
na een half uur of ie mag opgeven! Dacht 
het niet, na hem even ferm te hebben  
toegesproken bolt hij de rug en speelt door. 
Als dat maar goed gaat. Leon de Kroes, die 
op het laatste moment voor mij moest 
invallen, heeft een mooie open stelling en 
lijkt onder zijn plotsklapse invalbeurt niet 
gebukt te gaan.  
 
Rutger komt met een pion minder uit de 
strijd, het ergste lijkt achter de rug. En nou 
eindelijk eens gaan schaken Rutger! Al dat 
gemopper is voor niks geweest. 
Peters tegenstander lijkt een verkeerd 
stukoffer  te hebben geplaatst, maar het 
blijft onduidelijk. Ik ben er niet echt gerust 
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op.  Intussen staat Leon 2 pionnen voor in 
een mooie stelling en Hidde merkt dan ook 
terecht op dat in zo’n  stelling de mooie 
zetten  vanzelf komen. 
Herman heeft het zwaar en staat een  pion 
achter. Die ongelukkige loper van Frits is 
inmiddels met de noorderzon vertrokken 
en alles wat overblijft is in ieder geval 
geen duidelijke stelling. Een aantal zetten 
later moet ik helaas toch concluderen dat 
Frits slecht staat, een pion achter, die 
eigenlijk gemakkelijk de overkant kan 
halen. 
Rutgers trukendoos gaat eindelijk open. 
Nou gaan we het beleven! Dat wordt een 
punt, dat voel ik.  Tja, en wie twijfelt er nu 
aan vrouwelijke intuïtie? 
 
Leon verlost zijn tegenstander uit zijn 
lijden: 2-0. En ja hoor, Rutger krijgt een 
stuk cadeau! Hoeft ie niks voor te doen, 
Hij kiest de moeilijkere, maar uiteindelijk 
beste weg en het is 3-0. Peter lijkt een 
mooie tegenaanval te hebben, dat ziet er 
lekker uit. Oh, nee! Hij doet een verkeerde 
zet en verliest. Hij had echt een beter lot 
verdiend, maar ja, daar koop je dan niet 
zoveel meer voor. En Beerling moet helaas 
ook het bijltje erbij neergooien. Dat is even 
in een paar minuten tijd 3-2…. 
Ik krijg het nu toch wel een beetje 
benauwd. 
 
Maar dan hebben altijd Henry nog. Hij 
heeft een goed partij gespeeld. Met veel 
geduld zet hij de beslissende aanval op. 
Top, Henry! 4-2. 
Frits staat verloren en bij Jan is het nog 
niet duidelijk. Ik laat Jan weten, dat remise 
genoeg is, maar zelf is ie er heilig van 
overtuigd dat ie gaat winnen en biedt geen 
remise aan! Dat worden stokslagen 
natuurlijk! Jan zag later toch ook wel een 
klein beetje in dat ie remise had moeten 
aanbieden in het teambelang. Het is dat het 
goed is afgelopen… Overigens, keurig 
afgemaakt, Jan. 
Frits schuift het keurig naar remise, zo lijkt 
het. Een echte Frits actie, terug komen uit 
verloren stand. Hij flikt het hem weer! 

Maar, nee, dan wint ie ook nog een pion! 
Het moet niet gekker worden en dan is het 
ineens 6-2 ! 
Heren, het was een mooie avond. Op naar 
Groenoord! 
 
De uitslagen  op een rijtje: 
F. Steenbergen – L. Struik  1-0 
H. Valk – D. Mulder   1-0 
H. Beerling – B. Loosjes  0-1 
P. Weeda – M. Lagendijk  0-1 
H. Pijpers – J. de Haan  1-0 
J. de Korte – C. Vis   1-0 
R. Cogenbach – W. Markwat  1-0 
L. de Kroes – F. Melaard  1-0 
     6-2 
 
En dat resulteert in de volgende stand: 
1. De IJssel 1   4 14    
2. S.O. Rotterdam 4  4 12½ 
3. Erasmus 3   4 10½ 
4. Barendrecht 1  2 10½ 
5. Hendrik Ido Ambacht 1 2   8 
6. Groenoord 2  0   3½ 
7. Shah Mata 3  0   2½ 
8. De Zwarte Pion 2  0   2½ 
 

        
      
       EEN WARE GESCHIEDENIS 
 
Het speelde zich, lang geleden, af bij onze 
oosterburen. Dus is het zeker waar! 
Speler A had zijn tegenstander met een 
schijnbaar onafwendbaar mat 
geconfronteerd. Speler B, zichtbaar 
nerveus, tastte – zonder zijn ogen van het 
bord af te keren -  naar zijn in de asbak 
liggende sigaret. Maar wat gebeurde? In  
plaats van de sigaret hield hij een wit 
pionnetje tussen zijn vingers, dat hij geheel 
afwezig tussen zijn lippen stak. Zijn 
tegenstander streek een lucifer aan en gaf 
hem prompt vuur. Pas nadat  omstanders 
een schaterende lach lieten horen, kwamen 
beide spelers weer terug in de 
werkelijkheid…. 
De hierbij in het Duits gestelde moraal : 
    ” Ein Bauer fängt erst an zu glühn, 
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       wenn er kann in die Dame ziehn.” 

       
 

PRIMA HERSTEL VAN HET  
TWEEDE IN KRALINGEN 

 
Na de ongelukkige start in Charlois trok 
het  tweede  opnieuw de stad in, ditmaal 
naar  Kralingen, waar Onesimus 1 wachtte. 
Het moest wel een gevleugelde match 
worden tussen de mussen van Eras en 
Onesi. Nu staat het mussenras stevig onder 
druk, maar onderling is er nog wel enig 
verschil. Het ging er dus om welke tak de 
beste kans had om te overleven, de 
noordelijke of de oostelijke soort! Nu 
kwam de wind die avond uit 
noordwestelijke richting, dus dat was al 
een gunstig voorteken.  
Het verzamelen van het beoogde achttal 
had nogal wat voeten in de aarde. 
Parkeerproblemen waren de oorzaak. Er 
werd begonnen met 5 man aan onze zijde. 
Achtereenvolgens druppelden Flanders, 
Hoogeveen en tenslotte ook Van der 
Hooven  binnen, naar binnen gejaagd door 
de zwiepende regen.  
 
De partijen toonden gunstige 
vooruitzichten , waarvan die van Flanders 
het meest beloofde  toen de tegenstander 
een stuk inboette.  Voor tienen was de 
partij dan ook al ten einde. Aanleiding was 
de witte zet in deze stelling: 
 

         
 
In deze standaardstelling   van de 
Botwinnikvariant uit het Gesloten 

Siciliaans, speelde 8…, Pc6-d4 Wit 
overzag hier de dreiging op het zwak 
gedekte veld f3. 9. f2-f4?, Lc8xh3!  
Hier is de partij in feite al beslist. Even wat 
kruitdamp met 10. Lxd4, Lxg2 11. Lxe5, 
dxe5 12. Dxg2, exf4 13. gxf4, Da5 
Wit rekte de strijd tot de 32e zet, maar toen 
stond ie dan ook mat.  
 
Niet zoveel later liet ook Ruurd Ouwehand 
een vol punt aantekenen. Uit een 
Geweigerd orthodox damegambiet ontspon 
zich een bekende spelsoort, waarbij de 
zwartspeler even  niet oplette…. 
Dat gebeurde in deze stelling:  
 

        
 
Zwart speelde hier: 13…, Pf6-h7? 
Er kan niet genoeg worden benadrukt, dat 
juist die 13e zet uiterste oplettendheid 
vergt! Onze man pakte gelijk zijn kans met 
14. Pc3xd5 Terugnemen gaat niet op 
straffe van Lc7 met damevangst… 
 

        
 
Dat was even later de stelling waarin 
Ruurd nog eens een klapje uitdeelde met 
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23. Txf7, Pe4 24. Tg7+, Kf8 25. Txg6, 
Te6 26. Lg7+, Kf7 27. Txe6, Lxe6 28. 
Lxh6 
Inmiddels zijn 4 pionnen opgeraapt. Er 
volgde nog: 
28…, Tc8 29. De2, Dh4 30. Df3+, Ke7 31. 
Df4 Zwart vond het hier welletjes. 
Arend Bongers had een rustige Caro Kann, 
waarin wit nog wel even probeerde iets 
aanvallends te ondernemen, maar Arend 
deed alles naar behoren en remise was dan 
ook een prima slot. 
Reinier  Hoogeveen had ook een 
ogenschijnlijk mooi doel voor ogen, hij 
veroverde een boertje, maar veel effect 
sorteerde dat toch niet. Bij een poging nog 
wat te forceren ging die boer nog met 
pensioen en was ook hier remise een 
aanvaardbaar resultaat.  
Een wedstrijd zonder minpuntje is een 
utopie.  Het gebeurde bij Joop van “t 
Hoenderdaal, die – uitgerekend op de 13e 
zet – in een stelling waarin hij niet had 
gerokeerd, het centrum openbrak. Niet 
alleen ging er een pion verloren, maar er 
bleef ook iets troosteloos over. Zo 
troosteloos, dat Joop z’ n beschrijving van 
het geheel mee naar huis nam en ik u het 
onheil niet aanschouwelijk kan maken.  
 
Onze laatste laatkomer, Evert van der 
Hooven, ging Spaans tekeer. Binnen het 
half uur omcirkelde hij al de zwarte 
koning, maar zag tot geen kans door het 
pantser heen te dringen. Hij verlegde zijn 
spel naar de andere vleugel. Hij forceerde 
daar  een meerderheid van 2 tegen 1 
 

         
 

Na de tijd controle speelde Evert 36. Tec2 
Zwart ruilde 36…, Tc7 37. Tfc1, Txc2 38. 
Txc2, Da7 39. De3, Dxe3 40. fxe3, Tf6 
41. Tc3 
Zwart staat maximaal verkeerd opgesteld... 
41…, Kf8 42. b5, axb5 43. a6 
Zwart geeft op. Zo was de tussenstand 
gebracht op 4-2. 
 
Het wachten was op het beslissend 
moment. Frits Steenbergen, vervanger voor 
Olivier Vrolijk,  had een stelling waarin 
beiden dachten dat het wel goed zat en aan 
bord 1 probeerde Pim Kleinjan met 2 
stukken tegen 1, maar wel met 2 pionnetjes 
minder, door te drukken.  
Frist was het eerste aan de finish.Tegen de 
tijdcontrole waren de heren gevorderd tot 
de volgende stelling:  
 

          
 
De witte koning  heeft hier meer behoefte 
aan een hemd dan de zwarte collega. Frits 
reikt hem het hemd aan en zet hem er 
vervolgens in met:33…, Dc5+ 34. Pe3, 
Te4 35. Td4, Td8 36. Tcd1, Txd4 37. 
Txd4, Db5 38. Df2, Th8 39. Dd2, Dc6 40. 
Pg4, b5 41. Pf6, Kf8 42. Dc2, Kg7 43. 
Db3, a5 44. Da3  
Zo’n laatste kwartiertje is niet altijd het 
beste deel van een schaakavond…. 
44…, b4 45. Dxa5, bxc3 46. Dxc3, Da6 
47. Td3 
Wit verlaat het blokkadeveld, waardoor de 
loper weer mee gaat doen.... 
47…, Th1+ 48. Kf2, Th8 49. Da3, Dc4 
50. Kg3, Dc1  
Hier begint het hemd te rafelen. 
51. Dc3, Dg1+ 52. Kf3, d4+   
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Dame weg en ook nog mat in het 
vooruitzicht,, zwart geeft op. De wedstrijd 
was gewonnen, wachten op Pim. 
 

         
 
49 zetten waren er gespeeld door onze 
man. Zwart staat  er niet goed op, maar 
druk dat maar eens in winst uit. Het grote 
voordeel zat hem nog in de tijd. Zwart liep 
hier op zijn laatste benen en wit had nog 
wel even een boodschap kunnen gaan 
doen. Het is dat het slechte weer dat 
verhinderde…  Na deze stelling werd niet 
meer genoteerd. Op een gegeven moment 
was de zwarte h-pion weggehaald en kreeg 
het meespelende publiek de indruk dat wit 
nog zou zegevieren, maar ja, wit speelde 
de h-pion te snel op en gaf zwart 
gelegenheid KLP tegen KL over te houden. 
Remise dus… 
 
Gedetailleerd: 
 
A. Molenaar – P. Kleinjan  ½-½ 
H. de Oude – C. Flanders   0-1 
B. ten Wolde – E. v.d Hooven  0-1 
A. Schölvinck – F. Steenbergen  0-1 
W. Henderson – R. Ouwehand  0-1 
C. van Eijsden – J. Hoenderdaal  1-0 
M. Rensen – R. Hoogeveen  ½-½ 
M. Bartels – A. Bongers  ½-½ 
            2½-5½ 
 
En de andere uitslagen in deze ronde: 
 
Groenoord 1 – HZP Schiedam 1 3-5 
WSV 2 – RSR Ivoren Toren 4 5-3 
Zwijndrecht 1 – Charlois E. 3         3½-4½ 
 

De stand! 
 
1.  HZP Schiedam 1  4 10½ 
2.  Charlois Europoort 3 4 10 
3.  Erasmus 2   2   8 
4.  Zwijndrecht 1  2   8 
5.  WSV 2   2   7½ 
6.  Onesimus 1  2   7 
7.  Groenoord 1  0   6½ 
8.  RSR Ivoren Toren 4 0   6½ 
 

                     
 
         EEN SERIE ONDERBROKEN? 
 
De ontluikende serie van het vierde, onze 
derde vertegenwoordiger in de tweede 
klasse RSB, werd maandag, 12 november,   
stopgezet toen het bezoekende Krimpen 
a/d IJssel  3 ons team de voet dwars zette.  
Tot dan waren 2 achttallen aan de leiding 
met 2 overwinningen: Erasmus 4, HZP 
Schiedam 2 en het genoemde derde van 
Krimpen. In doorsnee sterkte ontlopen in 
deze klasse de respectieve teams elkaar 
niet veel. En dat geldt ook voor die meute 
die nu achter ons aan ijlt. Daarom is een 
kleine deceptie nog geen halszaak! 
 
De strijd begon in de studieruimte vrij 
onschuldig. Dat bleek uit het verloop aan 
bord 8, waar een verregaande ruilslag 
tussen Verhoef en Buis het materiaal zo 
decimeerde, dat na 21 zetten slechts remise 
resulteerde. Intussen werd aan bord 6 een 
kopie nagestreefd van de partij Valk – 
Struik, uit de week eerder gespeelde 
wedstrijd van het derde. 
 
Lucian Mihailescu – Patrick van der Lee 
 
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. d4, exd4 4. Lc4 
Het Schots gambiet, een speelwijze 
waarmee Valk snel succes had. Van der 
Lee toonde echter ook op de hoogte te zijn 
van de problemen die gesteld kunnen 
worden.  
4…, Le7  
Het sterkste antwoord is hier wel 4…, Pf6  
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5. 0-0 (De enige kansrijke voortzetting. 
Wit moet dan tijdelijk 2 pionnen offeren. 
Na 5. e5? Kan zwart zich goed verdedigen 
met 5…, d5 Wit heeft dan na 6. exf6, dxc4 
nog niet de beschikking over zijn 
koningstoren, terwijl na 5. Pxd4?, Pxe4 wit 
geen compensatie heeft voor zijn geofferde 
pion.) 5…, Pxe4 6. Te1, d5 7. Lxd5, Dxd5 
8. Pc3, Da5 9. Pxe4, Le6 Hiermee geeft 
zwart de hem nog overgebleven pluspion 
terug. 10. Pg5 (dreigt Pxf7) 10…, 0-0-0 11. 
Pxe6, fxe6 12. Txe6. Het spel staat dan 
ongeveer gelijk. In ieder geval staat zwart 
vrij en ontwikkeld.  
Terug naar de partij: 
5. c3, Pf6 
Zwart wijkt dus hier (terecht) af van de 
geciteerde partij van Valk. Goed speelbaar 
is hier ook 5…, Pa5 6. Dxd4, Pxc4 7. 
Dxc4, Pf6 8. 0-0 (8. e5, d5!)8..., 0-0 en 
zwart staat prima.  
6. e5, d5 
6..., Pe4! 
7. Lb5 
Beter: 7. exf6!, dxc4 8. fxe7, Dxe7+ 9. 
De2, Dxe2+ 10. Kxe2, d3+(?) 11. Kd1, 
Lg4 12. Pbd2, 0-0-0 13. Pxc4 en wit heeft 
het heft in handen. Het extra stuk betaalt 
zich wel uit. Zie diagram.   
 

        
 
7…., Pd7 8. cxd4, Pb6 9. 0-0, 0-0 10. Pc3, 
Lg4 11. Le2, f6 12. h3, Lxf3 13. Lxf3, 
fxe5 14. dxe5, Pxe5 15. Lxd5 
En, moegestreden, werd hier tot remise 
besloten... 
 
Jan Hoek van Dijke kreeg de pin op de 
neus toen hij een mogelijkheid de dames    

te ruilen onbenut liet. Een matvoering  
dreigde en was toen zwart niet juist 
reageerde niet meer te vermijden. Hoe zo’n 
matbeeld kan ontstaan leert u de partij: 
 
Michiel de Ruiter (what’s in a name? 
Laatst is een brief van de zeeheld geveild 
voor € 11.500. Het notatiebiljet dus maar 
goed bewaren Jan!) ) – Jan Hoek van 
Dijke 
 
1. d4, Pf6 2. c4. d5 3. Pc3, e6 4. Pf3, Le7 
5. g3, b6 6. Lg2, Lb7 7. 0-0, 0-0 8. cxd5, 
Pxd5 9. Dc2, Pd7 10. e4, Pb4 11. Dd1, 
La6 12. Te1, Pd3 13. Te3, Pxc1 14. Txc1, 
c5 15. d5, e5 16. d6  
Dit pionnetje ontpopt zich tot een lastig 
horzeltje! 
16…, Lg5 17. Pxg5, Dxg5 18. Pd5, Lb7 
19. f4, Dh6 20. Pe7+, Kh8 21. Pf5, De6 
22. Db3  
Hier kan zwart de stelling ontdoen van 
vrouwelijke invloed… Zo’n kans onbenut 
laten geeft ruimte aan raffinement! 
22…, exf4 23. gxf4, De8 
Ook de tweede kans gaat voorbij… 
 

       
 
24. Dc3, f6 25. Pe7, Df7 
Zwart wil het opdringerige paard wel voor 
een toren wegleiden uit de arena.  
26. Th3 
En nu rest zwart alleen maar 26…, h6, 
maar de dreiging ontging hem kennelijk! 
26…, Tfe8? 27. Txh7+! 
Mat is niet te vermijden, zwart geeft op.  
 
In de partij van Hans van de Putten tegen 
Jaap van Meerkerk benam men elkaar eerst 
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de ruimte om te bewegen en daarna het 
materiaal om dat nog mogelijk te maken. 
Daarna werden de linies definitief dicht 
geschoven. Er restte nog wat geschuif in de 
achterhoede, maar tot hergroepering van de  
troepen was weer geen mogelijkheid 
voorhanden. Remise dus.  
 
De tweede nul kwam op het conto van de 
redacteur. Hij trof een zeer snel spelende 
tegenstander, die na 16 zetten de volgende 
stand op het bord bracht: 
 

       
 
De dreiging is duidelijk: Dh5 met 
mataanval en aanval op b5. Zwart kon 
kiezen tussen 16…,Pf6 en 16…, g6 Het 
werd dat laatste en er volgde:  
17. Pb3, Lf6 18. Pd4, a6 19. f4, Pb6 20. 
Ld3, Pd5 21. De2, Lg7 22. Tc5, Tc8 23. 
Tfc1 
 

      
 
Wit zat nog steeds in de sneltrein, maar 
zijn laatste zet was een misser! Ik had de 
zet Pxf4 al in gedachten voordat wit Tfc1 
speelde 23…, Pxf4 is hier waarschijnlijk 

voldoende voor de winst, maar op 
onbegrijpelijke wijze verbond ik eerst de 
torens: 23…, Dd7? 
Wit reageerde onmiddellijk met 24. g3 
waarna de kans verkeken was. 
Verderop in de partij, na de 35e van wit, 
kon zwart nog gemakkelijk remise forceren 
met 35…, Lc4 36. Ld3, Ld5 Zie diagram: 
 

        
 
Het vervolg was een bitter einde! 35…, 
Kf8 36. Pe3, Lb7 37. g4, Pd5 38. f5, gxf5 
39. Pxd5, Lxd5 40. gxf5, Lh4 41. Lh6+, 
Ke7 
Beter misschien 41…, Kg8 
42. f6+, Kd7 43. Lxh7 
Nog leek me de zaak  niet verloren… 
43…, Lf2+ 44. Le3, Lh4 45. Kc5, Lb7  
46. Kb6 
Wit speelde nog steeds vrijwel a tempo... 
46…, Lc8 47. Lg8 
En toen begreep ik het. 
47…, Ke8 48. Kc7, Ld7 49. Lxf7+  
Geen verzet meer mogelijk, opgegeven. 
Achterstand 1½-3½ Penibel, maar niet 
hopeloos! 
 
Gilles Donze speelde, naar eigen zeggen, 
de partij van het jaar. Misschien was dat 
zo, maar tegen het punt waarop in de partij 
de triomfmars op weg naar het 
zegevierende einde begon, haperde de 
verslaglegging van de heldendaden. Aan 
het deel dat daaraan vooraf ging kunnen 
we niet afleiden hoe de vork aan de steel 
moet hebben gepast. Zeker is, dat de zege 
van Gilles onmiskenbaar onmisbaar was in 
het scoreverloop, dat nu een gunstiger 
aanzien bood met 2½-3½.  
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Sluiter, tegenstander van Bram de Knegt, 
wist in de eerste zetten te maskeren welke 
kant hij nu echt wenste op te gaan in zijn 
openingsopzet. Het begon Hollands en 
ging over in Dame-Indisch, toen de kaarten 
wat meer werden verdeeld. Het werd een 
boeiende partij, waarin na de 28e zet van 
Bram de volgende stelling zich aandiende: 
 

       
 
Zwart nam de toren met 28…, Txd2 
29. Lxc5 
Beter is hier zeker 29. Dxd2. 
29…, Dd8? 
Goed was 29…, Dd7, waarna zwart flink 
voordeel heeft.  
30. Txb7, Td7  
De rollen zijn omgekeerd, het is wit die nu 
de leiding heeft. 
31. Txd7 
Beter nog eerst 31. Lxb6 
31…, Dxd7 32. Lxb6, Db7 33. Ld4, Db1+ 
34. Kf2, Tc7 35. Db2, Tb7 36. Dxb1 
36. Lxg7+! 
36…, Txb1 37. c5 
Een pion als een Ferrari!  
37…, Tc1 38. Lb5, Tc2+ 39. Ke1, Txg2 
40. c6, Txh2 41. c7 
Vroemmm… 
41…, Tc2 42. Le5 
Van zulke lopers kun je jaren dromen!  
Zwart spartelde nog wat en Bram had de 
buit binnen! En dat was gelijk! 3½-3½. 
Iedereen nu om het bord van Patrick van 
der Velde, die met wit met Paul van der 
Lee het duel uitvocht, wie zich de bevrijder 
van de avond mocht noemen.  Lange tijd 
was de uitslag onzeker. Wel had de 
tegenstander enig initiatief, maar veel 

stelde dat niet voor. Toen de tijdnood zijn 
kwalijke rol ging spelen, staakte Patrick 
zijn boekhouding en ging hij over tot de 
moderne krijtstreepjes. Dat was al na 29 
zetten. Zwart was toen aan zet in deze 
stelling: 
 

         
 
In feite is er nog niets van te zeggen, maar 
in de klip-klap-fase worden zetten gedaan, 
die later worden betreurd. En zo verging 
het ook Patrick, die aan het einde moest 
toegeven. Dat betekende dat onze mooie 
overwinningenreeks werd onderbroken 
door een kleine nederlaag. Maar een 
bekend lied getuigt van: Er is nog hoop, 
Johanna! Wie dat dan ook mag wezen! We 
houden ons dus maar aan Freek de Jonge 
vast.  
 
Overige uitslagen: 
 
HZP Schiedam 2 – Unilever 1       6½-1½ 
De Penning 1 – De Will. Dame 2  3½-4½ 
De Pionier 1 – Moerkapelle 2       5½-2½ 
 
De stand: 
 
1.  HZP Schiedam 2  6    16½ 
2.  Krimpen a/d IJssel 3 6    14 
3.  Erasmus 4   4    14 
4.  De Pionier 1  4    13½ 
5.  De Willige Dame 2 2    10½ 
6.  De Penning 1  1    11 
7.  Moerkapelle 2  1    10 
8.  Unilever 1   0    6½  
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      PARTIJEN UIT DE INTERNE 
 
Andrzej Pietrow wil zo nu en dan een 
bijdrage leveren. Ditmaal een door hem in 
deze interne competitie gespeelde partij 
tegen Leon de Kroes. 
 
    Pietrow – De Kroes  
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Pc3, Lb4 4. Ld3, 
dxe4 5. Lxe4, Pf6 6. Lf3, c5 7. Pe2, Pc6 8. 
Le3, cxd4  
 

        
 
Het thematische 8…, e5 is hier een grove 
fout. Na 9. Lxc6, bxc6 10. dxe5 heeft 
zwart geen compensatie voor de pion (A. 
Pietrow – L. de Jager 1-0 (43 zetten). Open 
Kampioenschap Rotterdam 2003) 
9. Pxd4, Ld7 
Een zeer slechte zet. Cruciaal is hier 9…, 
Pe5 10. Le2, Pd5 11. Ld2, Lxc3 (11..., 
Pxc3!? 12. bxc3, Le7 13.0-0, 0-0 14. f4, 
Pd7 15. Ld3,~, Fichtl – Uhlmann 1966) 12. 
bxc3, Le7 13. 0-0, met zeer 
gecompliceerde stelling, zoals in de partij 
A. Pietrow – D. Floor ½-½ (29 zetten), 
Bussum 2005. 
10. Pxc6, Lxc3+ 11. bxc3, bxc6? 
Dit verliest gewoon. De enig juiste zet was 
hier 11…, Lxc6 (!) 12. Lxc6, bxc6 13. 
Dxd8+, Kxd8! 14. Ld4! Wit domineert en 
staat duidelijk beter, maar het voordeel is 
nog niet beslissend. 
12. Dd6, De7 13. Dxe7+, Kxe7 14. Lc5+, 
Kd8 15. 0-0!, e5 16. Tfd1, e4 17. Le2, 
Pd5 18. c4, Pf6 

Er is geen betere zet: 
18…, Pf4 19. Lg4, Pe6 20. Lxe6, fxe6 21. 
Tab1, of 
18…, Pb6 19. a4, Kc7 20. Ld6+, Kd8 21. 
a5, Pc8 22. Le5, 
in beide gevallen met winst.  
19. Tab1, Kc8 20. Ld6  
 

         
 
20…, Pe8  
Ook na 20…, Lg4 21. f3, exf3 22. gxf3, 
Te8 23. Kf2, Lh3 24. c5, Pd5 25. La6+, 
Kd7 26. Tb7, staat zwart verloren.  
21. Lf4, Pc7 22. Txd7, Kxd7 23. Tb7 
Zwart geeft op.  
 
Een partij met een fraai matbeeld aan het 
slot was die tussen: 
 
 Sturm – Kleinjan 
 
1. Pf3, Pf6 2. g3, d5 3. Lg2, e6 4. d3. c6 5. 
Pbd2, Pbd7 6. 0-0, Le7 7. e4, dxe4 8. 
dxe4, h6 9. e5, Pd5 
Die e-pion wordt toch een luis in de pels! 
10. De2, Dc7 11. c4, P5b6 12. b3, a5 13. 
Lb2, 0-0 
De zwarte koning staat nog niet 
aangevallen, maar zijn hulptroepen zijn ver 
verwijderd, zijn stukken staan of niet 
ontwikkeld of gedesoriënteerd. 
Het is wachten op het moment dat wit 
toeslaat… 
14. Pe4, Pc5 15. Pf6+! 
Een cruciaal moment! Zwart staat voor de 
keuze het paard nemen of de koning weg 
spelen. 
 
 

 10



         
 
15..., Kh8 
Het alternatief:  
15…, gxf6 16. exf6, Lxf6 17. Lxf6, Pbd7 
18. Ld4, f6 (nog het  beste?) 19. De3, b6 
20. Dxh6, e5 21. Dg6+, Kh8 22. Tfe1, Lb7 
(22…, exd5? 23. Te7!) 23. Lh3, Tae8 24. 
Lf5, Te7 25. Ph4, Tg7 26. Dh5+, Kg8 27. 
Le3, Td8 28. Lh6, Pf8 29. Lxg7, Dxg7 30. 
Tad1, Txd1 31. Txd1 en lang kan het 
verzet niet meer duren.  
16. Dc2!, g6 
Alternatief: 
16…, gxf6 17. exf6, Ld6 18. Dd2 
En weer moet zwart kiezen: 
a. 18…, Kh7 19. Lc1, Lf4 (wat anders?) 
20. Dc2+, Kg8 21. Lxf4, Dd8 22. Lxh6, 
Dxf6 23. Lxf8, Kxf8 24. Tfe1 en wit heeft 
winnend voordeel; 
b. 18…, Lf4 19. gxf4, Dd8 20. De3,   Pbd7 
21. Pe5, Kh7 22. Pxd7, Lxd7 (22…, Pxd7 
23. Dd3+, Kh8 24. Dh3 en het spel is uit) 
23. Dxc5, Tg8 24. Le4+, Kg8 25. Kh1, 
Th7 26. Tg1+, Kh8 27. Dh5, Df8 28. Tg7 
en zwart kan inpakken. 
17. h4 
Een mogelijkheid was hier ook: 
17. Dd2, Kg7 18. Lc1, Th8 19. Dxh6+!, 
Txh6 20. Pe8+, Kg8 21. Pxc7 en met 2 
torens ”en prise” is de zaak ook wel 
bekeken. Maar wit had andere plannen! 
17…, Pbd7 18. h5, Lxf6 19. exf6, Tg8 20. 
hxg6, Txg6 21. Ph4, Tg8 22. Tad1, Pe5  
Zwart heeft diverse antwoorden tot zijn 
beschikking, maar voldoende zijn ze geen 
van allen.  
 

          
   
23. Tfe1 
Ook hier is – uiteraard – een alternatief, 
bijv.: 23. Dd2, Pg4 24. Lf3, Kh7 25. Lc1, 
De5 26. Lxg4, Dxf6 27. Dc2+, Kh8 28. 
Lb2, e5 29. Pf3, Dg7 30. Lxc8, Taxc8 31. 
Df5, Dxf5 32. Pxf5 en de strijd is zo goed 
als gestreden.  
23…, Pg4 
Geeft wit de kans voor een fraai slot.  
Nodig was het paard weer te retireren: 
23…, Ped7 24. Dd2, Tg5 25. Lc1, b6 26. 
Dd4, Th5 27. Dg4, Pxf6 28. Lb2, e5 29. 
Dxh5!, Txh5 30. Lxe5 en wit staat op 
winst.  
24. Pg6+!, Txg6 25. Dxg6!, fxg6 26. f7+, 
Kh7 27. f8D 
 

          
 
Zwart geeft op. Wat nog bleef was: 27…, 
e5 28. Td8, Dg7 29. Dxc5, maar dat is toch 
slechts uitstel van executie.  
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Van Pietrow is de volgende bijdrage: 
 
           A. Pietrow – L. Verhoeven 
 
1. e4, c5 2. g3, Pc6 3. Lg2, e6 4. Pe2, Pf6 
5. 0-0, d5 6. exd5, exd5 7. d4, cxd4 8. 
Pxd4, Le7 9. Pxc6!? 
Ook interessant is hier: 9. Le3 (9. h3?! A. 
Pietrow – J. v.d. Griend, Dordrecht 1999) 
9…, 0-0 10. Pc3, Le6 11. Dd2 met 
centralisatie. 
9…, bxc6 10. c4, 0-0 11. cxd5, cxd5 12. 
Le3, Le6 13. Pc3, Dd7 
 

        
 
14. Da4! 
Typische manoeuvre in een dergelijke 
structuur. 
14…., Tfd8 15. Tfd1, Db7 16. b3 
Een moeilijke beslissing. De tekstzet 
verzwakt de zwarte velden in het witte 
kamp. Een interessant alternatief was hier: 
16. Ld4, gevolgd door Tac1 en Te1 met 
beter spel.  
16…., Lb4 17. Db5!, Tab8 18. Dxb7, 
Txb7 19. Pe2, Tbd7 
Passief, maar waarschijnlijk het beste. De 
andere continueringen waren niet beter: 
1). 19…, La3 20. Ld4, Pe4 (20..., Tc8 21. 
Lxf6, gxf6 22. Pf4) 21. Pf4; 
2).  19…, Lg4 20. f3, Te7 21. Ld4, Lf5 22. 
Lxf6, gxf6 23. Pd4 
In beide gevallen met groot voordeel.  
20. Tac1, h6 
Veel beter was: 20…, La3! Met verovering 
van de c-lijn als consequentie van wits 16e 
zet! 
21. Pd4, Lg4 22. f3, Te8 23. Lf2 

Wit kon hier de partij onmiddellijk 
beslissen met: 23. Lxh6!, Lxf3 24. Lxf3, 
gxh6 25.  Tc6, Td6 26. Tc7. 
23…, Lh5 24. Tc6, Pe4 25. Le1!, Lc5 26. 
g4, Lxd4+ 27. Txd4, Pg5 28. Lf2, Pe6?? 
In vliegende tijdnood maakt zwart de 
verliezende zet. Na het enige 28…, Lg6 
was de partij nog lang niet beslist.  
29. gxh5, Pxd4 30. Lxd4, Te2 31. Tc8+, 
Kh7 32. Lh3 
Zwart geeft op. De eindpositie verdient een 
diagram: 
 

            
 
 

                   
 
             HET ZESDE SCOORT  
             VOOR HET EERST! 
 
19 november kreeg ons zesde bezoek van 
HZP Schiedam 3 De punten rolden in deze 
ontmoeting als pepernoten in onze 
richting! De Schiedammers hadden een 
mix  van oud en jong meegebracht. Alleen 
Van Loenen wist voor de bezoekers stand 
te houden tegen De Hoog en onze Tjeerd 
Plantinga moest zijn meerdere erkennen in 
G. Schraa. Alle anderen gingen ten onder 
tegen onze vertegenwoordigers.  Izak Stolk 
speelde tegen Elise Juijn, een vrouwelijke 
telg uit een bekend HZP geslacht. Een 
vrouwelijke toets mag in ons geschrift niet 
ontbreken, dus volgt hier de partij. We 
geven om deze reden de voorkeur aan die 
partij boven die van haar nog jongere 
broer., die tegen Rens Hesselmans vergeefs 
tegenstribbelde.  
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Elise Juijn – Izak Stolk 
 
1. e4, c5 2. Pf3, Pc6 3. d4, cxd4 4. Pxd4, 
e5 5. Pf3, Pf6 6. Lg5, Le7 7. Ld3, 0-0 8. 
0-0, d6 9. Pc3, Lg4 10. Le2, Tc8 11. h3, 
Lh5 12. Dd2, h6 13. Lxf6, Lxf6 14. Pd5, 
Lzf3 15. Lxf3, Lg5 16. Dd3, Pd4 17. c3, 
Pc6 18. Tad1, Pe7 19. Lg4 
 

          
 
Zwart moet hier beslissen: Tc8 wegspelen 
of het betere Pxd5 
19…, Pxd5! 20. Dxd5 
20. Lxc8, Pf4 21. Dxd6, Dxc8 22. Dxe5 en 
zwart staat licht beter.  
20…, Tc6 21. Td3, Dc7 22. Tf3, Tc5 23. 
Db3, Tc4 24. Te1, g6 25. Td3, h5 26. Lf3, 
Kg7 
Izak was kennelijk van plan f5 te gaan 
spelen.  
27. Txd6, Txc3!? 28. bxc3, Dxd6 29. 
Dxb7, Dc5 30. Td1, a5 31. Db3, Tc8 32. 
Td5, Dc7 33. Tb5, a4 34. Dxa4, Dxc3 35. 
Da7, Tc7 36. Db6 
Wit houdt nog altijd pion f2 gedekt met de 
dame. 
36…, Tc6 37. Da5? 
Nu niet meer… Da7 was geboden.  
37…, Tc1+ 
Wit geeft op. 
 
Gedetailleerd: 
 
G. Doedens – G.Turkenburg       1-0 
W. deBoer – M. Chilton       1-0 
J. de Hoog – D. van Loenen      ½-½ 
H. Bosboom – D. Vons 1-0 
I. Stolk – E. Juijn  1-0 
R. Hesselmans – J. Juijn 1-0 

J. Melis – M. Zwanenburg 1-0 
T. Plantinga – G. Schraa 0-1 
          6½-1½ 
 
Deze mooie zege geeft een mooi steuntje 
in de rug. 
 
De stand in deze poule: 
 
1. Onesimus 2    6 16 
2. Spijkenisse 4   6        16 
3. Ontspanning 1   4        13 
4. Hoeksche Waard 2   2 11½ 
5. Erasmus 6     2 11 
6. ’t Spr. Peert 1   2 11 
7.  SO Rotterdam 7   2 10½ 
8.  HZP Schiedam 3   0   7 
 
 

    
 
        HET EERSTE IN DE LIFT 
 
Zaterdag, 24 november, werd met spanning 
tegemoet gezien. Op de rol stond de 
belangrijke ontmoeting met Spijkenisse 2. 
Tot die dag hadden we pas 2 armzalige 
wedstrijdpunten verzameld uit 3 
ontmoetingen en een onrustig gevoel had 
zich meester gemaakt van de direct 
betrokkenen, het team van het eerste en de 
begeleidende groep daaromheen. Dat 
gevoel maakte die zaterdag plaats voor wat 
meer optimisme, hoewel de opwaartse 
gang met de lift ons slechts 1 of 2, nog 
steeds wat laaggelegen etages hoger bracht 
in de wolkenkrabber van de ranglijst. 
 
Het werd een mooie middag, binnen en 
buiten onze speelgelegenheid en er waren 
enkele leuke partijen te bewonderen. In de 
categorie correcte partijen vinden we die 
van Henk de Kleijnen en Rik de Wilde, 
gespeeld aan de schaduwzijde van het 
lokaal. Ter verduidelijking: 4 tafels staan 
de raamzijde en 4 niet, de schaduwzijde. 
Het raam moet op zaterdagmiddagen 
worden bedekt met overgordijnen, want 
anders wordt de binnendringende 
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zonnewarmte  de zich in die kegel 
bevindenden te machtig. Henk dus, hij 
legde zijn gehele collectie op het bord, 
onder het aanroepen van Edgar om hem ter 
wille te zijn. De hele Belg heet Edgar 
Colle…en die had  in het verleden ook een 
beetje verstand van schaken. Na de 
opening stonden de kemphanen met 
gebogen koppen (op het bord!) tegenover 
elkaar: 
 

        
 
De Wilde wilde hier uit de spanning : 
9…, dxe4 10. Pxe4, Pxe4 11. Lxe4, exd4 
12. cxd4, Pf6 13. Lg5, Le7 14. Lc2, Lg4 
15. Dd3, g6 16. Tad1 
Meer kans op voordeel gaf hier 16. Pe5, 
Pd5 17. Lxe7, Dxe7 18. Lb3, Tad8 19. 
Db5, c6 20. Da5, Le6 21. Dxa7, Pf4 22. 
Lxe6, Pxe6 23. Pf3 en wit staat zeker 
behoorlijk.  
16…, Lf5 17. Db3, Lxc2 18. Dxc2, Pd5 
19. Db3, Pb6 
19…, Lxg5 20. Txe8+ is niet aan te 
bevelen.  
20. Le3 
Na de partij gaf Henk aan: 20. Te5, maar 
na 20…, Dd7 21. Lxe7, Txe7 22. Txe7, 
Dxe7 23, Te1, Dd7 heeft wit niet veel 
bijzonders. 
20…, Dd5 21. Dxd5, Pxd5 22. a3 
Met remisevoorstel, wat werd 
aangenomen.  
 
Wat zal er nu zo lastig zijn geweest in de 
opening bij Jan Seeleman tegen Jeffrey 
Stoffers. Na 4 zetten, die een eeuwigheid 
hadden gevergd, verzonk Jan voor een 

volgende kwartier in gepeins. Voor de 
hand lag 5. d5 met kansen op voordeel.  
Het was in deze stand: 
 

         
 
Tot mijn opluchting ging Jan over tot die 
zet: 
5. d5, Pb8 6. h3, Lh5 7. Le2, Pf6 8. 0-0, 
Pbd7 9. Pbd2, h6 
Een verzwakking die zich later doet 
gelden! 
10. Ph4, Lxe2 11. Dxe2 
Het probleem van zwart is de ontwikkeling 
van de koningsvleugel. Een eerste stap 
daartoe is toch wel 11…, g6. Na 12. Phf3, 
Lg7 13. Pb3, 0-0 zal het waarachtig wel 
gaan. Maar zwart deed iets vriendelijks 
voor wit met: 
11…, e6(?) 12. dxe6, fxe6 13. Pg6, Tg8 
14. f4, Db6 
Een uitnodiging? Wit aarzelt niet! 
15. Pc4!, Dc6 16. Pxf8 
Mogelijk was hier zeker: 16. e5, De4 Het 
enige behoorlijke antwoord 17. Dxe4, Pxe4 
18. exd6, Pdf6 19. f5, exf5 20. Pxf8, Txf8 
21, Txf5, b5 22. Te5+, Kf7 23. Pa3, Pxd6 
24. Txc5 en wit staat er goed voor.  
16…, Txf8 17. e5, Pe4?? 
Een forse blunder. Maar ook 17…, dxe5 
18. fxe5, Ph7 19. Dh5+, Kd8 20. Td1, Kc7 
21. Dg6, Pg5 22. Lxg5, hxg5 23. Td6 laat 
aan duidelijkheid niets te wensen over! 
18. Dxe4 
Het paard op c4 haalt de schade wel in! 
Zwart geeft op.  
 
Het ging nog steeds crescendo in de 
volgende partij die aan een beslissing toe 
was. Dat was aan bord 3, waar Pieter 
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Sturm zich met zwart verdedigde tegen 
Björn Verstraate. Een mix van Caro met 
Frans, overigens geen erotische 
voorstelling, liep uit op een stelling, waarin 
wit een duidelijke dreiging ontvouwde met 
16. Dd1-d3 

        
 
Zo’n zet getuigt eigenlijk niet van respect 
voor de tegenstander…. Zwart vergaf deze 
miskenning met: 
16…, g6 
Er volgde 17. Lxe7, Pxe7 18. g4 
18. Tfe1 lag toch meer voor de hand.  
18…, Tad8 19. Tfe1, Td6 20. De4, Tfd8 
21. Df4, Kg7 22. Lb3, Pd5 23. De5+, f6 
24. De4 
Beter 24. Dg3 
24…, Lf7 25. Dc2 
Wit vermijdt afruilsituaties via Te8. Hij 
denkt misschien beter te staan, waarvan 
toch echt geen sprake is.  
25…, Dc7 26. Tad1, Pf4 
Misschien 26…, Pb4? 
27. h4, Dd7 
 

        
 
Tijd voor de uitglijder! 

28. Lxf7?? 
Wit had die loper al moeten ruilen op zet 
27. 
8…, Dxg4+ 
Ontsnappen is niet meer mogelijk, wit 
geeft op.  
 
De opmars naar een nog florissanter 
tussenstand werd gestuit in de partij van 
Leo Verhoeven.  Hij spendeerde – zoals 
gewoonlijk – weer veel tijd (in het bouwen 
van luchtkastelen?) in het middenspel, had 
daardoor te weinig tijd voor het eindspel en 
werd daarin voor een voldongen feit 
gesteld. Die weinige tijd manifesteert zich 
dan ook nog eens in het steeds kleiner 
opschrijven, zodat ik dan moet twijfelen 
tussen Sanskriet en oud-Grieks. Ik had 
mijn steen van Rosetto nog niet bij de 
hand, dus blijf ik u het dramatisch einde 
maar schuldig. Tussenstand 2½-1½, toch 
ook wel goed…, gelet op de 
mogelijkheden aan de andere borden.  
 
Zo imiteerde Andrzej Pietrow het 
handwerk van José Raoul Capablanca y 
Graupera, die er in de twintiger/dertiger 
jaren van de vorige eeuw een handje van 
had het miniemste voordeeltje tot winst te 
voeren. Dat gebeurde ook aan bord 1, waar 
Rob Kalkman langzaam maar zeker naar 
de afgrond werd gebracht.  
 
         R. Kalkman – A. Pietrow 
 
              Aantekeningen: A. Pietrow 
 
1. e4, e5 2. d4, exd4 3. c3, d5 4. exd5, 
Dxd5 5. cxd4, Pc6 6. Pf3, Lb4+ 7. Pc3, 
Lg4 8. Le2 
 
De diagramstelling ontstaat vaker na een 
andere zetten volgorde: 1. e4, e5 2. Pf3, 
Pc6 3. d4, exd4 4. c3, d5 5. exd5, Dxd5 6. 
cxd4, Lg4 7. Le2, Lb4+ 8. Pc3 
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8…, Lxf3! 9. Lxf3, Dc4 10. Lxc6, Dxc6 
Na 10…, bxc6!? 11. De2, Dxe2+ 12. 
Kxe2, Pe7 13. Le3, Pf5 14. Thd1, 0-0-0 15. 
Td3, The8 16. Tad1, c5 17. dxc5, Txd3 18. 
Txd3, Lxc5 19. Od1, Te6+ 20. Kd2 kan de 
remise worden getekend. 
11. 0-0, Pe7 12. d5? 
Geeft gewoon een pion weg. Juist was 12. 
Db3, a5!?, met gelijke kansen.  
12…, Dd7 13. Dd4, Lxc3+ 14. Dxc3 
Nemen met de pion was niet beter: 14. 
bxc3, Dxd5 15. Dxd5, Pxd5 16. c4, Pb6 
17. Te1+, Kd7 18. Lb2, Thg8 en wit staat 
verloren.  
14…, 0-0 15. Td1, Pxd5 16. Dd4, Tfd8 
17. Dh4, De7 18. Lg5 
18. Dxe7 (18. Dg3?, Pc3 en uit) 18…, 
Pxe7 19. Le3, Pd5 
18…, f6 19. Dc4, Df7 20. Ld2, Td7 21. 
La5, Tad8 22. Td4, b6 23. Le1, c5 24. 
Td2, Pb4! 25. Dxf7+, Kxf7 26. Txd7+, 
Txd7 27. Lxb4 
27. Kf1, Pd3 28. Lc3, Ke6 bood ook geen 
hoop op een goede afloop. 
27…, cxb4 28. Kf1, Td2 29. Tc1, a5 30. 
Tb1, a4 31. Ke1, Tc2 32. Kf1, b5 33. h3, 
f5 34. Ke1, Ke6 35. Kf1, Kd5 36. Td1+, 
Kc4 37. Tb1, Kd3 
Tijdens de analyse wees Arie de Jong hier 
37…, b3 aan, wat ook zeer sterk was.  
38. Td1, Td2 
In de volgende eindstelling overschreed 
wit de tijd. Het pionneneindspel dat 
ontstaat na 39. Ke1, Txd1 40. Kxd1, a3 41. 
b3, g5 42. g3, g4 43. h4, h5 44. Ke1, f4 is  
echter hopeloos voor wit. 

          
 
Het winnende punt werd binnen gebracht 
door Leo de Jager. Hij zwom als een vis in 
het water in zijn partij tegen Werner 
Hübner, man met een gevreesde 
achternaam. Het frivole Franse centrum 
van wit werd weg gehapt of het er niet 
stond! 
Na 11 zetten was Leo aan zet: 
 

         
 
De vraag was waarom Leo hier niet voor 
de dekking koos van d5 met 11…, Dd6. Na 
12. Db3, Lc6 13. Pb5, Db8 14. Le3, Pf6 is 
er toch wel vertrouwen in de toekomst van 
zwart. Maar Leo weet zich geïnstrueerd 
door GM Watson, die Db8 voorschrijft in 
zijn boek over de Franse beslommeringen. 
En zo’n Watson, die toch bekende Engelse,  
in detective kringen verkerende held, kan 
toch moeilijk worden tegengesproken. Hij 
trad nog op in ” Het Verbond van de 
Roodharigen”, zoals Conan Doyle ons 
voorspiegelde…Leo volgde de raad op:  
11.., Db8 12. Pxd5, Ld6 13. Dg4, Kf8  
Het verraderlijke in deze stand toont zich 
na 13…, Lxh2+?! 14. Kh1, Kf8 15. g3, 
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Lc6 16. Db4+, Ke8 17. Lb5, Lxg3 18. 
fxg3, Dxg3 19. Te3 en dan is het voordeel 
ineens voor wit.  
14. Ld2, h5 
Wat was hier overigens tegen 14…, f5 15. 
Lxf5, exf5 16. Dd4. Zwart heeft dan een 
stuk meer. Schone schijn, want wit gaat 
verder met 15. Df3!!, exd5 16. Lxf5, exf5 
17. Dxf5, Pf6 18. Te6 18…, Kf7 loopt dan 
uit op ijselijkheden als 19. Tae1, Te8 20. 
Txf6+, gxf6 21. Dxh7+, Kf8 22. Lh6# 
Ach, Watson heeft het allemaal al 
uitgelegd… 
15. Dh3, Pe7 16. Pc3, Lc6 17. Pe4, Pd5 
18. Pxd6, Dxd6 19. Dh4, a5 20. a3, Pf6 
21. Dc4, Td8 22. Lc2, b5 23. Dc3, Pg4 
 

        
 
24. Lf4, Dxf4 25. Dxc5, Dxh2+ 
Een mooie voortzetting was hier: 25…, 
Dxf2+! 26. Kh1, Df4 27. g3, Dd2 28. Dg2, 
Dxg2+ 29. Kxg2, Td2+ 30. Kg1, Txc2….. 
En zwart heeft een Okidoki (een niet te 
betalen springpaard) meer. 
26. Kf1, g6 27. Dxb5, Dh1+ 28. Ke2, 
Dxg2 29. Dc5+, Kg7 30. Tg1, Dd5 31. 
Dc3, Dd4 32. Dxd4, Txd4 33. Tad1, 
Thd8 34. f3, Pe5 35. Txd4, Txd4 36. 
Tg5? 
Maakt het zwart wat makkelijker!  
36…, Td2+  
Het grappige is, dat er geen sprake is van 
stukkenruil! Wit geeft op.  37. Ke3 faalt op 
Pc4+ en Ke1 op Pxf3+. Enig mogelijke 
nog Kf1, Pxf3, maar dan Tg3, Ph2+ en Lc2 
gaat toch in zijn geheel in het kistje.  
 
Een grootse partij speelde Jaap Staal tegen 
een onstuimige Rick v.d. Pluijm! Maar die 

moest ondervinden, dat ook Jaap nog 
jeugdig elan bezit! Uit een wilde opening 
ontspon zich een partij,  die na de 19e zet 
van wit leidde tot deze stand: 
 

       
 
19…, Lc6  
Misschien eerst 19…, Pxd3. 
20. Td1, Pxd3 21. Kxd3, Lf3 22. Td2, 
Lxg4 23. Tg2, Lxf5+ 24. Kc3, Te1 25. 
Kb2, Tde8 26. Pc3, Ld4 
Zwart zadelt wit steeds op met penningen.  
27. Kb3, b5 28. Pb2, c6 29. Td2, Lf6 30. 
Txd6, Kc7 31. Td1, Txd1 32. Pbxd1, a5 
33. Lb2, Kb6 34. Tc1, Ld3 35. Ka2, Lc4+ 
36. Ka1, Te1  
 

          
 
37. a4 
Wit had een goede kans met  37. Pa2!, Te2 
38. Lxf6, gxf6 39. Pac3, Txh2 40. Pe3 en 
heeft dan nog verweer.  
37…, Lb3 38. axb5, cxb5 39. Kb1, b4 
De strijd is nu wel beslist, maar hoe gaan 
we naar het einde? 
40. f5, bxc3 41. Pxc3, Te3 42. h4, a4 43. 
h5, h6 44. La1, a3 45. Pa2, Te2 46. Lxf6 
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Eindelijk is het loperpaar getackled, maar 
verlichting brengt het niet.  
46…, Lxa2+ 47. Ka1, gxf6 48. Tc6+ 
De dolle toren gaat zijn rol spelen nu alle 
andere witte figuren bevroren staan.  
48…, Kb5 49. Tb6+, Kc4 50. Tc6+, Kb4 
De koning wandelt naar c3, waarna het 
volgende schaakje kan worden beantwoord 
met Lc4. Wit probeert nu de andere 
mogelijkheid: 
51. Tc2, Lc4 52. Tc1, Tf2! 
Het juiste veld! 
53. Kb1, Tf1 54. Kc2, Txc1+ 
Ziende dat na Kxc1, Ld3 volgt, geeft zwart 
op.  
 
Als laatste was nog bezig Arnuad 
Wirschell. Hij trof de op papier sterkste 
afgevaardigde van de Spijkers, Mitchell de 
Ruijsscher. De partij verliep eerst langs 
bekende lijnen, waarna beide partijen een 
vleugel opzochten voor actie. Na 28 zetten 
bood Arnaud, met wit spelend, remise aan:  
 

      
 
Het staat nagenoeg gelijk. Zwart kan zich 
richten op pion c2, De dubbelpion is geen 
zwakte: de witte vleugel kan alleen mar via 
c2-c3 worden gemobiliseerd, maar het 
oplossen van de dubbelpion geeft zwart als 
extra een vrije d-pion. Een omstandigheid 
die toekomstig van pas kan komen.  Zwart 
ging niet in op het aanbod, vervolgde met 
28…, Tgc8, waarna vrolijk werd verder 
geworsteld. Een nieuwe situatie ontstond 
na 44…, Tc5-c3 
 
       
 

Een manoeuvre, die toch wel wat 
lichtvaardig is te noemen! Wit aarzelt 
niet…  
45. Lxc3, Txc3 46. Pd4, Pc6 47. Pxc6, 
Dxc6 48. Tf1, Le3 49. Txe3 
 

        
 
50. Te2, Txd2 51. Txd2  
En weer bood wit remise aan. Maar op dit 
moment waarschijnlijk niet meer terecht. 
51…, Dc3 
Zwart heeft als troef de vrijpion en de jacht 
op pion h4 met de dame. Wit moet het 
hebben van schaak geven met een toren en 
misschien, misschien eeuwig schaak.  
52. Tf2, Kd7 
52…, Dg3!! 
 53. Tc2, De3 54. Tde2, Dd3 
Wit heeft nu veld f5 in het vizier.  
55. Tc2, Df5! 56. Tc5, Dg4 57. Txb5, 
Dxh4+ 58. Kg1 
58. Kg2, Dg4+ maakt weinig verschil. 
58…, Dg3+ 59. Tg2, Dxf4 
 

         
 
Zwart staat nu gewonnen. Er werd nog 
doorgespeeld tot de 77e zet. In die reeks 
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zetten gaf wit schaak waar mogelijk en 
veroverde zwart de ene na de andere witte 
pion op de K-vleugel. Opgeven was voor 
wit dan ook onvermijdelijk. 
De uitslag werd daarmee bepaald op 5½-
2½ in ons voordeel. 
 
In deze ronde boekten de concurrenten de 
volgende uitslagen: 
 
Almere – Rotterdam 2 3-5 
Botwinnik – Bobby Fischer 3-5 
Utrecht 3 – Messemaker 1 ½-7½ 
Oegstgeest 2 – Voorschoten 2½-5½ 
 
De stand na 4 ronden:  
 
1.   Messemaker 1847 1 7      23½ 
2.   Rotterdam 2  6      22 
3.   Bobby Fischer  6      19½ 
4.   Voorschoten  6      18½ 
5.   Spijkenisse 2  4      16½ 
6.   Erasmus 1  4      13½ 
7.   Almere   3      13½ 
8.   Botwinnik   2      15 
9.   Oegstgeest 2  1      10 
10. Utrecht 3   1        8 
 
 
 

      
 
   VERSLAG Groenoord 2 – Erasmus 3 
 

           Henry Pijpers 
 
Inleiding: 

 
Erasmus 3 is ooit getypeerd als “het 
bierteam” van Schiebroek. Dit team is 
aangevuld met 3 Erasmianen die psychisch 
voldoende  stabiel zijn om het zooitje 
ongeregeld van “ex-Schiebroek” te kunnen 
neutraliseren. Bovenstaande inleiding 
vraagt om een kleine introductie van de 
sterren: 
 
 
 

1. Hidde Valk: 
 
Gambieten koning die graag een pionnetje 
offert om zijn originele aanvalskracht te 
demonstreren. Wat zou het weer heerlijk 
zijn om hem weer vaker op maandag te 
zien “hakken”. 

 
2. Peter Weeda: 

 
Een ware marathonschaker die kan 
genieten van het langzaam uitbouwen van 
een klein voordeeltje. Zou eigenlijk als 
Spartaan moeten weten dat aanvalskansen 
benutten ook een kunst is. Speelt dit 
seizoen nog niet zijn beste schaak, maar 
wat niet is kan nog komen. 

 
3. Herman Beerling: 

 
Een ware tacticus die ieder aanvalskansje 
graag benut. Zou een goed advocaat 
kunnen zijn met als motto “ de aanval is 
beste verdediging”.  
Menig tegenspeler gaat ten onder tegen het 
consequent zoeken van een 
slimmigheidjes. Het koffiegambiet is zijn 
geheime wapen. 

 
4. Daniëlle Talmon: 

 
Een vrouw in een bierteam. Dus een         
vat vol paradoxen. Speelt het spel volgens 
de klassieke regels, maar als er een stelling 
komt die actie vraagt, dan slaat de twijfel 
wel eens toe. Kan verbeteren door te 
schaken vanuit de filosofie “wat er ook 
gebeurt” en niet vanuit angstvermijding. 
Ondertussen is Daan (met die naam mag je 
wel bier drinken) wel zodanig aan haar 
rating aan het werken dat ze straks nog 
hoger gaat spelen. Het lezen van het 
hoofdstuk “vrouwen en schaken” uit “De 
Koning” van Donner is toch wel verplichte 
stof om nog beter te worden. 
 

5. Leon de Kroes: 
 
Had niet misstaan tussen de krullenbollen 
van D66 2 (Boris Diettrich en Thom de 
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Graaff), volgens menigeen de ideale 
schoonzoon, alleen jammer dat hij schaakt. 
De vriendelijkheid zelve en aan het bord 
een taaie die zijn kansen benut. 

 
6. Rutger Cogenbach: 

 
De analysekampioen van Erasmus. Niets 
leuker dan met Rutger nog een uurtje 
“naschaken”. Hij speelt graag wilde 
stellingen die veelal ontstaan uit 
openingsfouten. Weet die nadeeltjes 
vervolgens heel knap om te zetten in 
prachtig aanvalsschaak. 

 
7. Jan de Korte: 

 
Jan is Jan en gaat echt glimmen als hij 
meent beter te staan. Zijn stellingen zijn 
meestal te moeilijk voor mij en met uitleg 
van Jan snap ik er dan meestal nog minder 
van. Hij heeft het gelijk wel aan zijn zijde 
want hij is de man in vorm met een 100% 
score. 

 
8. Frits Steenbergen:  

 
“King of onderschatting” en wel in de 
positieve zin van het woord. Ik ken 
niemand die vaker verloren stellingen heeft 
gewonnen, dat is een echte kwaliteit. Dat 
alles doet hij met een onnozele blik van “ik 
kan er niets van” en zijn napret is leuker. 

9. Henry Pijpers: 
 
Gelegenheids NPC die deze rol niet 
verdient vanwege zijn geweldige interne 
resultaten. Van wie heeft hij nog niet 
verloren? Kent overigens zijn openingen 
(hoe wilder hoe beter) wel aardig en als dat 
niet doorslaat richting winst(lees een leuke 
aanval) dan schuwt hij een offertje niet. 
 
Na deze amateurpsychologische typologie 
is het nu tijd voor de harde werkelijkheid. 
Kon Erasmus 3 de druk aan? Groenoord uit 
met de punt naar achteren (aldus ene Jan 
met de korte(als) achternaam) is altijd 
moeilijk. 

 

Wedstrijdverloop: 
 
Bord 1: Hidde 

 
Het was weer eens feest bij Hidde. Hij 
speelde een gambietje en kreeg zijn 
pionneke ruim terugbetaald. In een rap 
tempo had Hidde een heerlijke 
aanvalsstelling en het pionnetje achter 
werd omgebogen in een stuk voor tegen 
twee pionnen. In ruim een uur was Hidde 
weer als eerste klaar: 0-1. 
Hiermee staat hij met stip bovenaan in de 
vluggertjes klassement. 
 

Bord 2: Frits 
 

Waar Hidde het snelste klaar was, deed 
Frits er het langste over. Zoals altijd 
speelde hij cooler dan cool zijn zetten. 
Geduldig werd uiteindelijk een kwaliteit 
voor omgetoverd in winst: 0-2. 

 
Bord 3: Henry 
 

Onverwacht mocht uw verslaggever en 
NNPC(non-nonplaying captain)  aantreden 
aan bord 3. Leon had namelijk al heeeeeel 
lang geleden ooit gemeld dat hij niet kon 
spelen. Henry had het gevoel dat hij het 
niet moeilijk zou krijgen. Mijn 
tegenstander noteerde i.p.v. de gedane zet 
Pc3 doodleuk Pe6. Na een bekend 
aanvalsmotief wist ik een gewonnen 
stelling na een prutzet om te bouwen in een 
verloren ruïne. Daniëlle die de n.p.c. rol 
overgenomen had zei doorspelen. Heel 
Erasmus hing al aan de bar en niemand 
geloofde toen ik wat kwam bestellen dat ik 
alsnog aan het winnen was: 0-3 
 

Bord 4: Herman 
 
Een rare partij! Herman zag zijn dame voor 
een paard aan en raakte al vlot een stuk 
kwijt. De stelling leek kansloos voor “de 
beer”, maar dan is hij op zijn gevaarlijkst. 
Onverstoorbaar vocht hij verder en de 
beloning volgde toen zijn tegenstander 
even niet oplette. Mat achter de paaltjes!  
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0-4. 
      
     Bord 5: Jan 

 
Onze man in vorm speelt aan bord 5. In 
een evenwichtige partij wilde onze Jan 
echter niet meer verder. Zijn opponent had 
de punt wat te veel naar achteren aldus Jan. 
De geconsulteerde teamleider volgde het 
advies van Jan en de remise werd 
aangenomen. Naar later bleek was dit het 
enige halfje dat bij Groenoord achterbleef. 
½– 4 ½.    
 

Bord 6: Peter 
 
Wegens vormcrisis speelde hij aan een 
bord “op zuid” (de borden 1 t/m 4 zullen 
we dan ook duiden als noord). Een 
pionnenmeerderheid op de damevleugel 
werd lange tijd op stal gehouden. 
Uiteindelijk wist Peter zijn andere voordeel 
toch om te zetten in een terechte winst. 
Dus volgende keer geen bord op zuid. 
Gewoon weer op bord 1? ½- 5 ½. 
 

Bord 7: Rutger 
 

Het was weer ingewikkeld. De 
tegenstander bood al na 10 zetten remise 
aan in een dameloos gevecht. De met 
stemverheffing geconsulteerde npc kwam , 
keek en besloot:”Rutger in een oliebollen 
omgeving” wint bijna altijd en zijn “100% 
fetisj” wilde ik maar in stand houden. Dat 
bleek ook nu een juiste keuze toen een 
kwaliteit en een pion te veel werden voor 
zijn tegenstander. ½ - 6 ½  
 

Bord 8: Daniëlle  
 

In een echte schaakpartij, dus niet dat 
wilde gedoe van Hidde, Henry of Rutger, 
kwam er een partij in evenwicht op het 
bord. Uit betrouwbare bron heb ik 
vernomen dat ze met haar buurvrouw 
verschillende openingen tot in de kleine 
uurtjes doorgenomen had en jaaaaa dat 
betaalt zich uit!! Op het juiste moment wist 
Daniëlle de fout van haar tegenstander om 

te zetten in winst. Dat was sneller dan ooit 
want na anderhalf uur was ze al klaar 
(laten we de buurvrouw maar een 
bloemetje sturen!)  ½ - 7 ½  
 

Tot slot: 
 
In het bijzijn van onze externe 
wedstrijdleider Jaap (leuk dat je er weer 
was!!) konden we met een 
megaoverwinning het altijd weer gezellige 
Groenoord verlaten. Ik vrees dat we met 
het jaarlijkse Oliebollentoernooi wel (te) 
hoog ingedeeld zullen worden. Tot slot 
vind ik dat we nu maar door moeten 
pakken en dat we ook de iets sterkere 
teams gewoon gaan vanuit onze kracht 
gaan verslaan.  

 
Groet, 
Henry alias uw NNPC 
 

De overige uitslagen in ronde 3: 
 
De Zwarte Pion 2 – Hendrik IA 1     0-8 
Barendrecht 1 – SO Rotterdam 4    2½-5½ 
Shah Mata 3 – De IJssel 1            ½-7½ 
 
Ons derde grossiert dus niet alleen in forse 
uitslagen! 
 
De stand in deze groep: 
 
1. De IJssel 1   6        21½  
2. Erasmus 3   6     18 
3. SO Rotterdam 4  6         18 
4. Hendrik Ido Ambacht 1 4        16 
5. Barendrecht 1  2         13 
6. Groenoord 2  0               4 
7. Shah Mata 3  0            3 
8. De Zwarte Pion 2    0 2½     
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    VERBIJSTERENDE NEDERLAAG 
   VOOR HET ZO STERKE TWEEDE 
 
Ons op papier toch zo sterke tweede 
garnituur kreeg grote kansen in de schoot 
geworpen toen bleek dat het bezoekende 
Zwijndrecht 1 moest aantreden met vier 
invallers. De hooggespannen verwachting 
werd die avond, het was 25 november, diep 
beschaamd.  
 
De schaduw wierp zich vooruit aan bord 3, 
waar Evert v.d.Hooven bepaald zijn avond 
niet had. Er werd Russisch geopend en 
Evert speelde roulette!Hij dacht dat het 
magazijn van de Zwijntjesjager leeg was, 
maar nee, er kwam nog een kwaliteit 
uitrollen! Maar zelfs die achterstand was 
hem niet gegund: hij kreeg die kwal ook 
niet meer te pakken, het werd een volle  
toren en even later ging zelfs de koning 
ook nog omver. Samengavat: slechte 
partij?, geen partij!  
 
Cander Flanders was ook al op 
kwallenjacht. Zijn eerste succes boekte hij 
in deze stelling:  
 

         
 
18. Lxf5!, Txf5 19. Pxf5, Dxb4 20. Dxb4, 
Pxb4 21. Tab1, Pxa2 22. Pe7+, Kf8 23. 
Pxc8, Txc8 24. Txb7 
Ruim voldoende voor de winst! Maar de  
tijd ging al dringen… en even later 
passeerde deze uitglijder: 
 

         
 
Er staat een toren in het gezichtsveld van 
Pd3. Enig nadenken zou hebben geleid tot 
30. Pb5, onder het motto ”Putz weder 
Putz”, maar Cander bedacht het 
ingenieuze: 
30. Tc2?? En moest na 30…, Pe1+ 
(Ja, die Zwijndrechtenaren zijn zo dom nog 
niet!) zijn verworven bezit weer prijs 
geven! Het slot werd nog enerverend, waar 
de klok mede debet aan was. Het vervolg: 
31. Ke1,  Pxc2 32. Pxc2, Tc7 33. Ta6, 
Pb1 34. Pd4, a3 35. Pxe6, Tc2 
Het zwarte plan is duidelijk: a2, Pc3, Tc1+, 
a1D… Cander ontwierp in de luttele tijd 
het volgende tegenplan: 
36. Pg5+, Ke7 37. Ta7+, Ke8  
Waarheen nu met het  schimmeltje? Naar 
e4, om Pc3 van zwart weg  te vangen? 
Nee, pak ’em beet, is hier het devies! 
38. Pe6!, a2  
Het huiveren in de zaal plantte zich voort! 
39. Pxg7+, Kf8 40. e6 
 

         
 
Wit had hier nog 10 seconden… en zwart 
had keuze uit 40…, a1D 41. e7+, Kxg7 42. 
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Txa1, Tc1+ 43.Ke2, Kf7 44. Ta8, Kxe7 45. 
Ta7+, Kf6 46. Txh7. Wit heeft dan nog 
winstkansen, maar om die in 1 seconde te 
realiseren lukt ook de meest optimistisch 
gestemde onder u niet! Zwart had nog 
meer keuze! 40… Tc1+ 42. Kg2, a1D en 
we belanden in situaties als hiervoor. Of 
wat te denken van 40…, Pd2+! 41.Ke2, 
a1D 42. e7+, Kxg7 43. Txa1, Pb3+ 44. 
Kd3, Tc8 45. Ta7, Te8 46. Tc7 en dan 
trekt, technisch gezien, zwart nog aan het 
langste eind! Naar, o wonder, zwart 
verkoos: 
40…, Tc8? 41. e7+, Kg8 42. e8D+ 
En zwart geeft op. Zwart had ook weinig 
tijd meer over en besloot hier op te geven. 
42…, Txe8 43. Pxe8 laat wit wel in het 
bezit van een extra toren, maar die paar 
seconden…, die wettigden nog wel 
doorspelen totdat de scherprechter zich in 
het spel zou hebben gemengd! Misschien 
had ook zwart zo weinig tijd over, dat hij 
zich dat niet realiseerde. Het stond weer  
1-1. En vele partijen liepen naar wens! 
Opgewekte gezichten alom! 
 
Reinier was de eerste (en naar achteraf 
bleek tevens de laatste) die ons de leiding 
bezorgde. Hij won tegen de jongere Teus 
Slotboom, gesierd met Jr., een stuk, had 
wat tijd nodig om dat tot gelding te 
brengen, maar het punt kwam, zoals 
verwacht, binnen.  Intussen zat Ruurd 
Ouwehand hevig te zwoegen tegen een 
tegenstander, die steeds iets meer touw in 
de handjes had. Hij vond steeds de goede 
oplossingen en sloot de partij dan ook 
verdiend met remise af. 
 
Daarna verschenen de donkere wolken op 
de grens van Hillegersberg en Schiebroek! 
En ze woeien onze kant op….Joop 
Hoenderdaal zag de buit niet tijdig hangen 
en toen ie hem voelde was ie doornat. Weg 
voorsprong. Ik wil J. C. Bloem niet 
opnieuw aanhalen (ik ben niet zo’n 
grafredenaar), maar voorbij was het die 
avond wel! 
 

Arie Heemskerk had zijn jeugdige 
tegenstander al eens remise voorgesteld, 
maar die ging stoïcijns door met zetjes 
produceren. Later probeerde Arie 
nogmaals het jongmens uit zijn evenwicht 
te tillen met een gelijke aanbieding, maar 
hij deed net of ie niets hoorde! 
Toen ontstond deze stelling, even voor de 
tijdcontrole:  
 

         
 
Het paard van Zwijndrecht moet ergens 
heen. Het beste lijkt dan Ph5, maar de 
onverstoorbare besloot tot (het ook wel 
aardige): 
32…, Pxg2 33. Dxg2, Dxe3 
De knol is verkocht voor 2 citroenen en er 
staat nog meer zuur te wachten. Arie had 
op behoud kunnen spelen met 34. Pg4, 
maar zijn scheepje begon zich al in 
vliegende storm te bevinden: 
34. Pf3?. Lxh3! 
Zo hier en daar fladderen er wat 
losgeslagen zeilen boven Arie’s dek! 
35. Dxh3, Dc1+ 36. Pg1, Dxc2 37. Dc8+, 
Kh7 38. Dxc6, Df2! 39. Dd5, Dh4+ 40. 
Kg2, Dg4+ 41. Kf2, Df4+ 42. Kg2, Dg4+ 
43. Kf2, Dh4+ 44. Kg2, Dg4+ 
Driemaal dezelfde stelling geeft recht op 
remise claimen! Arie liet de gelegenheid 
passeren en zwoegde voort… een kostbaar 
half puntje ging overboord.  
45. Kf2, Df4+  
Uit mijn dichterlijk bloed duiken strofen 
op als: 
”Jeroen wou zeggen buitensporig, maar 
sporenbuitig kwam eruit. 
Nogmaals wou hij trachten, het had 
spuitenborig tot besluit.” De remise was 
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nog altijd voor het grijpen wil ik maar 
zeggen. 
46. Pf3, f6 47. c4, bxc4 48. Dxc4, f5!  
Den Boer, zo heette het jongmens, gaat 
oogsten!  
49. De2 
Hoe vreselijk! 
49…, fxe4 50. b5, exf3 51. Dxf3 
En daar ging weer onze hoop, de 
voorsprong was verdwenen, de gelijke 
score niet behouden, maar omgebogen in 
een achterstand… 
 
En als eenmaal de wind is gedraaid, dan 
hou je hem nog even tegen! Hoewel, 
hoewel, Pim Kleinjan liet ons opveren! Hij 
versloeg de Sr van de Slotbomen. Ook hier 
liet de notatie mij wat in de steek, maar dat 
mag de pret niet drukken. Het was weer 
gelijk en met nog de partij van Arend 
Bongers, die vooruitzichten had, kwam het 
enthousiasme weer even terug. Maar lang 
duurde dat niet! 
 
Op de 46e zet speelde Arend zijn Koning 
richting de vijandelijke majesteit. Er werd 
aangestuurd op het uitwisselen van 
vriendelijkheden zoals ook Chavez en de 
Rey in hun Spaanse uitbundigheid deden, 
bij een dagje elkaar dwarszitten. Plots 
kwam daar het paard van Sinterklaas 
Arend een cadeautje brengen! 
 

        
 
46. Kd3, Pe4 
Daar heb je viervoeter! 
47. Pxe4, dxe4+ 
47…, fxe4 is niet beter, maar zou zwart 
problemen hebben bespaard! 

48. Kc3 
49. Kc4, Kb6 leidt tot remise, zoals ook de  
Arend gespeelde zet… 
Maar de verrassing kwam! 
48…, Ka4?? 
En nu is de winst voor wit voor het 
grijpen! 49. d5! En er is geen redden meer 
aan voor zwart. 49…, Kb5 50. Kd4, Kb6 
51. dxe6, Kc7 52. e7, Kd7 53. e6+, Kxe7 
54. Ke5, f4 55. Kxf4 en wit wint. 
Wat geschiedde? 
49. Kb2, Kb4?? 
Opnieuw een presenteerblaadje! Na 49…, 
Kb5 is het wel remise. Maar na zwarts 
nieuwe canard is opnieuw 50. d5 de 
beslissing in het voordeel van wit! 
50. a3+??, Kc4 51. Kc2, a5 
En wit geeft op! Gejuich aan de verre 
zuidzijde van de Nieuwe Maas, algehele 
verbijstering ten noorden daarvan… 
 
Denk nou niet dat Arend de zondebok is, 
nee daarvoor zijn er aan de andere borden 
genoeg bokken geschoten die avond. 
Winnen, maar ook verliezen doe je met z’n 
allen.  
 
Erasmus 2 moet op zijn tellen gaan passen! 
Ziehier de stand na 3 ronden: 
 
1.  Charlois/Europoort 3 6 15 
2.  HZP Schiedam 1  5 14½ 
3.  Zwijndrecht 1  4 12½ 
4.  Onesimus 1  3 11 
5.  Groenoord 1  2 12 
6.  Erasmus 2   2 11½ 
7.  WSV 2   2 10½ 
8.  RSR Ivoren Toren 4 0   9 
 

         
 
     BEKEREND  OVERSCHIE LIET  
     ZELFS GEEN OVERSCHOTJE 
 
Het KNSB bekeravontuur ging vlak voor 
Sinterklaas ten einde. Van goedheiligman 
Rinus Degeling hadden we toch wel wat 
pepernoten mogen verwachten, maar het 
enige wat hij zijn Pieten liet strooien waren 
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nullen. Achtereenvolgens gingen Leo 
Verhoeven, Pieter Sturm, Arnaud 
Wirschell en ook Andrzej Pietrow 
onderuit. En dan wordt nog beweerd: Het 
gezellig avondje is gekomen! Nee, Toon 
Hermans had gelijk. Hij mocht die man 
niet, niet dat Rinus nu een tafelkleed droeg, 
dat in de voorkamer van zijn opa lag, maar 
die cadeautjes had die beter niet kunnen 
komen uitdelen! 
 
Leo noteerde niet alles. Na 27 zetten ging 
hij over tot het zetten van streepjes en 
daarna zelfs die niet meer. Een verdwaald 
inktspoor bleef hier en daar nog achter. 
De stelling was toen:  
 

      
 
Wit staat hier wel beter, maar het onheil 
had zich toen nog niet voltrokken. Ik deel 
hier slechts mee, dat het laatste wel 
gebeurd is.  
 
Arnaud Wirschell werd het slachtoffer van 
een klein verlies aan geheugensteun op een 
moment dat Robbert Fokkink hem een 
deling van het punt had aangeboden. De 
partij was een Gesloten Siciliaan met het, 
zelfs voor uw redacteur, ongebruikelijke 
pionzetje op de 3e zet! Dat zetje leidde een 
sterk offensief in tegen Arnauds koninkje, 
dat heel fier overeind bleef in de strijd, 
totdat gebeurde wat hierboven is 
aangegeven.  
 
       R. Fokkink – A. Wirschell 
 
1. e4. c5 2. Pc3, Pc6 3. g4, d6 4. Lg2, g6 
5. d3, Lg7 6. f4 

Wit geeft zijn strategische kaart bloot: de 
doorstoot naar f5. 
6…, Pf6 7. h3, 0-0 8. Pf3, Tb8 9. 0-0, b5 
10. De1, b4 11. Pe2, Pd7 12. Kh1, a5 13. 
f5, Pde5 14. Dh4, Pxf3 15. Lxf3, Pe5 16. 
Lg2, a4 
Zwart vervolgt zijn strategische opzet!  
17. g5, Te8 18. f6 
Een belangrijk moment in de strijd. 
 

           
 
18…, Lf8  
Een goede keuze was hier: 18… exf6 19. 
gxf6, Lh8 20. b3, Ta8 21. Lg5, Pd7 Houd 
druk op de wit te stukken rond pion f6 
vast. Geeft wit geen kans op de serie Dh6-
Tf4-Th4, hoewel Pf8 dan altijd nog hulp in 
nood is.  
19. b3, axb3 20. axb3, Lb7 21. Lb2, Ta8 
22. Df4, Txa1 23. Txa1, Pc6 24. fxe7, 
Dxe7 25. h4, Ta8 26. Txa8 
Deze zet kreeg van wit dan wel  wat 
pepernoten mee: een aanbod van 
vredelievendheid, door zwart niet naar 
waarde geschat… remise kan altijd nog? 
26…, Lxa8 27. Dc1, Lg7?? 
Tsja, nu geldt het aanbod niet meer! 
28. Lxg7 
En het daagde zwart: La8  gaat verloren. 
Zwart geeft op.  
 
Pieter Sturm moest het opnemen tegen 
Albert Segers. Lang ging het gelijk op, 
totdat hij een stuk liet insluiten.  In een 
stelling waarin zwart misschien iets beter 
stond, trok hij een paard terug naar de 
rand. Een rechtgeaard schaker kent de 
spreuk: Een paard aan de rand, is de 
schaker tot schand! Het woord alleen al is 
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een dichterlijke vrijheid! Twee redenen om 
zo’n toestand te vermijden. 
 

         
 
Waarheen moet het beestje? Naar f3, 
hoewel misschien een tegen aanvalletje 
ook nog te proberen valt, nl.: 20. b5!?, Pd8 
21. b6, axb6 22. cxb6, Dc8! 23. Pf3, e5! 
24. Dd2, Lh3 25. Lh1 Mooi is het ook dan 
zeker niet. Maar Pieter werd die avond een 
randfiguur. Hij speelde: 
20. Ph3, e5 
Het peerd heeft nu geen velden, dus 
oppassen voor een dubbelaanval! 
21. Dd2, Dc8! 
En nu hinnikt het schepsel latijn: Quo 
vadis?  
22. b5, Pd8 23. f4, Lxh3 
Afgezadeld! 
24. fxe5, Txe5 25. Ld4, Txe1+ 26. Txe1, 
Lxg2 27. Dxg2, Pe4 
En Pieter hield het, terecht en door 
naijlende ziekte afgepeigerd, voor gezien. 
 
Andrzej Pietrow besloot de avond met 
Henk Ochtman ook al met een nederlaag. 
 
 A. Pietrow – H.J. Ochtman 
 
            Aantekeningen van Pietrow 
 
1.e4, c6 2. d4, d5 3. exd5, cxd5 4. c4, Pf6 
5. Pc3, Pc6 6. Pf3, e6 7. c5, Pe4 8. Lb5!? 
Zeer interessant was: 8. Dc2!?, Da5 9. a3, 
Le7 10. Tb1, f5 11. b4, Dc7 12. b5 met 
sterk initiatief. 
8…, Pxc3 9. bxc3, f6 10. 0-0, Le7 11. 
Lxc6, bxc6 12. Da4, Dd7 13. Tb1, 0-0 
 

         
 
14. c4 
Een moeilijke beslissing. Wit stuurt op 
remise af, maar misschien beter was: 14. 
Te1, e5 15. dxe5, Lxc5 16. e6, Dc7 17. 
Lf4, Ld6 18. Lxd6, Dxd6  
14…, Ld8!? 
Na 14…, dxc4 15. Dxc4, Dd5 16. Dxd5, 
exd5 17. Tfe1, Te8 18. Lf4, Kf7, staat het 
volkomen gelijk.  
15. cxd5, exd5 16. Lf4, Lc7 17. Ld2(?) 
Juist was: 17. Lg3(!), met gelijk spel. Nu 
neemt zwart het initiatief over en komt 
beter te staan. 
17…, a5 18. Tfe1, La6 19. Dc2, Tfe8 20. 
Txe8+, Txe8 21. h3, Le2 22. Ph2, Te4 23. 
Le3, Lh5 24. Dd2, Th4 25. f3, Lxh2+?! 
Het is echter zonde om vrijwillig een 
loperpaar op te geven. Goed en juist was: 
25…, Lg6, met licht voordeel. 
26. Kxh2, Lxf3?? 
En deze wilde actie is voor een speler van 
dit kaliber helemaal niet te verklaren, maar 
het werkt!  
 

         
 
27. Tb8+?? 

 26



Wit heeft gezien dat 27. Df2 een stuk wint 
en vermoedelijk directe opgave afdwingt, 
maar gezien een heftige tijdnood, even 
voor de zekerheid, een extra schaak geeft. 
Een fatale fout die direct een partij kost! 
27…, Kf7 28. Lf4(?) 
28. Df2 werkt niet meer! Bijv.: 28. Te4 29. 
Dxf3, Dc7+ en uit. De resterende zetten 
waren niet meer verplicht. Wit kon beter 
direct opgeven. 
(Redactie: 28. Kg3!, Lxg2 29. Dxg2, g5 30. 
Tb1 en wit staat t och wel beter. Maar 
aangetekend moet worden, dat wit in 
hevige tijdnood verkeerde!) 
28…, Lxg2 29. Dxg2, Txf4 30. Db2, Df5 
31. Tb7+, Kg6 32. Dg2+, Dg5 33. Dxg5+, 
fxg5 34. Tb6, Txd4 35. Txc6+, Kf5 36. 
Tc7, Td2+ 37. Kg3, Txa2 38. Tf7+, Ke6 
39. Txg7, Tc2 40. Txh7, Txc5 41. Kf3, a4 
42. Ta7, Tc3+ 43. Ke2, a3 
Wit geeft op.  
 

       
 
         DE INERNE GEVORDERD  
                TOT RONDE 13 
 
Na de 12e  ronde van de interne competitie, 
die op 3 december werd bereikt, kan nog 
heel weinig worden gezegd over wie nu de 
gewenste A- of B-finale zullen bereiken! 
Voor degenen die 6 of minder ronden 
hebben meegespeeld is het nu kort dag 
geworden of zelfs onmogelijk de vereiste 
11 uitslagen uit 17 ronden te behalen. 
Bekend mag nu toch wel zijn, dat wie die 
11 niet haalt, wordt verrast met een 
zodanig aantal nullen dat de 11 is 
bereikt….  In bijzondere gevallen betracht 
het bestuur clementie. Die nullen zullen uw 
percentage nadelig beïnvloeden en u 
mogelijk verwijzen naar groep C. waarin 
overigens ook een kampioenschap valt te 
verwerven, met de daaraan verbonden 
fraaie bekers. Hieronder een lijst van 
deelnemers met het aantal gespeelde 
partijen plus het bijbehorende percentage. 
 
1.   Hoogeveen 6 91.7 
2.   Pietrow  8 81.3 

3.   Sturm  10 75.0 
4.   Staal  8 75.0      A 
5.   Heemskerk 7 71.4 
6.   Verhoeven  8 68.8 
7.   De Jager  11 68.2 
8.   Helstone  9 66.7 
9.   Seeleman  9 66.7 
10. Weeda  9 66.7 
11. Ouwehand  6 66.7 
12. Bongers  10 65.0      B 
13. Hoenderdaal 7 64.3 
14. Mihailescu 8 62.5 
15. Beerling  8 62.5 
16. Van Kleef  8 62,5 
17. Van Rijn  6 58.3 
18. Stolk  6 58.3 
19. Hoek van Dijke 7 57.1      C 
20. Van der Hooven 8 56.3 
21. Flanders  8 56.3 
22. De Jong  9 55.6 
23. Steenbergen 10 50.0 
24. De Kroes ` 8 50.0 
25. Van As  8 50.0 
26. Hooftman  5 50.0 
27. Kleinjan  6 50.0 
28. De Knegt  6 50.0 
29. Tchavelachvili 8 50.0 
30. Nefkens  3 50.0 
31. Eimers  7 50.0 
32. Van Meerkerk 9 44.4 
33. De Kleijnen 7 42.9 
34. Verhoef  7 42.9 
35. Ansem  7 42.9 
36. J. Simons  7 42,9 
37. Rook  12 41.7 
38. Talmon  6 41.7 
39. De Hoog  6 41.7 
40. De Boer  6 41.7 
41. Hurkmans  9 38.9 
42. Van der Velden 9 38.9 
43. M.Simons  7 35.7 
44. Pijpers  8 31.3 
45. Melis  10 30.0 
46. Plantinga  10 30.0 
47. Witvliet  5 30.0 
48. Poot  5 30.0 
49. Bosbaan  9 22.2 
50. Mulders  7 21.4 
51. Doedens  5 20.0 
52. Hesselmans 8 18.8 
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