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boezem te steken. Dat wil zeggen dat dit
soort zaken niet alleen door het huidige
bestuur kunnen worden uitgevoerd. Ook
hier geldt dat er voldoende materiaal wordt
aangeboden. Het gaat er vooral om dat
iemand de tijd heeft en neemt om het ook
geregeld op de site te zetten. Evenzo geldt
ook hier dat deze persoon op de nodige
ondersteuning kan rekenen. Met wat
enthousiasme en een beetje affiniteit met
internet kom je al een heel eind.

VOORWOORD
Beste schaakvrienden,
Voor u ligt al weer het eerste nummer van
Lof der Zotheid van het nieuwe
schaakseizoen 2009-2010.
Zoals u zult zien kent het nummer inbreng
van diverse bestuursleden. Daarmee wordt
gevolg gegeven aan hetgeen ook
beschreven stond in een eerder verspreide
mail kort na de ALV van eind augustus.
Daarin werd te kennen gegeven dat Arie de
Jong de wens te kennen heeft geuit in het
nieuwe seizoen zijn aandeel in het clubblad
te gaan beperken.

Bij deze wordt nogmaals een dringende
oproep gedaan aan die leden die menen
best wel wat tijd te kunnen steken in de
ondersteuning van de brood nodige
communicatiemiddelen.
Gelukkig heeft dit alles ons er niet van
weerhouden ons beste schaakbeentje aan
het beging van het weizoen voor te zetten.
Alle RSB teams zijn met winst uit de
startblokken gegaan. De ranglijst van de
interne competitie wordt mede aangevoerd
door de wedstrijdleider zelve. En niet
omdat wie schrijft blijft. Het zijn zijn
resultaten waarmee hij zonder aanzien des
persoons noch hun reputatie op basis van
hun rating dit resultaat heeft behaald. In dit
exemplaar van ons Lof der Zotheid kunt u
lezen hoe ook in de RSB competitie Cor
van leer trekt tegen een veel sterker
geachte tegenstander die nog moest
wennen aan zijn aspiraties.

In bedoelde mail is geschetst hoe het
bestuur het functioneren van het clubblad
en de website voor zich ziet. Beide
instrumenten zijn belangrijk in de
communicatie, zowel binnen de vereniging
zelf maar niet in het minst ook als
visitekaartje naar buiten toe. Onontbeerlijk
in dat geheel blijft echter een pr
functionaris die – al dan niet in
samenwerking met anderen – de
coördinatie ter hand neemt. Helaas is het
nog niet gelukt iemand bereid te vinden die
rol op zich te nemen.
Uit het huidige clubblad moge genoegzaam
blijken dat deze persoon of personen niet
zelf het hele blad vol behoeven te schrijven
omdat er diverse andere leden zijn die ook
hun steentje bijdragen. De belangrijkste
taak is er voor te zorgen dat de stukken op
tijd bij elkaar zijn, in juiste lay out komen
en gedrukt worden. Arie de Jong is nog
altijd bereid zijn vele know how en
ervaring te delen en de nieuwe pr
functionaris goed in te werken.

Veel lees- en vooral veel schaakplezier.
Ron Ansem, voorzitter.

Enkele punten uit de algemene
ledenvergadering op 31 augustus 2009
en de bestuursvergadering op 14 oktober
2009

Daarnaast zal de pr functionaris worden
ingewerkt om de site bij te kunnen houden.
Geregeld bereiken het bestuur signalen dat
leden vinden dat de site niet altijd actueel
genoeg is. Soms is de kritiek terecht maar
ook hier past het wellicht de hand in eigen

Uit de ALV: beslissingen
* Voor de huishoudelijke competitie gaan
we door met het in de laatste jaren
gehanteerde systeem.
* Omdat er ten opzichte van het eerste
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voor de ALV was geagendeerd. Het
bestuur acht het mogelijk een korte
bijzondere ALV te beleggen om dit
voordat de resultaten uit de voorronde
worden aangemeld nader te beslissen,
maar zal daartoe zelf niet het initiatief
nemen.
* De bestuursleden zijn nog niet in staat
de website zelf te onderhouden. Omdat
regelmatig klachten over de website
worden ontvangen, doet het bestuur nog
een poging dit beter te laten verlopen.
* Het clubblad komt omstreeks eind deze
maand volgens planning uit. Het blad
zal minder te bieden hebben dan
hetgeen waarmee we de afgelopen jaren
verwend zijn. We zijn dringend op zoek
naar een PR-functionaris.
* Over de huisvesting ontvangen we
regelmatig klachten. Het bestuur
besluit het initiatief te nemen voor een
onderzoek naar een andere huisvesting,
hoe moeilijk dat ook is. Dat onderzoek
wordt zo snel mogelijk gestart opdat
uiterlijk aan het eind van dit
speelseizoen aan de leden een beslissing
kan worden voorgelegd.

concept (met een groepensysteem
waarin reserveringen waren opgenomen
om de groepen zoveel mogelijk rond te
laten spelen) voor de voorronde meer
avonden beschikbaar zijn, wordt de
jaarplanning aangepast.
* De ALV (negen voor, vijf tegen, de rest
onthoudingen) kiest ervoor ook de
uitslagen in de voorronde aan te melden
voor ratingverwerking.
* Op 21 december 2009 vindt een
kersttoernooi/gezellige avond plaats.
* De jaarstukken worden goedgekeurd.
De contributie blijft ongewijzigd (voor
gewone leden dus € 90).
* Het bestuur krijgt toestemming acht tot
tien digitale klokken te kopen.
* Ook het voorstel voor de bestuurssamenstelling wordt goedgekeurd.
Paul Wilhelm wordt wedstrijdleider
extern. Jaap van Meerkerk wordt
jeugdleider. Arie de Jong krijgt een
algemene functie.
De PR-functie blijft helaas vacant.
Maarten Versluis is geen bestuurslid
meer.
Uit de ALV: welverdiend
* Arie de Jong is na vele jaren gestopt als
samensteller, redacteur en uitgever van
het clubblad. Als klein dank voor zijn
enorme inspanningen krijgt Arie enkele
cadeaubonnen die hij geacht wordt
samen met zijn vrouw te besteden.

Leo Verhoeven (secretaris)
HUISVESTING
Erasmus
bewoont
nu
al
enkele
seizoeneneen schoolgebouw dat nodig aan
vervanging toe is. De behuizing heeft voor
een schaakclub zijn tekortkomingen, maar
aan de andere kant ook zijn niet te
miskennen charmes. Het “clublokaal” heeft
voor wie daar gevoel voor heeft een zekere
intimiteit, de consumptieprijzen ontmoeten
slechts bijval. Enig echt minpunt is de
omstandigheid dat competitiewedstrijden
ver van het consumptiefront worden
gehouden en is inderdaad die ruimte wat
aan de “ holle” kant. Iedere beweging
daarin veroorzaakt lawaai, maar slechts de
kniesoor uit zich daarover. Wel is het een
bezwaar dat het meubilair voor iedere
bijeenkomst moet worden versleept en na
afloop van het treffen weer in de gewenste

Uit de bestuursvergadering
* Er is een klacht ontvangen over het
besluit van de ALV om de uitslagen in
de voorronde mee te laten tellen voor
de ratingverwerking. De klacht komt
erop neer dat hierdoor een onevenredig
groot ratingverlies kan optreden.
Het bestuur is gebonden aan de zeker
niet zonder grond genomen beslissing
van de ALV. Naarmate het gespeelde
aantal partijen groter is, neemt de kans
op groot ratingverlies ook sterk af.
Het bestuur heeft echter ook begrip
voor de klacht in die zin dat iemand
er erg veel moeite mee heeft en dit
punt niet als een te nemen beslissing
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staat nog niet zomaar in de sterren af te
lezen.

slagorde worden hersteld. Een werkje, dat
iedere keer weer op dezelfde schouders
terecht komt, waarvan hier acte!

De nood tot verkassen, maar dan
gedwongen, overkwam eens ook NRSG
Wilhelm Steinitz jaren terug in de
tijdrekening. Tot aan het eind van de
tachtiger jaren was de club gehuisvest in
zalencentrum
“Rehoboth”
aan
de
Noordsingel. Lang ging het daar goed,
totdat
wijziging van de personele
bezetting, die voor onze lafenis zorgde, het
bekende fait accompli ging vormen. Toen
kwam er uitzicht op een nieuw
onderkomen en wel in een bovenzaal van
een oud klooster aan de Walenburgerweg.
Onze medebewoner van Rehoboth, RSR
Ivoren Toren, ging ook daar naar toe
verhuizen. Op 3 september 1989 zou daar
intrek worden genomen.
Wat geschiedde even daarvoor? De club
werd opgeschrikt door een artikeltje in
“Berg en Blijpost” (27 april), waarin de
vraag aan de orde werd gesteld of de deur
van “Walenburg”, een oud nonnenklooster
en ons toekomstig onderdak, in de
toekomst zou worden gesloten. In dat
artikel werd zo’n maatregel besproken
aangezien – zo werd althans gesuggereerd
– de Beheerscommissie van de Wijkaccomodaties in Centrum-Noord de vrees
zou hebben geuit, dat de deelgemeente
plannen in die richting zou hebben.
Alvorens op niveau de alarmklok te luiden,
is het toenmalige bestuur van de club (o.a
schrijver dezes) eerst bij Walenburg op
onderzoek uitgegaan. De verkregen
informatie leerde ons, dat we geen angst
behoefden te hebben, dat we plotsklaps
dakloos
zouden
kunnen
worden.
Weliswaar was de deelgemeente op zoek
naar een geschikte locatie waar een nieuw
zogenaamd multifunctioneel centrum kon
verrijzen, maar de verwezenlijking daarvan
zou nog vele voeten in de aarde hebben en
over de factor tijd hoefden we helemaal
nog niet in te zitten. Bovendien zouden de
hurende clubs in Walenburg, hun huurrecht
naar het nieuwe nog te verwezenlijken
centrum kunnen overbrengen. Die kleine

Die bewoning is als een overgangsperiode
te zien, nu de bouw van het nieuwe
onderkomen iets noordelijker in de wijk
uitzicht biedt op een nieuwe periode van
aangenaam ontspannen. Naar die nieuwe
situatie kijken we allemaal met enig
verlangen uit.
Is de bestaande situatie dan zo inferieur?
Natuurlijk niet! Gezien de situatie
waarvoor de club in de “Castagnet” werd
geplaatst, toen werd meegedeeld dat de
huursom astronomische contouren gingen
krijgen, was het vluchtbesluit uit dat zo
vertrouwde onderkomen gauw genomen.
Het niet willen overhandigen van de zuur
opgebrachte spaarpenningen in de clubkas
aan de onverzadigbare geldzucht van de
betreffende deelgemeente is reden genoeg
je biezen te pakken. Nood in welke vorm
ook heeft al vele wetten gebroken.
Ook tijdens de laatstelijk gehouden
algemene ledenvergadering kwamen er
weer signalen, dat de huisvesting niet
ieders instemming heeft en voor enkelen
zelfs reden is geworden de band met onze
club te verbreken of anderszins het
clubbezoek op een laag pitje te zetten. Dat
geeft het bestuur weer eens extra stof tot
nadenken en een aanzet opnieuw na te
gaan of er nog andere mogelijkheden zijn,
die dan wel aan het ultieme schaakgeluk
zouden kunnen beantwoorden. Maar wat is
dan zo’n ideale omstandigheid? Een ruime
zaal met voldoende verlichting op een
centrale plaats is moeilijk aan te wijzen en
de secundaire voorzieningen zoals een
drankje tegen betaalbare prijzen is in die
combinatie heel zeker moeilijk haalbaar.
Na half tien niets meer voorhanden te
hebben na het luttele kopje koffie is geen
prettig vooruitzicht. Toch zal een groep
nog aan te zoeken mensen die
mogelijkheden nog eens onder de loep
moeten nemen, maar veel kans op succes
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bijgespijkerd, door een kille politieke
beslissing kwijt.
Dat voorstel tot sluiting is onderwerp van
bespreking geweest in een vergadering van
de Commissie Emancipatie , Recreatie,
Personeel en Organisatie. Het was een
openbare vergadering en ondergetekende,
bijgestaan door Peter Hurkmans, hebben
die schertsvertoning bijgewoond. Voor de
huurders was in feite slechts van belang
wat de politieke partijen oordeelden over
het recreatieve aspect van het voorstel. De
uitslag bevestigde weer eens de bekende
politieke verhoudingen. Slechts 1 partij
was tegen, 1 partij wilde zich nog wel
verstaan met zijn “achterban”, de rest gaf
gehoor aan de mening van het DB. Uitstel
werd vergeeft bepleit, mede omdat ter
vergadering kwam vast te staan, dat de
vorig jaar nog voorgenomen nieuwbouw
van een Wijkgebouw op het vrijkomende
Eudokia terrein niet zal worden
gerealiseerd. Die mededeling was voor
onze club ook een verrassing, want het
vooruitzicht op medeverhuizing naar
Eudokia speelde destijds in onze beslissing
naar “Walenburg” te gaan, een zeer
belangrijke rol. Het voortbestaan van onze
vereniging, en zeker nu het eeuwfeest in
1994 naderde, mocht immer niet op het
spel staan.
De bovengenoemde Commissie gaf dus
zijn fiat aan het voorstel tot sluiting en dat
werd op zijn beurt weer voorgedragen op
een Raadsvergadering eind november van
dat jaar. Financiële overwegingen zouden
aan het besluit niet ten grondslag hebben
gelegen, maar een bedrag van ƒ 20.000,aan besparing heeft toch lang in onze
hoofden nageklonken….
En zo kon “Steinitz” op zoek naar een
nieuwe speelgelegenheid. Veertig adressen
zijn bezocht! Uiteindelijk werd het De
Esch, waar we ons paleiselijk hebben
gevoeld.
De les: Vertrouwen hebben is dus een
goede zaak, maar in de politiek is dat
minder raadzaam….

wolk aan onze fraaie hemel was daarmee
voor jaren uit het zicht verdwenen….
Zo sleet de club zijn dagen, geen vuiltje
aan de lucht, in voor- en tegenspoed wat
de sportieve prestaties betrof. Tot eind
oktober van 1992 dan. Toen kregen de
huurders van “Walenburg” een brief van
het
Dagelijks
Bestuur
van
de
Deelgemeente Noord, onze huurbaas
zogezegd. Daarin werd mededeling gedaan
van een besluit van dat DB om de Raad
van diezelfde deelgemeente voor te stellen
de wijkaccommodatie te sluiten per 1
januari 1993. Mede aanleiding voor dat
besluit zou zijn het ter discussie staan van
de kwaliteit van het gebouw (een mening
echter, die zeker niet had postgevat bij de
huurders!) en de functie van de
accommodatie. Inmiddels werd de
Deelgemeente (en dat zal ook wel
gegolden hebben voor de overige
Deelgemeenten)
geconfronteerd
met
nieuwe
bezuinigingen
(van
de
zogenaamdeTussenbalans), opgelegd door
nog hogere bestuursinstanties. De sluiting
van “Walenburg” zou dan het gevolg zijn
van een proces van bezuiniging en
ombuiging. Wel was het DB is er zich van
bewust, dat ze een aantal verplichtingen
had ten aanzien van de huurders.
Afhankelijk van de aard van de
activiteiten, zou dan worden gezocht naar
mogelijkheden een aantal huurders onder
te brengen bij andere voorzieningen in de
wijk. Maar dat gold dan wel voor
ouderenwerkactiviteiten en daar vielen
schaakverenigingen niet onder…. Die
moesten zelf maar een uitweg zoeken! En
zo stond ook het bestaan van stijl- en
volksdansers, handwerkers, schilders,
Engelse lesvolgers, biljartje leggers, een
zangclub, de Weight Watchers, de
Molukse
Evangelische
Kerk,
een
muziekleraar, die daar zijn broodje
verdiende, op de tocht. Maar ook
omwonenden raakten hun tweede, zo
vertrouwde, tehuis waar een kopje koffie
werd gedronken en tijdens een praatje de
achterstand
in
buurtkennis
werd
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Onze volgende verhuizing hoeft die hobbel
naar mag worden verhoopt gelukkig niet te
nemen!
Adjo

Rens speelde een leuke partij, die een
plotseling einde kende:

Ashtapada 1 – Erasmus 4
24 september 2009
Paul Wilhelm
We komen er in om half elf, René Weerts,
Emiel Verhoef hadden al gewonnen en
Lucian Mihailescu en John Helstone
hadden geremiseerd. Bij het betreden van
het (te) warme schaakzaaltje in Hoogvliet,
zie ik net de tegenstander van Rens
Hesselmans opgeven. Hij deed een toren in
de aanbieding. Rens bewees zich een
voortreffelijk invaller.
Ralph Simon, tegenstander van Emiel,
deed al in de opening een pion cadeau,
kwam ook niet meer tot tegenspel en werd
fraai matgezet:

27. fxe5, fxe5 28. Tf5, Pf6 29. Lxe5,
Pg4??
De kat wordt op het spek gebonden. Goed
was 29…, Pe4, waarna een mogelijk
vervolg kan zijn: 30. Df4, Dc4 31. Td1,
Pxc3 32. Td7, Txe5?! 33. Dxc4, Txc4 34.
Txe5, Txg4+ 35. Kf2, Txh4 36. Tee7, Tg4
en de afloop is nog onzeker.
30. Dxg4, Txe5 31. Txe5
En Zwart verliest zwaar materiaal. Dus
opgeven maar.
Nog 3 partijen te gaan: rond elf uur
wikkelde Bram de Knegt af naar een
toreneindspel met in principe 2 pionnen
meer, maar hij besloot om op het remise
aanbod van zijn tegenstander in te gaan om
de winst maar vast veilig te stellen.
Toen waren er nog twee bezig: Jan Hoek
van Dijke en Cor van As. Jan had een toren
minder maar wel wat compensatie in de
vorm van vooruitgeschoven pionnenposten
en Cor probeerde zich uit een mislukte
opening te worstelen, vooralsnog door een
vrijpion te creëren op c4. In het laatste
kwartiertje – de spanning liep zichtbaar op
bij de spelers – vergat de tegenstander van
Cor via 2 schaken op h8 de dames te
ruilen, speelde wat valletjes rond de 7e lijn,
moest hard nadenken voor de countersurge

31. Tg4+, Kh5 32. Th4+, Kg5 33. Tff4,
Te2
Zwart helpt zichzelf….maar ook andere
zetten vermogen het noodlot niet te
dwarsbomen. Wit plaatst na iedere
willekeurige andere zet (eventueel na
ontlopen van schaakjes) een toren op h7.
34. Th8
Zwart geeft op.
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(zoiets opdringerigs als een vloedgolf,
vertaler) van Cor, deed dat niet helemaal
goed. Maar toen Cor verzuimde even zijn
koning omhoog te spelen naar wat vrije
velden met alles kansen voor winst, zette
hij onze man mat in 2.
Lest best: Jan Hoek van Dijke: de harde
strijd leek nog wat op te leveren, vooral
toen de jonge Brokaar niet op mat ging
spelen maar zijn aanvalspaard terugtrok.
Jan wikkelde vooralsnog af naar een toren
en 3 pionnen tegen toren, loper en pion op
dezelfde vleugel, maar dan had hij wel een
paard moeten slaan. Nu bleef zijn opponent
2 stukken voor en dat was teveel om door
te spelen.
Wel een mooie start van het 4e, de zege
had nog wat groter uit kunnen vallen.

vrijpion van Koos en zette alles op een golf
eigen pionnen die de zwarte koning tot
wanhoop moesten brengen. Dat succes
bleef uit en de nieuwe dame van Koos, die
zijn strijdkrachten was komen versterken,
deed de tegenstander alsnog de das om.

De uitslagen:
Simon – Verhoef
Verbeeten – De Knegt
Brokaar – Hoek van Dijke
v.d. Pijl – Helstone
De Graaf – Hesselmans
Michielsen – Van As
Bakker – Weerts
Gerssen – Mihailescu

0-1
½-½
1-0
½-½
0-1
1-0
½-½
0-1
3½-4½

De tegenstander van Marc Simons ging in
deze stelling door zijn vlag. Met wat meer
tijd had hij zeker remise kunnen houden na
bijvoorbeeld 32…, Dc7 33. f5, Te8 34.
Te2, b5. Maar kennelijk was hij zo verrast
door de opstoot f2-f4, dat hij geen uitweg
meer zag.
De eindfase in de partij Ansem – De
Kluyver was ook al tenenkrommend.

HEIKELE MOMENTEN
De wedstrijd van het vijfde tegen de
reserves van Papendrecht/Alblasserdam
gaf aan het slot van de avond een eindstand
waarin de winst van onze jongens met de
hakken over de sloot kon worden
aangetekend. Was die overwinning echter
wel verdiend? Wat de denken van de zege
die Koos de Hoog uit het vuur wist te
slepen? In de opening kwam hij zwaar
onder de druk te staan, moest een kwaliteit
offeren om erger te voorkomen, daarna
werd het een spel van zien te overleven. De
stelling deed de naam van de tegenstander,
Souverein, eer aan.
Die tegenstander
onderschatte in het eindspel echter een
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De Kluyer’s koning staat niet bepaald
rustig in dat hoekje op h8. De vraag is
alleen kan hij de koning van Ansem aan de
praat houden? Dat kon hij inderdaad na:
39. Kh2??, Dxf4+ 40. Kg1??, Dxd4++ 41.
Kh1, Da1+ 42. Kh2, Da3 43. Dxf5, Kg8
44. De6+, Kh8 45. Txf8+, Dxf8
De partij is dan niet meer te winnen....
hoewel de praktijk anders bewees! Na nog
enkele miskleinen werd Wit winnaar.
Hoe had Wit het dan moeten doen?
39. Kh1!!, De1+ 40. Kh2, Db4 41. Dxf5,
Kg8 42. De6+, Kh8 43. f5, h6 44. f6, Txc8
45. Dxc8+, Kh7 46. f6 en Zwart kan de
vlag strijken.

boven die van ons en ten slotte de zich bij
onze club minder thuis voelende Henk de
Kleijnen, die aan Messemaker 1847, zijn
tweede en aangenamer tehuis, de voorkeur
gaf.
Voor de openvallende plaatsen hebben zich
aangemeld Sijmon Algera en
Mari
Hofman. De laatste had enkele jaren geen
praktische ervaring gehad, speelde zich in
vorm via het Watertorentoernooi, maar
moest toen ervaren dat oefening kunst
baart, een verheffing die hij in dat toernooi
niet wist waar te maken en mede daardoor
Elopunten moest inleveren. Uit eigen
gelederen kwamen Evert van den Hooven
en Ruurd Ouwehand de laatste plaatsen
opvullen.
Jan Seeleman was die avond verhinderd,
zodat ook voor hem een remplaçant moest
worden opgetrommeld en dat werd Leo de
Jager, die eerder te kennen had gegeven
een jaartje, na een wat minder succesvol
seizoen in ons eerste, op adem te willen
komen.
Een gehalveerd eerste dus! Maar in de
promotieklasse zijn dit jaar 2 plaatsen voor
promotie te vergeven en is een goed begin
dan ook gelijk het halve werk.

Ook Joram Simons had over geluk niet te
klagen! Hij boette op rij wat pionnen in en
stond flink verloren. Het geluk wilde dat in
het verdere verloop zijn dame onheil wist
te stichten achter de vijandelijke linies. Dat
leverde wat tegenmateriaal op en ook een
zwarte koning, die aan schaak niet wist te
ontkomen, dus werd het toch nog remise,
hoewel hij qua materiaal nog steeds in het
nadeel was.
Teamchef Harry Nefkens merkte dan ook
niet voor niets in zijn verslaglegging op te
hopen dat dit huzarenstukje in de volgende
ronden zijn vervolg mag krijgen!

Op papier waren we ook in deze
samenstelling sterker te achten dan de
bezoekers en in de uitslag werd dat dan
ook bewezen. Een
probleemloze remise
werd al spoedig genoteerd tussen Paul
Dekker en Ruurd Ouwehand aan bord 7.
Uit een Caro Kann ontspon zich een
overbekende stelling, waarin stukkenruil
voor de hand lag. Dat ruilen werd
voortgezet totdat in onderstaande stelling
tot puntdeling werd besloten.

Adjo
OP DE TERUGWEG
De kop heeft een ongunstige klank, maar
ditmaal is de klank meer welluidend!
Onseerste, vorig seizoen gedegradeerd uit
de KNSB, is op de terugweg naar herstel!
De eerste schreden werd gezet op 21
september, toen RSR Ivoren Toren 3 op
bezoek kwam.
Ons eerste kent wel nieuwe gezichten, nu
Andrzej Pietrow het doordeweekse
schaken heeft vaarwel gezegd en daarmee
ook onze club, gevoegd bij de overstap van
Jaap Staal naar het tweede team van
Charlois Europoort, waar hij de vorm van
de interne competitie de voorkeur geeft
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Beter 20…, Tad8
21. Pe4
Direct 21. Lb4 heeft wellicht de voorkeur:
21…, Pc5 22. Lxc5, bxc5 23. Pe4, Tfd8
24. Pxc5 enz.
21…, f5?
Hier moest toch echt 21…, Tfd8.
22. Lb4!, fxe4 23. Txd7, c5 24. Txe7, cxb4
25. Txe6, Tad8 26. Td6, Txd6
Deze ruil vergemakkelijkt het eindspel
voor Wit, geholpen als hij is door de
hulpeloze zwarte h-pionnen.
27. exd6, Kf7 28. Kf2, Ke6 29. Td1, Kd7
30. Ke3, Te8 31. Td4
Zo stort het verzet spoedig ineen.
31…, Tg8 32. Kxe4, Te8+ 33. Kf3, Te1
34. Td2, Tf1+ 35. Kg2, Te1 36. Kh3
Op weg naar die h-pionnen, Zwart geeft
dan ook op.

Een aanvaardbare beslissing, maar toch
zijn juist deze open stellingen vaak
aanleiding voor onaangename verrassingen
en dat geldt dan voor zowel Wit als Zwart.

Aan bord 6 onderging Evert van den
Hooven de vuurdoop. Dat vuur werd
aangewakkerd door Alex Dabrowski, die
met zwart spelend, op papier van de RSR
afvaardiging over de hoogst genoteerde
papieren bleek te beschikken en wel ruim
100 punten boven onze man. Dat gegeven
mocht Evert niet afschrikken en hij speelde
tegen een Siciliaan een gedegen partij. Na
29 zetten ontstond de volgende stelling:

Het fundament voor de totaaluitslag werd
gelegd door Pieter Sturm. Uit een
flanksysteem ontspon zich een aardige
strijd, waarin Zwart een dame uitval
waagde, waaraan weinig perspectief viel te
ontdekken.Het was juist Pieter die hieruit
voordeel wist te trekken in de vorm van
een versplinterde zwarte pionnenformatie,
Op de twintigste zet koos Zwart bovendien
voor een gewaagde zet op een moment dat
zijn beide paarden onbeschermd stonden,
gevolgd door nog eens een minder
doordachte actie…

Wit gaat hier duidelijk aan de leiding en
succes lag voor de hand met 30. Da7.
Zwart heeft dan weinig keuze. Het beste

20..., h6
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lijkt dan nog 30…, Ta8, Maar na 31. Dxb7,
Dxb7 32. Txb7, Pf8 33. Tcc7, Kf7 34. g4!,
h4 35. Lf1 staat voor Wit de poort
wagenwijd open.
Evert miste deze mogelijkheid echter en
besloot tot:
30. a4, Dxa4
Daarna liep de partij snel naar remise, wat
voor Evert toch wel teleurstellend was.

28. Pdxe6, Tc8 29. Pxh7, Txc7 30. Pf6+,
Kh8 31. Pxf8, d4!
Deze pion is met recht een angel in het
witte vlees!
32. f4, d3 33. Kf2, d2 34. Ta1, Le4!! 35.
Ke2, Lc2 Voor Wit blijft dan weinig over.
Bijvoorbeeld: 35. Tg1, Ta7 36. P8d7, Ta2
38. g4?!, fxg4 en Zwart strijkt de winst op.
In de partij slaagde Zwart er in de c-pion
van het bord te vissen en dat ging langs
reguliere wegen. Daarbij kwam hij ook nog
tot 2 pionnen voorsprong en die brachten
de beslissing.
Van de partij van Mari Hofman heb ik ook
geen data in handen, maar tijdens een
tocht langs de borden zag ik hem in
benarde situatie verkeren. Een pionoffer op
e6 werd hem uiteindelijk noodlottig.
De tussenstand in de wedstrijd werd
hiermee 3½-2½ in ons voordeel en het
wachten was dus nog op de heren Leo.
Leo de Jager verving Jan Seeleman, die
andere verplichtingen had. Hij kreeg tegen
Pim Uytdewilligen tegen de tijdgrens aan
een pion extra op het bord:

Jos van der Kaap kreeg tegen Winood
Rampersad naar verluidt weinig kans op
winst. In de tijdnoodfase moest hij nog alle
zeilen bijzetten om een half punt te kunnen
laten noteren. De partij is niet in mijn bezit
gekomen.
Sijmon Algera debuteerde tegen Dik van
der Pluym, ook al met een Siciliaan. De
partij ontwikkelde zich na 17 zetten naar
de volgende stelling:

Van der Pluym besloot hier in ruil voor een
pion aanval te creëeren:
18. Pbd4, Txc3 19. Lxf5, gxf5 20. Dd2,
Tc7 21. Tfc1, Txc1 22. Txc1, Pc4 23.
Dh6, Df8
Zwart kan de aanval nog wel afslaan.
24. Dg5+, Dg7 25. De7
Dit binnendringen is voort Zwart niet
gemakkelijk.
25…, Tb8 26. Pc6
Interessant is hier 26. Dc7! En Zwart lijkt
het dan moeilijk te krijgen. Maar is dat ook
zo? Een variant: 26…, Df8 27. Pg5, La8

33…, Pd5 34. Td4, Txd4 35. Pxd4
Wit staat nu beter, maar je moet het wel
weten te winnen! De extra kans is hier dat
de lopers elkaar wel kunnen tegenkomen,
wat de kans op winst vergroot. In het
verdere verloop gingen ook de paarden uit
de wei en waar niet meer geschreven maar
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wel gezet werd vorderde Wit steeds meer
en bracht uiteindelijk de winst binnen.
De wedstrijd was daarmee beslist en het
wachten was of de uitslag nog meer glans
kon worden gegeven. Die taak was
weggelegd voor Leo Verhoeven. Zoals
gewoonlijk was het vertoonde spel te
volgen tot ver in de twintig zetten, tot een
stelling die als ongeveer gelijkwaardig was
te
schatten.
Daarna
kwam
het
cijfermateriaal niet meer tot leven voor de
toch wel aandachtige lezer…. Goed
leesbaar was de uitslag! 1-0.
En zo kwam de wedstrijd tot geschiedenis
met de uitslag 5½-2½ voor ons eerste
team.

SCHAAKPORTRETJE
De schaakgemeenschap telt op de sterkte
ladder, bekend onder de naam Elo rating,
vele sporten. Wie onderaan bivakkeert
wordt aangeduid met vermeldingen als
“nog jong, moet nog klimmen”of “dat is
kennelijk zijn plafond” of dergelijke
fraaiigheden meer. Maar als je al op een
leeftijd bent aangekomen, die in dat
opzicht vragen open laat, dan kom je bij
nadere beschouwing beoefenaars van het
edele spel tegen, die een verrassend inzicht
hebben en toch op die ladder op zeer
bescheiden hoogte balanceren.
Vandaag dan eens nader beschouwd Marc
Simons, waartegen ik in de eerste ronde
van de nieuwe interne competitie een
lastige kluif kreeg voorgeschoteld. Over
die partij wil ik het hier niet hebben,
hoewel die ook fragmenten vertoonde, die
het waard zijn er dieper op in te gaan.

De uitslagen op een rijtje:
Van der Knaap – Rampersad
Sturm – Vogelesang
Algera – Van der Pluym
Verhoeven – Van Doorn
Hofman – Keetbaas
Van den Hooven – Dabrowski
Ouwehand – Dekker
De Jager – Uytdewilligen

½-½
1-0
1-0
1-0
0-1
½-½
½-½
1-0
5½-2½

Neen, Marc, die kennelijk over bepaalde
bestudeerde verdedigingen beschikt, liet
een mooie partij zien tegen Eddy Hermans,
die hij met Russisch tegemoet trad. Het
nog eens naspelen van die partij is zeker de
moeite waard!

Overige uitslagen in de promotieklasse: :
E. Hermans – M. Simons
De Wil. Dame 1 – SO Rotterdam 3 3½-4½
Nieuwerker a/d IJ 1 – Shah Mata 1 3½-4½
Charlos Europoort 3 –Spijkenisse 2 5½-2½
Krimpen a/d IJssel 1 vrij

1. e4, e5 2. Pf3, Pf6 3. Pxe5, d6 4. Pf3,
Pxe4 5. d4, d5 6. Ld3, Ld6 7. 0-0, 0-0 8.
c4, c6 9. c5
De schaakgeleerden onder u hebben de
gelegenheid hier kanttekeningen te
plaatsen, een bezigheid waartoe mij het
elan ontbreekt.
9…, Lc7 10. b4, Pd7 11. Dc2, f5

De stand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Charlois Europoort 3
Erasmus 1
Shah Mata 1
SO Rotterdam 3
De Willige Dame 1
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
RSR Ivoren Toren 3
Spijkenisse 2
Krimpen a/d IJssel 1

2
2
2
2
0
0
0
0
0

5½
5½
4½
4½
3½
3½
2½
2½
0
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25. Te1, Le6 26. De3, Tf5
De zaken worden naar de spits toe
gedreven.
27. Pf1, Tdf8
Wit is niet gelukkig geweest met het
verdedigen van pion f4.
28. h3
Eindelijk, maar wel wat laat.
28…, Txf4 29. Ph2, d4 30. Da3, e3 31.
Pf1, Txf1+ 32. Txf1, Txf1+ 33. Kxf1,
Dxg3
Het pleit is beslecht.
34. Dd3, Df2#
Zwart heeft weloverwogen en consequent
gespeeld en geprofiteerd waar Wit de
gelegenheden bood.
Laag op de ladder?
Nu u weer!
Adjo

Wit kan hier uit een aantal mogelijkheden
kiezen om de strategie uit te stippelen. Hij
koos voor een aanval op de damevleugel,
mede gelet op zijn opgerukte c-pion.
12. a4, Pdf6 13. Pe5
Pe4 hangt nu het slachthuis boven het
hoofd.
13…, Pd7 14. Lf4, Pxe5 15. Lxe5, Lxe5
16. dxe5, Dc7 17. f4, Le6 18. Tf3, De7
Het formeren is begonnen.
19. Th3, Tad8 20. Pd2, g5
Wit besluit het heersende paard uit de wei
te halen.
21. Lxe4, g4 22. Tg3, fxe4
De witte stelling vertoont nu de nodige
aanvalspunten, maar in feite is er nog geen
verschil in kansen.
23. Tf1, Lf5 24. Db3, Dh4

VERPLETTERENDE START
ERASMUS 2
Ruurd Ouwehand
Op vrijdag 2 oktober jl. toog ons tweede
naar Berkel om partij te geven aan het
eerste team van 3-Torens. Wij rekenden op
een zware wedstrijd, wij misten immers
twee basisspelers (Joop van ’t Hoenderdaal
en Olivier Vrolijk) en de tegenstanders
begonnen met een toren meer, maar
gedurende de avond werd het beeld steeds
rooskleuriger.
Op bord 2 had Pim Kleinjan een
eenvoudige avond doordat ex-Erasmus en
ex-Hillegersberg lid Eric Hoogenes in een
obscuur openingstrucje tuinde en na 9
zetten zijn dame tegen 2 schamele lopers
kon inleveren. Eric probeerde het nog
even, maar zag snel het zinloze in: 1-0.
Op de website van 3-Torens is hierover
het volgend aangetekend:
“Voor nog geen 2 euro 50 cent kocht Pim
Kleinjan een leuk schaakboekje bij De
Slegte in Rotterdam. Ruim 395 pagina’s
schreef Gutman over een cult variantje van
de levensgevaarlijke Budapest variant.
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Hoogenes was duidelijk niet op de hoogte
van de pijnlijke tactische finesses. Pim
straalde en haalde triomfantelijk het eerste
punt voor Erasmus binnen.”
Op bord 1 mocht Ruurd Ouwehand het
opnemen tegen kopman Leon Huijsdens.
Ik zette de partij degelijk op en wilde
doorbreken in het centrum. Hierbij zag ik
een tussenschaakje over het hoofd en kon
ik een kwaliteit inleveren. Dit was het sein
om alles op de aanval te zetten, waarna ik
zijn koningsstelling wist open te breken
met het doel om eeuwig schaak te forceren.
Toen ik remise aanbood had ik
onvoldoende oog voor mijn mogelijke
winstkansen: 1½-½.
Op bord 6 dacht Frits Steenbergen een
competitiewedstrijd te spelen tegen ons
(dubbel)lid Rinus van de Linde. Frits zette
druk op een zwakke pion, won een andere
pion en kwam in een gewonnen eindspel:
2½-½.
Cander Flanders (bord 7) had tegen Kees
van der Griendt een eenvoudige avond.
Cander won al snel een pion ( 1. d4, Pf6 2.
c4, d5 3. Pc3, e6 4. Pf3, g6 5. Lg5, Pbd7 6.
cxd5 enz.) en zette een koningsaanval op.
Na de verovering van een 2e pion was de
tegenstand snel gebroken: 3½-½.
Daarentegen moest Reinier Hoogeveen
(bord 3) tegen Caspar van Loosen alle
zeilen bijzetten om overeind te blijven. Na
een messcherpe partij, waarbij de stukken
en kwaliteiten van het bord vlogen,
vergreep Van Loosen zich in het eindspel,
zodat Reinier een vol punt kon noteren:
4½-½.
Met nauwkeurig verdedigen wist Paul
Wilhelm op bord 4 tegen Arno van Houten
nog net overeind te blijven: 5-1.
Paul laat zijn partij hierbij gaan:

10. exd4
PW: 10. Dxd4, Ph5 11. Dxd5, Pxf4 12.
exf4, e6 13. Dd2, Pc5 is wat beter voor
Wit.
10…, dxc4 11. Lxc4, Pb6 12. Lb3, Pbd5
13. Pxd5, Pxd5 14. Lh2, Lh6
PW: Dit is dus een fout plan (14…, b6 15.
Tc1, Lh6 16. Tc2, e6 17. Pe5, Lb7 18. Pc6,
Lxc6 19. Txc6, Lf4 20. Lxf4, Pxf4 21.
Dg4, Dd7 22. Tfc1, Pd5 23. a3, Tad8 24.
Df3, Tfe8 25. T6c4, Te7 met gelijk spel)
15. Te1, e6 16. Pe5, f6 17. Pg4, Lg7 18.
Tc1, Tf7 19. Dd2, Kh8 20. Tc2, b6 21.
Tec1, Lb7 22. a3, h5 23. Pe3, Lh6 24.
Dd3, Kh7 25. Lxd5, Lxd5 26. Tc7, Txc7
27. Txc7+, Lg7 28. Pxd5, Dxd5 29. Dc4,
Dxc4 30. Txc4, Td8 31. Lf4, Td7 32. Le3,
Lh6 33. Tc6, Lxe3 34. fxe3, Te7 35. e4,
Kg7 36. d5, exd5 37. exd5, Td7 38. b4,
Kf7 39. Kf1, Ke7 40. Te6+, Kf7 41. Tc6
PW: Remise door herhaling van zetten.
41…, g5 42. a4, Kg6 43. b5, Kf5 44. Ke2,
Txd5 45. Tc7, a6 46. bxa6, Ta5 47. a7,
Txa4 48. g4+, hxg4 49. hxg4+, Ke5
PW: Niet 49…, Kxg4?? wegens 50. Tc4+
50. Kf3, Ta3+ 51. Kg2
Remise.
Met een leuke combinatie wist invaller
Gilles Donze (bord 8) tegen Henk Springer
een pion te winnen. Bekwaam wikkelde
Gilles af naar winst: 6-1. De partij van Jaap
van Meerkerk (bord 5) tegen Egbert
Berghout ging lange tijd gelijk op. Jaap
wist echter af te wikkelen naar een gunstig
toreneindspel en ging met 2 vrijpionnen
lopen op de koningsvleugel. Berghout zette
alles op zijn vrijpion op de damevleugel
maar verwaarloosde hierbij de veiligheid
van zijn koning: 7-1.
Zo’n overtuigende start belooft veel voor
dit schaakseizoen. Op grond van onze
rating behoren wij niet tot de favorieten.
De volgende ronden zullen uitwijzen waar
wij staan.

Van Houten – Wilhelm
1. Pf3, Pf6 2. d4, g6 3. Lf4, d6 4. e3, Lg7
5. h3, Pbd7 6. Le2, 0-0 7. 0-0, c5 8. c4, d5
9. Pc3, cxd4
PW: 9..., dxc4 10. Lxc4, Pb6 11. Lb5, cxd4
12. Dxd4, Pfd5 13. Le5, f6 14. Lg3, e5 15.
Dc5, Le6 lijkt wat beter voor Zwart.
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ERASMUS 3 IN DE KOPGROEP
Arie de Jong
Na het eerste,tweede,vierde en vijfde was
het donderdag, 8 oktober de beurt van team
3 de schaakgemeenschap te verbazen. Dat
fenomeen voltrok zich op de grens van stad
en land en wel op een toepasselijke plaats,
in de boerderij De Kapel. Wie mocht
denken dat we plaats moesten nemen op de
deel of misschien zelfs in de groep, waar
de koeien plachten hun behoeften te
deponeren, die vergist zich! Neen, wij
werden ontvangen in de opkamer, waar het
boerengezin slechts de zondag doorbracht,
na de kerkelijke plichten te hebben
volbracht. Daartoe bestegen wij aan de
achterzijde van het boerengedoe enkele
trappen en belanden in een zee van licht,
waar achter de bar de koffie reeds stond uit
te nodigen. De gelegenheid bleek te
worden verhuurd door de Pameijer
stichting, een club die in Rotterdam meer
van dit soort onderkomens aan de man
brengt.
Shah Mata ging daar ook zijn eerste
bondswedstrijd tegemoet die avond en
omdat ik vroeg aanwezig was, kon ik nog
een bijdrage leveren in de wijze van
opstelling van de
tafels. Mijn
aanwijzingen werden niet in de wind
geslagen, hoewel die natuurlijke gezel daar
niet voelbaar aanwezig was.
Ons team had de maandag daarvoor nog
geen teamleider, dus moest na een
belrondje van Paul Wilhelm worden
aangenomen, dat de gedachte bemanning
die wedstrijdavond ook aan boord zou
klimmen. Alles kwam dan ook dik in orde.
Wel had ik gelukkig namen en nummers
op een papiertje gezet en na onderling
overleg over de bordbezetting konden we
aan de slag.
We trokken direct flink van leer. Gilles
was de eerste, die kwam aankondigen dat
hij van het spel van de tegenstander weinig
begreep. Ik laat u even meebeleven:

Gilles heeft hier Wit en met Zwart aan zet
staat hij niet bepaald florissant!
13…, Pxe4 14. Lf4, Dc3+ 15. Kf1, e5
16. Tc1
Zwart moet nu de dame transporteren....,
maar er volgde:
16…, exf4?? 17. Txc3, Pxc3 18. Dd6,
Pxa2?? 19. Dxb8, 0-0 20. Dxf4, Pb4 21.
Kg2, h6 22. c5, Te8? 23. Dxb4….
Zo stond het al gauw 1-0 voor het derde.
Rutger Cogenbach kwam mooi uit een
Hollandertje en plaatste hier een
plaagstootje:

Meer dan een plaagstootje is het niet, want
Wit kan de gevaren gemakkelijk bezweren,
maar toch...
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Correct: 35. Txf3, Txf3 36. Dxf3, Lf4 37.
h3, Tf8 38. Kg2, De1 39. Df2, Dxf2+ 40.
Kxf2, Lc1+ 41. Ke2, Lxc3 42. Txc3, Tb8
en Zwart heeft voordeel.
35…, Pxh2 36. Txf8, Txf8 37. Dxh2,
Tf1+ 38. Kg2, Tf2+
Wit geeft op en het was daarmee al 4-0.
De vraag rees of de tweede helft ook een 40 zou opleveren. Veel tekenen wezen
daarop!
Frits Steenbergen had
tegen Dolf
Rijkeboer gedurfd lang gerokeerd met
Zwart, kreeg een pion aangeboden, maar
moest een jacht op zijn dame zien te
weerleggen toen Wit meende zich een
paardoffer te kunnen veroorloven.

16…, f4 17. Lxe4, dxe4 18. Pxe4?
Na 18. Txf4 heeft Wit niets te klagen, hij
staat prima.
18…, Lg4
De rollen worden omgedraaid.
19. Pc5, Lxf3 20. Dxf3, fxe3 21. Dxe3,
Db5 22. Dc3, De2
Zwart dreigt nu Tf2 met vernietiging. Wit
meende nu eerst de dame te moeten
aanvallen….
23. Te1, Df2+
Een tussenschaakje en mat volgt. Dus 2-0.
Peter Weeda pleegt zijn partijen op te
nemen in een geheim schrift, waarvan het
bestaan overigens nog niet is aangetoond.
Wat ook niet kan worden ontraadseld is de
wijze waarop hij het eindspel in zijn
voordeel besliste.
Zelf voelde ik mij die avond niet in goede
conditie. Om onheil te vermijden werd het
dan ook bord 8. Ik trof daar een speler met
zeer weinig elo achter de naam, maar hij
was wel uit het goede hout gesneden. Lang
moest ik wachten op een aanvalskans.

23. a5?!, exf4 24. Txe8+, Lxe8 25. Ta4
Dat had Wit voor ogen.
25…, c2
En dat was de redding, dankzij die centrale
d-pion is 26. Tc4+ niet mogelijk.!
26. Dxc2+, Dc3 27. Dd1, Lg6! 28. Ta3,
Db2 29. Tb3, Da1 30. Tb1, Dd4 31.
Dg4+, Pd7 32. Tc1+, Kd8 33. Lc7+, Ke7
34. Te1+, Pe5 35. Lxg6, hxg6 36. Dxg6,
Dc3
Een leep zetje: 2 stukken “en prise”.
37. Txe5+, Lxe5 38. Dg5+, Lf6
En Dolf delfde het bekende onderspit.
Het eerste punt van weer 4 was binnen.

33…, f3?!
Ik meende hier in de aanval te kunnen
winnen, maar Wit kan het toch wel
verdedigen. Bij correct spel bereikt Zwart
slechts een voordelig eindspel, maar winst
is dan nog niet zomaar te verwezenlijken!
Wit hielp echter mee…
34. Lxf3, Pxf3 35. Pb5??
Nu is de aanval wel doorslaggevend.

Patrick van der Velden opende met een
pionoffer, maar miste op de 7e zet de
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bekroning van de idee. Ook later in de
partij had hij nog enkele mooie
mogelijkheden die goed spel hadden
beloofd. Toch ging het verder goed, maar
aan het einde liet hij zich een kwaliteit
afsnoepen en moest hij blij zijn met
remise. De tweede 4-0 zou dus niet tot
stand komen….

duel uitvocht. Jan moest wel even wachten
op zijn tegenstander, die pas na geruime
tijd achter het bord plaats nam. Jan had
daar inmiddels al de voorbereiding voor de
apendans getroffen (1.b4) Het verloop van
de partij was nogal merkwaardig, wat
resulteerde in de volgende stelling:

De laatste 2 partijen stonden er prima voor
en we moesten alleen maar wachten op het
moment dat we de uitslag konden laten
aantekenen. Bij Henry Pijpers waren
opwindende momenten te zien. Met Zwart
speelde hij 21…, Df6-f2

Wit heeft hier al aardig voordeel,
bovendien een tijdvoordeel, waarbij Zwart
al bijna alles had opgesoupeerd en hij had
hier kunnen kiezen voor 25. La3. Wellicht
was Jan bevreesd voor 25…, Db5, maar na
26. bxc5, Dxa5+ 27. Pd2 staat Zwart
verloren.
25. b5, Dxb5 26. De2, Db4 27. Lc3, Da4
28. Dc2, Db5 29. Db2, Dxb2 30. Lxb2,
Tb8 31. Lc3, Tb5 32. Kd2, Thb8

Wit stak hem een paard toe in ruil voor een
loper, maar ook pionnen werden Zwart’s
deel:
22. Pf4, Lxf4 23. exf4, e3 24. Pe4, Dxf4
25. Pg3, Dxg4 26. Dc2+, Lf5 27. Dg2, c6
28. Th2, Lc8 29. Dc2+, Lf5 30. Db3, Df4
31. Te2, Lg4 32. Dc2+, Kg8 33. Dg6,
Lxe2 34. Pxe2, Df6
Wat Wit nog aan dreigingen in petto zou
hebben, was hier wel mee van het tapijt.
Het afspel werd door Henry bekwaam
gevoerd en het punt werd zijn rechtmatig
deel. Het was daarmee al 6½-½ geworden
en we keken reikhalzend uit naar nog meer
uitbreiding van de score.
En die kwam tot stand via Jan de Korte,
die met Willem Langstraat een enerverend
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Het voordeel van Wit is hier al heel wat
vervluchtigd en in rap tempo werden de
zetten aaneen geregen. Tientallen zetten
later ging het zwarte paard toch naar de
slager en bracht Jan het laatste volle punt
over de streep.
Op een rijtje de uitslagen:
Langstraat – De Korte
Rijkeboer – Steenbergen
De Jong – Weeda
Rutjes – Pijpers
Willemse – Donze
Schanssema – Cogenbach
Dijksman – Van de Velden
Schraa – De Jong

bijna het bewijs dat Copernicus fout zat.
De aarde draait niet om de zon, de zon
draait om de aarde!”
TWEEDE ZEGE VAN ERASMUS 1
De uitslag van de wedstrijd is genoegzaam
bekend gemaakt. We beperken ons hier
dan ook tot het maken van wat
kanttekeningen. Er moest gebruik worden
gemaakt van 2 vervangers, Paul Wilhelm
en Frits Steenbergen. Zij kwamen achter de
borden voor Jos van der Kaap en Pieter
Sturm, die beiden verhinderd waren. Een
geduchte aderlating.

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
½-7½

Frits
Steenbergen
gaf
na
een
e
ongebruikelijke 2 zet het centrum prijs en
verkoos daarna een gesloten front te
vormen in eigen gelederen. Dat kon niet
verhinderen dat Wit een sterk steunpunt
kreeg voor een paard op d6. De Zwarte
stelling werd steeds verder ingesnoerd.

De glorieuze ranglijst:
1. Erasmus 3
2. Krimpen a/d IJssel 3
3. Messemaker 1847 4
4. Groenoord 1
5. WSV 2
6. SO Rotterdam 1
7. RSR Ivoren Toren 5
8. Shah Mata 2

2
2
2
2
0
0
0
0

7½
6
4½
4½
3½
3½
2
½

DE WIJSHEID DER OUDEN
Kale Harry
Niemand speelt meer de Alapinvariant: 1.
d4 d5, 2. c4, e6, 3. Pc3, b6. Gruwelijk
weerlegd. Niemand? Guido van Hek heeft
hem op zijn repertoire. En hij wint ermee.
Dat doet hij ook met het Allgaiergambiet
en met de beginnerszet 2…, De7 op 1. e4
e5. 2. Pf3.
En afgelopen week slaagde hij erin om met
1. e4 35, 2. Pf3 f6, 3. Pe5x De7 goed spel
te krijgen.
“Wat wil je hier eigenlijk mee, Guido?”
vroeg ik. “Wil je soms bewijzen dat de
oude meesters het toch bij het rechte eind
hadden?”
Hij keek me aan met twee lepe oogjes.
“Harry, niet verder vertellen. Je weet, ik
ben sterrenkundige van beroep. Ik heb

Wit heeft een prima stelling, die na 27.
Lh5 of 27. Txa8 kan worden verbeterd,
maar Wit maakt hier toch een foutje:
27. Ta5, Txa5
Zwart maakt er geen gebruik van… hij had
hier 27…, Pxd4! en was dan het voordeel
van Wit minder groot geweest.
28. Dxa5, Ld7 29. Da7, Df8 30. Pc5,
Pxd6?
Nu is het ineens uit.
31. Pxd7
18

En Frits boog het hoofd.
Paul Wilhelm, rijkelijk te laat binnen
gekomen en deswege gestart met een
behoorlijke tijdsachterstand, had na een
mislukte poging Aljechin te hulp te roepen
bij de opening Toen het tijdgebrek in de
hersenen steeds meer veld begon te winnen
en de positie op het bord hem steeds
minder duidelijk voor ogen stond, koos hij
voor het aanbieden van remise in een
stand, die meer bood.

31. Tb7, Ld8 32. Pe5, Ke8 33. Pxf7
In aanmerking kwam hier ook 33. Pc4.
33…, Le7 34. Pe5, b5 35. b3, Td8?
Dit maakt onmiddellijk en einde aan het
verzet.
36. Txe7+!
Het pionneneindspel is nu gemakkelijk tot
winst te voeren. Zwart gaf dan ook op.
De tegenstander van Leo Verhoeven bood
met een vol bord remise aan.
Zwart had hier toch nog wel 24…, Le6
kunnen proberen. Na 25. Le3, Dc7 26. Tf2,
Lc4 27. Txb2, Lxd3 28. Lxd3, Dxc3 29.
Tc2, Da3 mag Zwart toch wel hopen op
winst.
Symon Algera produxeerde aan bord 1 een
onregelmatige Trompowski, die deze naam
eerst na het uitgestelde Pf6 van Zwart
kreeg toebedeeld. Hoogtepunten kwamen
in de partij niet voor. Na grondige
afruilbewegingen was een korte remise een
feit.
Evert van den Hooven wist na lang
manoeuvreren een pion voor te komen en
dit voordeel over te brengen naar de
eindfase:

De nog in gang zijnde partijen gaven geen
aanleiding dit aanbod te weigeren,
bovendien was de tijdverdeling ook nog
een factor. Zo op het oog heeft Zwart niets
te vrezen en staat misschien zelfs wat
beter.
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Leo de Jager kreeg felle tegenstand van
Klaas de Ruyter en moest lang wachten
voordat hij voordeel wist te boeken. De
zwartspeler bood enkele malen remise aan,
waar Leo niet op in ging.

Voor de wedstrijduitslag was vooral van
belang het resultaat van Mari Hofman. Het
stond op dat moment 3½-2½ in ons
voordeel en de stelling was niet geheel
duidelijk na 23 zetten van Wit (Te1-e2)

De zwartspeler had gedurende de partij
elke
gelegenheid
benut
om
te
vereenvoudigen en meende ook hier nog
remise in handen te hebben. Leo speelde
hier 31. b3, maar had ook wel kunnen
ingaan op:
31. Kd4, Tc4+ 32. Txc4, bxc4 33. Kc5,
Kd7 34. g5, h5 35. g6, fxg6 36. fxg6, Kc7
37. h4, Kd7 38. Kb6, Kd8 39. Kc6, Kc8
40. Kd6 en Zwart wordt volledig
ontmanteld.
De partij ging zo verder:
31…, Kd7
Zwart zei hier zoiets als: Ik sluit nu
definitief de rijen.
32. Tf4. Ke7 33. Tb4, Kd7
En weer werd remise geoffreerd.
34. h3, exf5
Hier ligt de oorzaak van het verlies.
35. exf5, g6 36. Kd4, Kc6 37. e6!, fxe6 38.
fxe6, Kd6 39. e7, Tc8 40. Txb5, Kxe7 41.
Tb7+
Wit maakt het zichzelf moeilijk.
Eenvoudig 41. Txd5 heeft de voorkeur.
Na de tekstzet wist Zwart nog enige tijd
stand te houden maar moest eindelijk
capituleren.

23…, Txg3! 24. Txe7
24. hxg3, Pxf5 25. Lf4, Pxg3+ 26. Lxg3,
Dxg3 27. Te7, La8 28. Df2, Dxf2 29. Txf2,
Lxf3 30. gxf3, Td8 met gelijke kansen.
24…, Txf3
24…, Dxe7 25. hxg3, Le4 26. Te1, Lxc2
27. Txe7, Lxf5 28. Ta7, Le6 29. b3, Te8
30. Txa6 met licht voordeel voor Zwart.
25. Txg7+, Kxg7
25…, Dxg7 26. gxf3, g5 27. Le3, Tc8 28.
Df2, Dc7 en Zwart staat beter.
26. gxf3, De5 27. fxg6, hxg6 28.Ded3,
Lc6 29. De3, Dh5 30. Kg1, Te8 31. Df4,
Te5 32. Dg4
Op dit moment liep de verslaggever achter
het bord langs en “zag” in een flits 32…,
Lxf3, maart verwierp die gedachte direct
na het zien van 33. Dxf3…
Mari deed de zet wel…en we (Paul
Wilhelm en ik) verstijfden van schrik
32…, Lxf3??
Een stuk achter, dat betekende een punt
inleveren,
3½-3½
en
weg
wedstrijdoverwinning.
33. Dxf3

20

36…, Pf5
Op datzelfde moment bereikte Hofman
remise, was de tussenstand 4-3 in ons
voordeel en moest onze man hier dus op
remise spelen.
37. Lxf5!, gxf5 38. Th1, Txh1 39. Kxh1,
Ld6 40. Kg2, Th8
Zwart investeerde nogal wat tijd teneinde
naar mogelijkheden te zoeken.
41. Tc2, Td8 42. Td2
Jan speelde snel en haalde zijn
tijdachterstand niet alleen in, maar kreeg in
dat opzicht voordeel!.
42…, Kg6 43. Kf3, Th8 44. Th2, Txh2
45. Lxh2, Kg7 46. Lg1, Kf8 47. Le3, Kg7
Zwart, met 4 minuten tijdachterstand nu,
bood remise aan. Direct aangenomen,
waarmee de wedstrijdoverwinning een feit
werd.
Al met al een benauwde overwinning,
maar niettemin ook goed voor 2
wedstrijdpunten!

33…, Dh4 34. Db7+, Kf8 35. Dc8+, Kf7
36. Dd7+, Kg8 37. Lf4, Te1 38. Dd5+,
Kf8 39. Lg3, Txf1+ 40. Kxf1, Dh3+
Notatie werd daarna niet meer verricht en –
hoe dan ook mogelijk – de partij eindigde
met eeuwig schaak…! Zo kwamen we toch
nog aan het zo begeerde halve punt: 4-3
tussenstand.
Jan Seeleman kreeg een Aljechin tegen,
waarbij Zwart een moderne variatie
toepaste. Veel kansen werden niet
geschapen, slechts de tijd werkte wat in het
nadeel van Seeleman, bovendien was de
partij van Hofman nog in volle gang, waar
met een stuk achterstand moest worden
getracht het verlies te ontgaan. Op dat
moment (bij de tijdcontrole) was de
situatie bij Seeleman zo:

De uitslagen:
Steijn – Algera
Warnik – Verhoeven
Van Oosterom – Seeleman
Onderdelinden – Hofman
De Lange – Van den Hooven
Van der Sluys – Wilhelm
De Ruijter – De Jager
Mesman – Steenbergen

½-½
½-½
½-½
½-½
0-1
½-½
0-1
1-0
3½-4½

De stand na 2 ronden:
1. Charlois Europoort 3
2. Erasmus 1
3. Shah Mata 1
4. De Willige Dame 1
5. SO Rotterdam 3
6. Krimpen a/d IJssel 1
7. RSR Ivoren Toren 3
8. Nieuwerkerk a/d IJssel 1
9. Spijkenisse 2
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2
2
2
2
2
1
2
2
1

4 10½
4 10
2 8
2 8
2 7½
2 6½
0 6
0 5
0 2½

COR’S FINEST HOUR
Cor van As, bescheiden speler uit ons
vierde team, kent naast decepties ook zo
zijn hoogtijdagen. Had hij ons al verbaasd
in de interne krachtmetingen, waar hij zich
de meerdere toonde van o.a. Kleinjan,
Ouwehand en Verhoeven, in de
ontmoeting van het vierde tegen De
Pionier in de externe competitie, verbaasde
hij opnieuw vriend en vijand!
Aan bord 1 moest hij het met Zwart
opnemen tegen Ernst Paul Pluim Mentz,
speler met een elo rating van bijna 2100…
Ontzag voor dergelijke gezaghebbende
schakers heeft Cor niet of nauwelijks!
Hij leverde een puik stukje werk af en ik
wil u uitnodigen deze partij dan maar eens
op de voet te volgen.

35. Kc3??
Wit graaft eigen ondergang. Zijn beste
mogelijkheid: 35. Dd2. Mogelijk vervolgd:
35…, Dxh3 36. Tc3, Dg4 37. dxc5, Dxe4+
38. Dd3, Dxd3+ 39. Kxd3, a4 40. Kc2, h5.
De witte c-pion verdient steeds aandacht,
dus zal Zwart veel moeite hebben te
winnen.
35…, cxd4+ 36. Txd4, Da2! 37. Kc4,
Dxb1
Redding was toch niet mogelijk.
38. Td3, a4 39. f6, Txb3 40. fxg7, Dxd3+
Wit geeft op.
Cor loopt nu rond met de pluim van Mentz
op zijn hoed en hij gedraagt zich als de
Phoenix, die uit eigen as is herrezen.

Pluim Mentz – Van As
Rotterdam, 12 oktober 2009
1. e4, e5 2. Pf3, d6 3. Lc4
De sterkste is hier 3. d4.
3…, Le7 4. c3, Pf6 5. d3
Wit moet hier al pas op de plaats maken.
5…, Pc6 6. Lb3, h6 7. h3, b5
Cor, ridder zonder vrees of blaam…
8. Le3, a6 9. Pbd2, 0-0 10. g4
Wit ruikt aanval.
10…, Ph7 11. Pf1, Lf6 12. Pg3, Pe7 13.
Pf5, Le6 14. Dd2, Pxf5
Een aanvaller minder.
15. gxf5, Lxb3 16. axb3, Pg5 17. Pxg5,
Lxg5 18. Tg1, Lxe3
Het eliminatieproces in volle gang.
19. Dxe3, Kh7 20. Ke2, Df6 21. Tg3, Tg8
De defensie wordt versterkt.
22. Tag1, c5
Wit doet me niets, nu ben ik aan de beurt.
23. Kd2, a5 24. Ta1
De terugtocht…
24…, b4 25. Kc2, Tgb8 26. Tgg1, Tb7 27.
Ta4, bxc3 28. bxc3, Tab8 29. Tb1, Dd8
30. f4, Dc7 31. Tc4, Tb5
b3 begint nu te wankelen.
32. fxe5, dxe5 33. d4, exd4 34. cxd4,
Dh2+

Adjo
NAZOMER
Kale Harry
Enige tijd geleden schreef ik over de oude
Klaver, die dank zij de slimme aanpak van
zijn vrouw het plezier in het schaken heeft
hervonden. En – wat natuurlijk niet zo
vreemd is – hij is beter gaan spelen.Niet
zoals vroeger, dat spreekt vanzelf, maar
niettemin, hij is weer iemand om rekening
mee te houden.
Ik complimenteerde hem daarmee: “Job, je
bent aan je derde jeugd begonnen.”
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Ronde 6
15 do Shah Mata 1 – Erasmus 1
19
Ronde 7
26
Erasmus 5 – CHESS 2
Ronde 8
30 vr RSR Ivoren Toren 4 – Erasmus 2

“Harry”, zei hij, ik zal je nog sterker
vertellen. Wil je wel geloven, dat ik op
mijn leeftijd nog sjans gehad heb?”
“Natuurlijk wil ik dat geloven”- soms is
liegen een deugd.
“We waren op de camping in Frankrijk,
mijn vrouw en
ik. En we
gingen
boodschappen doen in een grote
supermarkt. Als je binnenkomt, heb je
eerst een brede gang, daarnaast staan de
kassa’s en achter die kassa’s is de
eigenlijke winkel. Mijn vrouw gaat de
winkel in om de boodschappen te doen, ik
blijf met de hond achter in de gang.”
Komt een vrouw van een jaar of zestig op
me af, begint de hond te aaien en mij in rap
Frans van alles over het dier te vragen. Ik
moest haar een paar keer verzoeken het
nog een keer te zeggen, maar dat kon voor
haar de pret niet drukken.
“Ja”, zegt ze op een gegeven moment, “de
winkel is voor de hond verboden terrein.”
“Dat weet ik, mevrouw. Daarom pas ik
hier op de hond en mijn vrouw doet de
boodschappen.”
Ze gaf me nog net een goedendagknikje en
verdween naar haar karretje.

November
2

9
12 do
16
19 do
23
24 di
24 di
30

December
7

Erasmus 4 – De Penning 1
Erasmus 6 – SO Rotterdam
Ronde 14
8 di Nieuwerkerk IJssel 1 – Erasmus 1
14
Erasmus 5 – De IJssel 2
Ronde 15
17 do WSV 1 – Erasmus 2
21
Kersttoernooi
28
GEEN CLUBAVOND

JAARPROGRAMMA 2009-2010
September
7
14
21

Ronde 1
Ronde 2
Erasmus 1 – RSR Ivoren Toren 3
Ronde 3
24 do Ashtapada 1 – Erasmus 4
28
Erasmus 5 – Papendrecht/
Alblasserdam 2
Ronde 4

Januari
4

Erasmus 3 – WSV 2
Ronde 16
6 wo Oostflakkee – Erasmus 6
11
De IJssel 1 – Erasmus 4
Ronde 17 (slot voorronde)
18
Kampioenschap Snelschaken
25
Erasmus 6 – De IJssel
Ronde 1 Finale A,B, C

Oktober
2 vr
5
8 do
8 do
12

Erasmus 3 – SO Rotterdam 4
Erasmus 6 –CharloisEuropoort 2
Ronde 9
Erasmus 1 – Krimpen IJssel 1
Ronde 10
Onesimus 2 – Erasmus 4
Erasmus 2 – Krimpen IJssel 2
Ronde 11
WSV 4 – Erasmus 5
Ronde 12
Groenoord 1 – Erasmus 3
Lombardijen – Erasmus 6
Ronde 13

3 Torens 1 – Erasmus 2
Ronde 5
Shah Mata 2 – Erasmus 3
Ashtapada – Erasmus 6
Erasmus 4 – De Pionier 1

Februari
1

23

Erasmus 1 – De Willige Dame 1
Messemaker 1847 4 – Erasmus 3

Ronde 2 Finale A,B,C
Erasmus 2 –
CharloisEuropoort 4
Ronde 3 Finale A,B,C
9 di Dordrecht 4 – Eramsus 5
15
Erasmus 4 – Groenoord 2
Eeuwig Schaak – Erasmus 6
Ronde 4 Finale A.B,C
19 vr Charlois Europoort 3 - Erasmus 1
22
Reserveronde Finale A,B
Ronde 5 Finaleronde C
8

5 vr
8

15

22

29

7
14
21
28

Juni
Watertorentoernooi 7 (slot)
Rapidtoernooi ronde 1
Rapidtoernooi ronde 2
Rapidtoernooi ronde 3 (slot)

S.B. Algera
R.P.J. Ansem
C.J. van As
H.W.R. Beerling
J. v.d. Berg
J.H.T. Bey
C.J.W. de Boer
H.J. Bosbaan
R. Cogenbach
P.A. Deen
G.J. Donze
C.E. Flanders
J. Helstone
L.J. M. Hesselmans
J. Hoek van Dijke
M.J. van ’t Hoenderdaal
M.C.M. Hofman
J. de Hoog
R.C. Hoogeveen
E.C. v.d. Hooven
D.G. Huijgen
P.H.T. Hurkmans
L. de Jager
A. de Jong
J. van der Kaap
C.M. Keller
H.J. de Kleijnen
P.W. Kleinjan
A.P. de Knegt
J.A. de Korte
L.R.M. de Kroes
M. van der Linde
J. van Meerkerk
J.O. Melis
L. Mihailescu
H.J.J. Nefkens
R.J. Ouwehand
H.J. Pijpers
J. van Rijn
C.A. Rook
A. Rutten
J.A.J. Seeleman
M. Siebel
H.J. Simons
M. Simons
J. Smit
F. Steenbergen
P.H. Sturm
A.G. Tchavelachvili P. van der Velden
E.R. Verhoef
L.J. Verhoeven
M. Versluis
O.W. Vrolijk
P. Weeda
R. Weerts
P.H. Wilhelm
W.L. Witvliet
A. Zonne

Erasmus 5 – Maasluis 1
Ronde 5 Finale A.B
Ronde 6 Finale C
Rokado 1- Erasmus 2
Krimpen IJssel 3 – Erasmus 3
Erasmus 6 – Papendrecht/
Alblasserdam
Ronde 6 Finale A,B
Ronde 7 Finale C
Erasmus 1 – Spijkenisse 2
HZP Schiedam 2 – Erasmus 4
Reserveronde Finale A,B
Ronde 8 Finale C
Erasmus 2 – HZP Schiedam 1
HZP Schiedam 4 – Erasmus 5
Ronde 7 Finale A,B
Ronde 9 Finale C
Inhaalronde Finale A,B
Ronde 10 Finale C
April

5
12

Paasmaandag (geen clubavond)
Erasmus 3 – RSR Ivoren Toren 5
Ronde 11 Finale C (slot)
Reserveronde Finale A,B
14 wo SO Rotterdam 3 – Erasmus 1
15 do Sliedrecht – Erasmus 6
19
Watertorentoernooi 1
26
Watertorentoernooi 2

3
10
17

Watertorentoernooi 5
Watertorentoernooi 6

Ledenlijst per 1 oktober 2009

Maart
1

24
31

Mei
Watertorentoernooi 3
Watertorentoernooi 4
Pinkstermaandag
(geen clubavond)

24

