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SCHAAKVERENIGING 
ERASMUS 

 
Opgericht 5 september 2005 

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

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

7 wedstrijden per seizoen 
tegen andere verenigingen 

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

 
Jeugdafdeling vanaf ongeveer 6  jaar: 

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

schaakdiploma’s 
- Erasmus voorjaarstoernooi 
- Deelname aan RSB 

jeugdtoernooien 
- Oudere jeugd kan meedoen aan 

interne/externe competitie 
senioren 

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

 
 
 
 
 

BESTUUR 
 

Voorzitter: 
Ron Ansem 
Telefoon: 010 4217510 
e-mail: voorzitter@sv-erasmus.nl   
 
Secretaris: 
Leo Verhoeven 
Telefoon; 010 4613917 
e-mail: secretaris@sv-erasmus.nl 
 
Penningmeester: 
Jan Melis 
Telefoon: 010 4653714 
Rekening: 1138.34.098 t.n.v.  sv-erasmus 
e-mail: penningmeester@sv-erasmus.nl 
 
Competitieleider intern: 
Cor van As 
Telefoon 010 5910352 en 06 51437174 
e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl 
 
Wedstrijdleider extern:  
Paul Wilhelm 
Telefoon: 0181 849702 
e-mail: wedstrijdleider@sv-erasmus.nl 
 
Jeugdleider: 
Jaap van Meerkerk 
Telefoon: 010 4213746 
e-mail: jeugdleider@sv-erasmus.nl  
 
Algemeen bestuurslid: 
Arie de Jong 
Telefoon: 010 4823969 
 
PR functionaris: 
Vacant 
Redactie clubblad: 
e-mail: redactie@sv-erasmus.nl  
Functie vacant 
 
Website: 
www.sv-erasmus.nl  
e-mail: webmaster@sv-erasmus.nl  
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BESTE SCHAAKVRIENDEN 
 
De interne competitie is al weer over de 
helft. De voorronde is voorbij en Cor van 
As breekt zich inmiddels het hoofd op de 
indeling van de A en B competitie. 
Voorwaar geen makkelijke opgave.  Mede 
door de verrassende klassering van  Van 
der Velden in de A competitie en 
Tillemans als deelnemer die elders RSB 
verplichtingen heeft, moet er rekening 
worden gehouden met wel 3-4  
verschillende RSB team verplichtingen. 
Cor hoopt er voor de zomer uit te zijn.  
 
Minstens zo verrassend is de terugkeer van 
enkele gezichten die we al weer een tijdje 
niet of slechts een enkele keer zagen op 
onze speelavond. Zo heeft Olivier Vrolijk 
te kennen gegeven dat hij weer graag aan 
de interne competitie wilde deelnemen. 
Ook Andrzej Pietrow heeft te kennen 
gegeven weer meer schaakritme op te 
willen doen en weer mee te willen komen 
spelen. Het bestuur heeft gemeend te 
moeten zoeken naar een goede inpassing 
van beide sterke spelers in de competitie. 
Doordat 3 spelers die zich gekwalificeerd 
hadden voor de A en B competitie zich 
hebben teruggetrokken omdat zij 
voorzagen te vaak niet te kunnen 
(Kleinjan, Hofman en Algera), was er 
ruimte beide spelers een plaats in de A 
competitie aan te beiden. Mede omdat de 
spelers die anders waren doorgeschoven na 
overleg hadden aangegeven daar geen 
bezwaar tegen te hebben. Pietrow heeft te 
kennen gegeven van dat aanbod geen 
gebruik te willen maken en speelt 
zodoende in de C competitie. Olivier 
Vrolijk kruist inmiddels de degens met 
onze sterkste spelers van dit seizoen. 
 
Van een heel ander orde is de afwezigheid 
van Kees Rook de laatste avonden. Enkele 
weken geleden bereikte ons het droeve 
bericht dat Kees is opgenomen in het 
ziekenhuis. Zijn gezondheid ging de laatste 
tijd al wel langzaam achteruit maar hij 
speelde nog graag zijn potje mee. Mede 

omdat diverse clubleden bereid waren hem 
te halen en brengen kon hij van de partij 
blijven. Het is nog maar de vraag of dat 
straks ook nog mogelijk zal zijn. Daar 
Kees qua schaken nog steeds niet van 
opgeven wil weten, zou het leuk zijn als 
enkele leden wanneer hij straks weer thuis 
is bereid zijn eens een spelletje bij hem 
thuis te gaan spelen. We zullen u laten 
weten wanneer dat zo ver is en Kees dan 
ook een ‘welkom thuis’ presentje  sturen. 
 
Verder heeft het bestuur op woensdag 10-
02 weer vergaderd. Daaruit willen we u 
onderstaande belangrijke zaken onder de 
aandacht brengen. 
 
Uit de op 10 februari 2010 gehouden 
bestuursvergadering 
 
Huisvesting 
 
De enquête is door 29 van onze leden 
ingevuld. Dat valt een beetje tegen, ook 
omdat niet alle vragen zijn beantwoord. De 
wel beantwoorde vragen laten een verdeeld 
beeld zien. Het houdt elkaar (verhuizen 
van speelzaal of juist niet?) wat aantallen 
betreft ongeveer in evenwicht, waarbij 
degenen die willen verhuizen er wat meer 
uitgesproken over zijn dan degenen die in 
de huidige zaal willen blijven. Het is 
moeilijk op basis hiervan een conclusie te 
trekken, ook omdat vrij veel leden niet 
hebben gereageerd, wellicht omdat ze geen 
behoefte hebben aan verandering. 
Het bestuur besluit daarom degenen die 
niet hebben gereageerd telefonisch te 
benaderen om zo meer reacties te krijgen. 
Cor van As gaat bellen. Met een week of 
twee beslist het bestuur dan of een 
huisvestingscommissie wordt ingesteld. 
Zeer verheugend is wel dat vijf leden zich 
bereid hebben verklaard deel uit te maken 
van een huisvestingscommissie. 
Overigens gaat de school er vanuit dat er 
op 1 september 2012 een nieuwe locatie is. 
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Open rapidtoernooi 
 
Er is uitgebreid gesproken over de 
mogelijkheid een open rapidtoernooi te 
organiseren, met een dusdanig prijzengeld 
dat dit ook sterke spelers van buiten de 
vereniging trekt. De kosten worden 
bestreden door inschrijfgelden (uiteraard 
niet voor de eigen leden) en verhoogde 
consumptieprijzen (met een opslag voor 
onze vereniging). Bij een goede opkomst 
zouden we dan min of meer uit de kosten 
moeten komen, zeker als we een 
onderneming kunnen vinden die haar naam 
aan het toernooi wil verbinden. Maar als 
het echt slecht met de opkomst gaat, 
kunnen we er € 300 tot € 400 bij 
inschieten. Een meerderheid van het 
bestuur is van mening dat zo’n toernooi 
goed is voor de vereniging en dat het risico 
verantwoord is. Er moet voor het 
rapidtoernooi dan wel een goede plaats in 
de schaakkalender worden gevonden. Dit 
jaar zou alleen de maand november nog in 
aanmerking komen, maar als er in die tijd 
in onze omgeving dan veel andere 
schaakevenementen zijn, moeten we het 
niet doen. Dit wordt nagevraagd. 
 
 
Jeugdschaak 
 
Op zaterdag 6 maart wordt van 10.00 uur 
tot 16.00 uur ons jeugdtoernooi gehouden. 
De organisatie is helemaal in orde. We 
verwachten meer kinderen en nog meer 
schaakplezier dan vorig jaar. Kom vooral 
even kijken! 
 

      Ron Ansem en Leo Verhoeven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERASMUS 
JEUGDTOERNOOI 

6 MAART 
 
Erasmus organiseert op genoemde datum 
zijn jaarlijkse jeugdtoernooi, waarvan de 
resultaten  voor het eerst meetellen  voor 
de GRAND-PRIX serie, die de RSB met 
behulp van een aantal regionale clubs 
inricht. 
 
Datum:  6 maart 2010 
Aanvang:  10.00 uur 
Prijsuitreiking: 16.00 uur 
Plaats:   Rotterdam 
Locatie:    

Schoolgebouw Mavo-afdeling 
 Melanchthon Schiebroek 
Adres:   Icarusstraat 1 
Telefoon:  010-4188982 
 
Groepen:   

groepen van 6-8    deelnemers 
indeling naar speelsterkte 

 
Speeltempo:  
 20 minuten p.p.p.p  

(Categorie ABC: vanaf 13 jaar) 
 10 minuten p.p.p.p  

(Categorie DEFGH: t/m 12 jaar) 
 
Prijzen:   

Groepswinnaars krijgen een beker 
met inscriptie 
2 geldprijzen per groep 

 Inschrijfgeld: € 5,00 
 
Aanmelden:  

tot uiterlijk 5 maart 23.00 uur 
 (deelname verzekerd) 
 Bij aanmelding tot 09.30 uur aan de 
 zaal: alleen deelname als er nog 
 plaats is 
 
Internetpagina:   
 www.sv-erasmus.nl (digitaal 
 inschrijfformulier) 
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Informatie:   
J. van Meerkerk: 010-4213746;  

 06-24213858  
j.vanmeerkerk@chello.nl 

 
OUDEJAARSRESTANTEN 

 
   Arie de Jong 
 
Het voorbije jaar had op de valreep nog 
wat verrassingen in petto. Even voor de 
Kerst ging in winterse omstandigheden het 
tweede team op weg naar Waddinxveen 
om via WSV 1 te proberen aansluiting te 
houden met de groep teams, die op de 
nominatie staan hoge ogen te gooien voor 
wat betreft promotie naar het Walhalla van 
de RSB, de Promotieklasse. Het tweede 
team moest die avond afzien van de vaste 
krachten Wilhelm en Kleinjan. Vervangers 
waren Jan de Korte en Arie de Jong. Beide 
invallers vervulden een rol!. De laatste als 
Kop van Jut, de ander bereikte de grens 
van onsterfelijke roem.  
 
De wedstrijd had door de 
weersomstandigheden, sneeuw en 
hinderlijk lange files rond Rotterdam, 
enige vertraging opgelopen, maar er kon 
toch op een redelijk tijdstip worden 
begonnen.  Zoals gezegd, als Kop van Jut 
fungeerde De Jong. Hij vergiste zich al 
direct in de opening en stond voor een 
verloren zaak, een zaak die in 23 zetten 
mat opleverde voor WSV. In ruim een uur 
was de partij klaar. De vroege achterstand 
wed geëgaliseerd door Jan de Korte, die 
wellicht in aanmerking komt voor de Partij 
van het Jaar. Hoewel het door die 
betiteling er op lijkt, zijn zetten hadden 
geenszins een politieke achtergrond, laat 
staan dat ze onderdeel vormden van een 
partijprogramma vol ambitieuze 
uitgangspunten. Jan, had die avond, een 
voorliefde voor Sokolski, Zijn voorstelling 
mag hier in zijn geheel uw volle aandacht 
opeisen!  
 

 
 

Jan de Korte – Wim Mulder 
 

1. b4, d6 2. Lb2, e5 3. e4, Pf6 4. d3, g6 5. 
Le2, Lg7 6. Pbd2, 0-0 7. b5, Pe8 8. Pgf3, 
f5 9. h4, f4 10. d4, exd4 11. Lc4+, Kh8 
12. Pg5, De7 13. Pdf3, c5 
Sterker lijkt hier 14…, d5 met flink 
voordeel voor Zwart. 
14. h5, gxh5 15. Txh5, h6 
 

 
 
Een flinke verzwakking. Voor de hand ligt 
toch wel 15…, Pf6 
16. Ph4 
De eerste directe bedreiging van de zwarte 
majesteit.  
16…, Df6 17. Dd3, Lg4 
De positie van Zwart was al heel 
minnetjes, maar deze zet maakt het alleen 
nog maar erger.  
18. e5 
Opnieuw dreigt mat in 1.  
18…, Dxe5+ 19. Kd2, Lf5 
Wit staat nu voor een keuze op welke 
wijze verder te gaan.  
20. Dh3! 
Een vondst, andere zetten zijn: 20. Pg6+!, 
Lxg6 21. Dxg6, Dxg5 (wat anders?) 22. 
Dxg5 en mat binnen enkele zetten. Ook 
een beste zet: 20. Pf7+!, Txf7 21. Txf5, 
Dxf5 22. Pxf5 en de uitslag is zichtbaar.  
20…,d5 
Er is geen redden meer aan voor Zwart.  
21. Pxf5, Pf6 
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Beter toch, maar ook niet aanlokkelijk: 
21…, Txf5 22. Pf7+, Txf7 23. Txe5, Pf6 
24. Txd5, Pxd5 25. Lxd5, , Tc7 26. Lxb7, 
Pd7 27. Lxa8 en er resten Zwart hier en 
daar nog wat  hulptroepen tegen een 
overweldigende overmacht.  
22. Txh6+, Kg8 23. Lxd5+, Dxd5 
23…, Pxd5 24. Th8+, Lxh8 25. Dh7# 
Na de door Zwart “gekozen “ zet is het 
direct mat! 
24. Pe7# 
Ja, de grens van de eeuwige  roem is 
dichtbij!  
 
Lang mocht niet worden gesteund op de 
gelijke stand. Jaap van Meerkerk kreeg een  
vleugelgambiet te verwerken in de 
Siciliaan, beantwoordde dat naar behoren. 
 

 
 
7. Pa3 
Een analyse: 7. La3, Pc6 8. Lxb4, Pxb4 9. 
Pc3, Dc5 10. Lb5+, Pc6 11. Ta5!, f6 12. 
Da1, Pe7 13. Lxc6+, Dxc6 14. Txa7, Txa7 
15. Dxa7, 0-0 16. 0-0, Lg4 (“Modern 
Chess Openings”) Wit heeft de pion 
heroverd, maar Zwart staat er positioneel 
het beste voor.  
7…, Lxa3 
Misschien had Zwart hier eerst de koning 
een rokade mogelijk moeten maken met 
7…, Pf6. Na 8. Pb5, 0-0! 9. Pc7, Dc5 10. 
Pxa8, e4 zijn de consequenties  dan gunstig 
voor Zwart.  

8. Lxa3, e4 9. c4, Dh5 10. Da4+, Pc6 11. 
Pd4, Da5?  
Dit kan de zwarte stelling niet trekken.  
Een mooie zet is hier: 11..., De5! 12. Lb2, 
Pe7 en Zwart houdt overwicht.  
12. Dxa5, Pxa5 13. Pb5 
Zwart staat ineens bijzonder slecht.  
13…, Kd7 14. Lb2, Pb3 15. Ta3, Pxd2 
In de omstandigheden heeft  15…, Pf6 de 
voorkeur.  
16. Kxd2 
Beter nog: 16. Lxg7, Pxf1 17. Txa7, Txa7 
18. Pxa7, Pe7 19. Lxh8, b6 20. Pxc8, Pxc8 
21. Txf1 en met een toren extra is het spel 
uit.  
16…, Pf6 17. Le2, a6 18. Td1, Ke7 19. 
Pc7, e3+ 
En Zwart geeft op.  
 
Daarna stond de wedstrijd in het teken van 
een inhaalrace. Joop van ’t Hoenderdaal 
probeerde het in een Damegambiet 
vergeefs. Er resteerde een eindspel met een 
pion meer voor Wit, maar de aanwezigheid 
van zwaar materiaal liet weinig 
mogelijkheid tot spelen op winst. 
 

 
 
Joop ging voor zeker en speelde 32. Te1, 
waarna het spel zo’n 20 zetten later in 
remise eindigde. De diagramstelling gaf 
nog de mogelijkheid  een toren af te ruilen, 
via 32. Ta1, maar ook dan blijven 
winstpogingen vruchteloos.   
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Dan was het de beurt van Cander Flanders 
te trachten de gelijkmaker te scoren. 
Tegenstander Van Woudenberg had in het 
middenspel een pion buitgemaakt  en leek 
op de overwinning af te stevenen, maar 
Cander greep alle mogelijkheden die hem 
werden geboden. Wel liep zijn tijdindeling 
zwaar averij op. De tijdcontrole werd 
ternauwernood gehaald en ook daarna 
vlood de tijd heen, zoals het overigens  aan 
het eind van het jaar betaamt. 
 

 
 
Wit heeft hier nog alles in de hand, Zeker 
na  35. Tc7! Maar hier ging Wit minder 
sterk door… 
35. Pxf8, Dxc4 36. Pd7, Pc6 37. Tc1, Tc3  
38. Td1, Pxc4 39. Dg5, Dxe4 40. Dd8+, 
Kh7 41. Dh4+, Dxh4 42. Lxh4 
De dames van het bord, dus égards 
behoeven niet meer in acht te worden 
genomen. Wel bleven er  nog maar 2 
minuten over voor Cander, maar de kalme 
blik zegt veel! 

 

 
 

42…, Pd5 43. Lg3, Lh6 44. Pe5, d2 
Hier verkeert Wit plotseling in doodsnood. 
De bedoeling was ongetwijfeld nu Pf3 te 
spelen, maar Zwart doet Tc1 en Wit kan 
opgeven. De nood werd  geen deugd met 
de zet die Wit hier dan maar 
produceerde… 
 

 
 
45. Kh2 
Wit bood hier nota bene remise aan!!! 
Maar Cander, worstelend met de laatste 
minuut, ging onverstoorbaar voort…. 
45…, Tc1 46. Txd2, Lxd2 47. Pxf7, Kg7 
48. Pe5, Lf4 49. Pg4, Lxg3+ 50. Kxg3, 
Tc3+ 51. f3, Pf6 52. Pf2, Tc2 53. Pd3, 
Ph5+ 54. Kh2, Td2 55. Pe1, Te2 56. Pd3, 
g5 57. Pc5, Pf4 58. Kg1, Txg2+ 59. Kf1, 
Th2 60. Pe4, Kg6 61. Pf2, Kf5 62. Ke1, 
Pxh3 63. Pe4, Kf4 64. Pd2 
Nog een valletje! Canders hand weifelde 
even voor Kg3…, Maar ook dat zag hij 
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nog in de luttele seconden die nog 
overbleven! 
64…, Kf5! 65. Kd1, Txd2+ 66. Kxd2, 
Kf4 67. Ke2, Pg1+ 68. Kf1, Pxf3 69. Kf2,  
g4 70. Kg2, g3 71. Kh1, Kg4 72. Kg2, 
Ph4+ 73. Kg1, Kf3 74. Kf1, g2+ 75. Kg1, 
Pf5 76. Kh2, Kf2 77. Kh3, Pe3 78. Kh4, 
g1D Hier waren nog 3 seconden, maar Wit 
gaf nu dan toch op. Dit bewijst hoeveel 
zetten in een paar minuten gedaan kunnen 
worden! En ook hoe snel een toeschouwer 
nog kan noteren!  
 
Weer gelijk, maar niet voor lang…. 
Reinier had in Hennink een gelijkwaardige 
tegenstander, maar stond in het middenspel 
voor de keuze een stuk te offeren voor 3 
pionnen of minder risico te nemen met de 
ruil van een pion. 
 

 
 
Hij koos voor de eerste oplossing:  
23. hxg5 
De andere mogelijkheid was 23. Ph2, gxh4 
24. Pf3 
23…, fxg4 24. gxh6, Lf6 25. Dg6+, Kh8 
26. Dxg4, Tae8 27. Lf4, Df7 28. Ld6 
Vermoedelijk is deze zet teveel van het 
goede. Rustig 28. Le3 had wellicht de 
partij kunnen redden, 
28…, Tg8 29. Df4, Dg6 30. g3, Dg5 31. 
Kg2, Dxf4 32. Lxf4, Pxd4 
De eerste van de pionnen is gevallen. Da 
verlies was nog wel te nemen, maar even 

later werd Wit getroffen door een 
paardschaak , gevorkt aan een toren…. 
Dat was het einde en was opnieuw  nu een 
griezelige achterstand ontstaan: 2½-3½. 
Zouden we dan opnieuw tegen een 
nederlaag aan gaan kijken?  
Olivier Vrolijk gaf ons weer moed.. Hij 
had met Zwart met actief spel op beide 
vleugels Wit initiatief ontnomen en wist 
het eindspel in te gaan wat  resulteerde in 
de volgende stelling: 
 

 
 
33…, Te8 
Goed is ook  33…, Txc5 
34. Pg3, Te1 35. Txe1, Txe1+ 36. Pf1, 
Ta1 37. Txa5, Pe3 
De knol is nu in het abattoir beland.  
38. Kf2, Pxf1 39. Ke2, Pg3+ 40. Kf3, Pf5 
41. g3, Kg7 42. Kg2, Ta2+ 43. Kf3, Pd4+ 
44. Ke4, Pe2+ 45. Kf3, Pc3  
Verdere notatie ontbreekt, maar het is 
duidelijk dat Zwart de winst binnen haalt. 
 
Alles hing nu af van Ruurd Ouwehand, die 
al tweemaal door de tegenstander remise 
was aangeboden. In een dergelijk stadium 
ben je dan bij Ruurd aan een verkeerd 
adres; het is buigen of barsten! Na 21 
zetten kwam het eerste aanbod: 
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Gerechtvaardigd? Zeker wel, maar te vroeg 
in de wedstrijd. Verder spelen dus!  
 

 
 
Het volgende aanbod. Gewettigd? Zeker 
wel, maar dan zijn er twee overwegingen: 
De wedstrijdstand liet het niet toe (we 
stonden nog achter) en de tegenstander was 
jong, misschien onvoldoende ervaren? 
Verder spelen dus! 
35. Ld3, Pd7 36. e4, Lb7 37. Pf3, Lc8 38. 
Ph4, Pb6 39. Pg6, Le6 40. fxe5+, fxe5 41. 
Le2, Lf7 42. Ph4, Le6 43. Kd2, g5 44. 
Pf5+, Lxf5 45. exf5, e4 46. Ke3, Ke5 47. 
g4 
Wit en Zwart hebben een vrijpion. Welke 
is het meeste waard? Duidelijk is, dat 
Zwart niet 47…, Pc4+ kan spelen. Wit 
krijgt dan op 2 vleugels  een vrijpion, de 

zwarte koning zit dan als de ezel tussen de 
hooischelven.  
47…, Pd5+ 48. Kd2 
Wat Zwart nu ook speelt, het is potremise.  
48…, Pc7 49. Ld1, Kf6 50. Lb3, Ke5  51. 
Ke3, Pe8 52. Le6, Pd6 53. h3 
 

 
 
Verdere notatie ontbreekt. Wit is een stapje 
verder gekomen. De f-pion blijft een 
handenbinder en de witte loper zoekt 
toegang tot c8. Wit heeft dus wat voordeel. 
In de partij kwam de zwarte koning via h4  
en met het opspelen van pion h5 weer bij 
de f-pion, die inmiddels f7 had bereikt. 
Ook aan de andere zijde verkreeg Wit op 
de b-lijn een vrije pion. Ondanks die 
enorme dreiging zou  Zwart misschien toch 
wel stand hebben kunnen houden, maar hij 
kwam in hevige tijdnood en dat ging 
gepaard aan misgrepen. Promotie volgde 
en mat was niet te vermijden.  Zo werd 
Ruurd toch nog onze matchwinnaar! 
Buiten gekomen was de winter niet op 
terugreis gegaan, wij gingen wel 
 
De stand bij de jaarwisseling na ronde 4: 
1. Rokado 1   7 19½ 
2. Krimpen a/d IJssel 2 6 20½ 
3. Erasmus 2   6 18½ 
4. Charlois Europoort 4 5 17½ 
5. HZP Schiedam 1  5 16 
6. WSV 1   1 13½ 
7. RSR Ivoren Toren 4 1 12½ 
8. 3 Torens 1   1 10 
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ERASMUS 5 TEN ONDER 
TEGEN DE IJSSEL 2 

 
Harry Nefkens 

 
Afgelopen maandag, 14 december, was de 
thuiswedstrijd tegen de koploper van 
klasse 3A. Even over 8 waren we compleet  
met een invaller tegen een team dat 
gemiddeld 170 Elo punten meer heeft.  
De eerste 2 uur kwamen we op de diverse 
borden wat minder te staan, en een stuk 
achter bij Hesselmans resulteerde de eerste 
nul. 
Ook Ansem kon het niet bolwerken en liet 
de tweede nul noteren. Nefkens kwam door 
een aanval op de damevleugel een pion 
achter en kon de partij niet houden. 
De beide ongeslagen  spelers De Hoog en 
Witvliet konden dit huzarenstukje niet 
voortzetten en verloren. Hurkmans was de 
laatste die tegen een achterstand aankeek, 
wat onvoldoende was voor remise.  
De beide heren Simons waren nu de enige 
twee borden die nog bezig waren. Zij 
hielden de eer hoog door beide remise te 
spelen. 
Al met al staan we nog op dezelfde plaats 
in groep 3A na deze 1-7 nederlaag. In 
februari is de herkansing, dan tegen 
Dordrecht. 
 
Op een rij: 
De Hoog – v.d Pavoordt  0-1 
Hesselmans – v.d Wouden  0-1 
Nefkens – Duine   0-1 
Wiatvliet – M. v.d Berg  0-1 
J. Simons – In ’t Veld             ½-½ 
Ansem – Boonstra   0-1 
M. Simons – A. v.d Berg            ½-½ 
Hurkmans – Macdaniël  0-1 
     1-7 
 
Het vijfde verkeert  in de onderste regionen 
op plaats 6. 
 
 

 
 
 

HET DERDE HOUDT VOL 
 

   Arie de Jong 
 
De nederlaag bij Groenoord in het najaar is 
gevolgd door een spannende ontmoeting 
met WSV 2 uit Waddinxveen. Op 4 januari 
werd er het nieuwe jaar mee ingeluid. De 
bezoekers hadden uit 3 rondjes twee 
punten minder vergaard dan ons team, dus 
was het zaak die afstand te vergroten en 
daarmee ook aansluiting te houden in de 
kopgroep, waarvan we deel uitmaken 
achter de koplopers Krimpen 3 en 
Groenoord 1. Het wedstrijdbegin moest 
even wachten omdat het afscheid van Jan 
van Rijn, dat op 21 december jl. door de 
abnormale weersomstandigheden geen 
doorgang kon vinden nu aan het begin van 
de avond wel op de rol stond en wij ons 
daardoor ook onder de aanhoorders van de 
toespraak van de voorzitter bevonden.  
 
Daarna ontbrandde de strijd. Aan bord 8 
viel de eerste beslissing. Peter Weeda had 
afgezien van meespelen en zijn rol werd 
overgenomen door Emiel Verhoef. Het 
werd een Rétipartij, die weinig 
krachtsverschil te zien gaf, totdat een 
kleine onachtzaamheid werd begaan: 
 

 
 
19. Ld2 



 11

Om gelijke kansen te behouden moest hier 
19. b5 gebeuren. Nu ging voor Wit een 
pion verloren: 
19…, cxb4 20. Txb4, Txb4 21. Lxb4, 
Dxc4 
Daarmee is nog geen man over boord, 
maar er moet wel op tijd een reddingvest 
worden aangetrokken. Het nalaten daarvan 
werd fataal, nadat groot materiaal door ruil 
was verdwenen. Het resulteerde in 
kwaliteitsverlies: 
 

 
29. Lg2? 
Enige mogelijkheid was nog 29. Lb7, maar 
ook dan heef Zwart flink voordeel. 
29…, Tc1+ 30. Lf1, Pf3+ 
Wit bood daarna vergeefs nog enige tijd 
verzet.  
Al spoedig kwamen we weer op gelijke 
hoogte. Ruatger Cogenbach verliet zich op 
het Koningsgambiet, maar zijn 
tegenstander wilde niet meewerken: hij 
weigerde (1. e4, e5 2. f4, Lc5 3. Pf3, d6. 
De enige manier om aanvalskansen te 
behouden is dan 4. c3). In de partij ging het 
wat anders (4. d4) en dat betekende dat 
Zwart de pion die hij op d4 kon nemen, 
daar lang kon handhaven, Het was dan ook 
eerder Zwart, die wat kansen had dan Wit. 
Maar soms haalt de ene wat minder goede 
beslissing de andere uit bij de 
tegenstander! En dat was ook in deze partij 
het geval! 
 

 
 
Hier ligt 14. Lxe3 voor de hand, maar het 
werd: 
14. b4 
Zwart kan voorzetten met 14…, Pxf1 15. 
bxc5, d5 16. Pd6, Pe3 en behoudt dan 
voordeel. Maar, het werd: 
14…, Lxb4 15. Lxe3, dxe3 16. axb4, exd5 
17. Dxe3, exf4 18. Txf4 
En zo heeft Zwart een stuk prijs gegeven in 
ruil voor 2 pionnetjes. Ook in deze tijd 
waar de ene prijzenslag de andere opvolgt, 
is dat een  slechte slag. Het duurde dan ook 
niet lang of Zwart moest zijn meerdere 
erkennen in Wit. 
De volgende partij die tot een einde kwam 
eindigde in remise. De opening gaf tot dit 
besluit geen aanleiding! Nico Dannis staat 
bekend om zijn strijdvaardigheid, zeker in 
het begin van een partij. Henry Pijpers was 
dan ook gewaarschuwd! Hij wist de 
aanvalsdrift van de Waddinxvener aardig 
te beteugelen. Nadat de kruitdamp was 
opgetrokken bleef er een praktisch 
gelijkstaand eindspel over” 
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Ook daarna probeerde Wit het wel, maar 
vergeefs, remise. 
Jan de Korte, aan bord 2 ditmaal, had in 
Wim Henning geen gemakkelijke 
tegenstander. Uit een Sokolski bleef Wim 
overeind en ging in het middenspel 
richting einde met een pion extra.  
 

 
 
Voor Jan geen gemakkelijke opgave hier 
nog wat uit te distilleren.  
23. Tb7, Tb8 24. Txb8+, Dxb8 25. Tb1, 
Tb6 26. Ta1 
Hier koos het geluk weer eens onze zijde! 
Zwart kan hier voortzetten met 26…, c5, 
maar hij ging riskant te werk met:  
26…, Tb2 27. Dxc6, Pxd2 
Eerst moet hier 27…, Pf8 28. Ta8, Tc6 29. 
Txb8, Txc6 30. g3 

28. Pxd2 
28. Dxe6+  geeft na 28…, Kh8 29. Pxd2, 
Pf8 30. De5, Dxe5 31. dxe5, Txd2 32. e6, 
Kg8 33. e7, Kf7 34. exf6D+, Kxf8 35. g3 
tot klein voordeel voor Wit.  
28…, Txd2 
Eerst weer: 28…, Pf8 29. Dc3, Db7 en Wit 
heeft maar klein voordeel.  
29. Dxe6+, Kf8 
29…, Kh8 houdt langer stand.  
30. Dxd7, Ta2 
De witte paaltjes lonken! Maar 30…, g6 
had toch verre de voorkeur gehad.  
31. Dxf5+ 
Dit tussenschaakje is beslissend.  
31…, Ke8 32. Tb1 
Waarom neemt Wit niet gewoon op a2? 
Toch geeft Zwart geeft. Met 32…, Tb2 33. 
De6+, Kf8 34. Txb2, Dxb2 35. Df5+, Ke7 
36. h4, g6 had hij nog kunnen 
tegenstribbelen.  
De aldus verkregen voorsprong in de 
wedstrijd werd geconsolideerd door Gilles 
Donze. Hij speelde een qua verloop 
degelijke pot met Van Woudenberg. De 
partij eindigde terecht in remise.  
 
De voorsprong ging weer teniet in de nu 
volgende partij. De opening stelde eisen, 
zoals snel blijkt. 
 

T. Kuiper – A. de Jong 
 
1. e4, Pf6 2. e5, Pd5 3. d4, d6 4. c4, Pb6 
5. f4, dxe5 6. fxe5, c5 
Een idee van Argunow (uit mijn 
geboortejaar 1927 nota bene)  Zwart zoekt 
initiatief.  
7. d5, e6 8. d6 
Deze zet schijnt mogelijk te zijn, maar die 
waarheid  is wel omstreden! Gebruikelijk 
is 8. Pc3, exd5 (8. .., Dh4+ 9. g3, Dd4 past 
niet in het streven de witte pionnenstelling 
in het centrum aan te pakken. Het pakt dan 
goed uit voor Wit na 10. Ld2!, Dxe5+ 11. 
Le2, exd5 12. Pf3, Dd6 [12…, De6 13. 0-0, 
Le7 14. Te1, 0-0 15. cxd5 en Wit staat 
overwegend] 13. Lf4, Dd8 14. 0-0 Wit 
heeft de ontwikkeling voltooid en Zwart is 
er praktisch nog niet aan begonnen) 9. 
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cxd5 en Zwart staat dan voor de keuze:  
9…, Dh4+ of 9…, c4  In dit kader voert 
het te ver de daarop volgende vele 
mogelijkheden uit te diepen.  
8…, Dh4+ 9. g3, De4+ 10. De2 
Zwart was op de hoogte van het feit, dat 
10…, Dxh1 leidt  tot insluiting van de 
dame, maar hoe precies dat in zijn werk 
gaat, was tijdens de partij niet meer 
helemaal helder. Een analyse van Bagirow, 
die ik mij wel herinnerde, laat zien hoe dan 
wel! 10… ,Dxh1 11. Pf3, Pc6 12. Pbd2, 
Pd7! (Die sleutelzet kon ik maar niet meer 
boven water krijgen in mijn gedachten, 
maar het is juist die zet, waar Zwart in die 
variant op steun. Hij moet zich namelijk 
richten op het vernietigen van het witte 
pionnencentrum) 13. Kf2, Pdxe5! 14. 
Pxe5, Dxh2+ 15. Lg2, Pd4 16.  Dd1, Lxd6 
17. Pf1, Dxg2+ 18. Kxg2. Lxe5 Zwart 
heeft dan voor de dame, toren, loper en 3 
pionnen en dat is dan voldoende voor de 
winst.  
Wat ik nog wel kon oproepen was  12…, 
Pxc4 (i.p.v. 12…, Pc6) Zwart moet 
maatregelen nemen tegen Lc1-e3-g1 en 
dan Lg2….met verlies van de dame. Maar 
dan komt 13. Pbd2!, Pxd2 14. Kxd2 en 
Zwart zit niet lekker in zijn vel. 
Het kostte een klein half uur zwoegen, 
maar Wit had voor 10. De2 ook veel tijd 
geïnvesteerd, voordat Zwart uiteindelijk 
besloot tot:  
10…, Dxe2+ 11. Lxe2, Pc6 
De strijd gaat nu om het ontmantelen van 
de witte centrumpionnen.  
12. Pf3, Pd7 13. Lf4, g6 14. Pc3 
 

 
 
14…, a6 
Ook hier weer tijd morsen, want ook 14…, 
Lg7 was direct mogelijk en waarschijnlijk 
zelfs iets beter. 
15. 0-0-0 
Geeft pion d6 een steuntje en blijkt ook 
later in de partij een  verborgen dreiging 
bij zich te hebben.  
15…, Lg7 16. Pe4, b6 17. The1 
Ook hier weer groot dilemma. Wel of niet 
nemen op e5? Doorgerekend: 17…, Pcxe5 
18. Pxe5, Pxe5 19. Lxe5, Lxe5 20. Pxc5, 
bxc5 21. Lf3 Zag nog wel 21…, Lxb2+, 
maar durfde het niet aan. Gekozen voor: 
17…, 0-0  
Hiermee wilde Zwart bereiken dat na een 
eventuele doorstoot van pion d6 naar d7, 
nadat een ruilslag op e5 was uitgewoed, 
promotie zou  zijn uitgesloten, want dan 
kon Lc8 naar b7 gaan en is d8 door 2 
torens gedekt.  
18. Lf1  
Misschien sterker 18. Pf6+ 
18…, Lb7 19. Ped2, h6 20. h4, Tad8 
Dit kan nu Wit geen paard meer heeft op 
e4. Steeds moest Zwart in dat geval 
rekening houden met d6-d7 en Lc7 als e5 
is verdwenen.  
21. g4, Pb4 22. a3, Pc6 23. g5, h5 24. 
Lh3, Pa5 25. Lf1, Pc6 26. b3, Kh7 
Wit verbruikte steeds meer tijd dan Zwart, 
een factor die Zwart wilde uitbuiten tegen 
de controle. 
27. Kc2, Kg8 28. Lh3, Tfe8 29. Pe4 
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Zwart dacht dat de tijd nu rijp zou zijn:  
29…, Pcxe5 30. Pxe5, Pxe5 31. Pf6 
Ook mogelijk: 31. Lxe5, Lxe5 32. d7, Te7 
33. Pxc5, bxc5 34. Txe5 Zwart toch iets 
beter. 
31…, Lxf6 32. gxf6 
Ook mogelijk: 32. Lxe5, Lxe5 33. Txe5, 
Td7 34. b4, Ted8 35. bxc5, bxc5 36. Txc5, 
bxc5 Zwart beter of niet? Alles in de 
laatste minuten…. 
32…, Pf3 33. Te3, Pd4+ 34. Kb2, Lc8 
Direct na het spelen spijt. Wit kan de 
torens dubbelen op de d-lijn en b4 dreigen, 
dan blijft er van enig voordeel niets over. 
Maar Wit had geen tijd meer…. 
35. Le5, Pc6 
Tijdcontrole, Zwart nog  enkele minuten, 
Wit alles op.  
36. Lg3, Ld7 37. Lg2, Pd4 38. Le4 
Wit verbruikte steeds tijd, wat Zwart 
zoveel mogelijk vermeed.  
38…, Pf5 
Een slechte keuze, maar niet fataal. Zwart 
geeft het wel een beetje uit handen, maar 
dat betekent niet dat Wit nu meer kansen 
heeft.  Met 38…, e5 had Zwart wel meer in 
handen gehad. 
39. Lxf5, gxf5 40. Tg1, Kh7 41. Lf4, Tg8 
42. Teg3, Tg6?? 
Een vreselijke blunder!. Met 42. Tg4! staat 
Zwart juist goed…. Het eindspel is gunstig 
voor Zwart. 
43. Tg5! 

Wit heeft nu de leiding. Zwart zag even 
niets, zag ook niet dat 43…, Kg8 slaan op 
h5 verhindert. 
43…, Txg5? 
Ook niet goed, mat is nu niet meer te 
vermijden.  
44. Txg5, Th8 45. Tg7# 
Ook andere zetten dan 44…, Th8 kunnen 
mat niet afwenden. 
Zwart had het er even goed moeilijk mee 
(even niet aanspreken svp).  
Dus stond het weer gelijk: 3-3. 
 
Wilden we nog in de  race blijven voor 
promotie dan moest aan de laatste 2 borden 
toch resultaat worden geboekt. Bord 4, 
bezet door Patrick van der Velden, bood 
uitkomst. De opening ging uit een Van 
Geet naar de Nimzowitschvariant van het 
Frans (1. Pc3, e6 2. e4, d5 3. Pc3, Lb4) en 
daarin kwam Patrick met een zet waarvan 
de tijdgenoten van Nimzo niet hadden 
gedroomd, nl. 4. Pge2, maar die wel past in 
systemen die op oorlog uit zijn! Zwart was 
niet zo oorlogszuchtig en antwoordde met 
4…, c5. Heel lang werd gemanoeuvreerd, 
waarbij Zwart, na een pion averij te hebben 
opgelopen, de dame steeds weer heen en 
weer liet gaan tussen c7 en c8, zonder dat 
het iets aan zijn stelling bedierf. Het liep 
uit op een eindspel : 
 

 
 
Patrick heeft na 46 zetten 2 voordelen: een 
extra pion en een raspaard tegen een 
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kreupele raadsheer. De geschiedenis is 
verder niet geboekstaafd, wel is de afloop 
bekend. Zwart slaagde erin vele tientallen 
zetten later toch nog een vrijpion te 
kweken op de b-lijn en daarmee rij 2 te 
bereiken in gezelschap van zijn soeverein. 
Het mocht echter niet baten, want volgens 
de regelen der kunst kwamen Patrick’s 
dame en heer aangeslopen om de zwarte 
majesteit in een stukje zeep om te toveren. 
Een kostbaar punt, dat ons weer aan de 
rand van de overwinning bracht. Die rand 
werd overschreden door Frits Steenbergen.  
Via een Franse Nimzo ruilde Zwart 2 
pionnen op zijn K-vleugel in voor 2 
pionnen in het centrum. Wit probeerde wat 
tegen de lang gerokeerde koning van Frits 
in stelling  te brengen maar het bleef bij 
een voornemen. Nadat de ladies het veld 
hadden geruimd en de mannen daarna eerst 
recht op de vuist konden gaan, resteerde 
een stelling, waarin Wit  toch wel erg goed 
stond: 
 

 
 
De Louw kan hier het zwarte centrum 
aanvallen met 3 stukken en heeft een vrije 
h-pion  als extra handenbinder. Zwart moet 
dan wel zeer actief acteren met beide  
torens wil hij Wit goed aan de praat 
houden.  
31. Td3 
De Louw had moeten weten: dit is te lauw 
en komt neer op tempoverlies. Beter direct 
31. Kf3 en Ke4. Zwart moet dan wel met 

b5 antwoorden en heeft het niet 
gemakkelijk om remise te bereiken.  
31…, Ka7 32. g4, b5 33. axb5, axb5 34. 
Tb4, Kb6 35. h6, Kc5 
Zwart heeft het lek in het centrum nu wel 
boven water. 
36. Tb1, Ta7  
Het witte voordeel is nu goeddeels 
weggeslonken. 
37. Ke2, Ta2 38. Kd1, b4 
38…, Kd5 is al direct goed voor remise of 
zelfs meer. 
39. Kc1, Ta4 
Ook hier komt 39…, Kd5 in aanmerking: 
40. Txb4, Ta1+ 41. Tb1, Txb1+ 42. Kxb1, 
Ke4. 
40. g5, Kd5 41. h7, Th8 42. Th3, Ke4 43. 
Th4, Ke3 44. Kd1, Ta2 45. Th3+, Kxf4 
46. Txb4, Kxe5 47. Tb5, Kf4 48. Th4+, 
Kg3 
Beter: 48…, Kf3 
49. Txd4 
 

 
 
49…, Txh7 
Hier had Zwart nog een kans om op winst 
te spelen: 49…, Kf2! 50. Kc1, Txh7 51. 
Kb1, Ta7 52. Tf4+, Kg2 53. Tg4+, Kf3 54. 
Tg1, Kf2 55. Tc1, Th5 56. Td1, f6 57. Tb3, 
Ke2 58. Tg1, Txg5 59. Txg5, fxg5 60. 
Txc3, g4 61. Tg3, Tg7 en het ziet er voor 
Wit somber uit.  
50. Td3+, Kg2 51. Txc3, Th1+ 52. Kd2, 
Tf1 53. Tbb3, Tf2+ 54. Kc1, Ta4 55. 
Tg3+, Kf1 
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En hier werd het punt gedeeld, wat inhield 
dat de zege door het derde toch nog uit het 
vuur was gesleept. 
 
De uitslagen: 
 
Steenbergen – De Louw  ½-½ 
De Korte – Hennink   1-0 
Donze – Van Woudenberg  ½-½ 
Van der Belden – Eygelaar  1-0 
De Jong – Kuipers   0-1 
Cogenbach – Groenendijk  1-0 
Pijpers – Dannis   ½-½ 
Verhoef – De Kogel   0-1 
            4½-3½ 

 
De stand na 4 ronden: 
 
1. Krimpen a/d IJssel 3 8 24½ 
2. Groenoord 1  8 18 
3. Erasmus 3   6 20 
4. RSR Ivoren Toren 5 4 16 
5. WSV 2   2 16½ 
6. Messemaker 1847 4 2 10½ 
7. S.O. Rotterdam 4  1 14 
8. Onesumus 2  0 15 
 

 
DE STONEWALL 

 
De Stonewall is een aanvallend ingesteld 
verdedigingssysteem, dat ook gaarne werd 
aangewend door Botwinnik. In zijn strijd 
om het wereldkampioenschap zijn daar 
goede voorbeelden van te vinden. Voor de 
liefhebbers is het aardig er een artikel aan 
te wijden, dat de “ins en outs” van de 
partijvorm laat zien en hoe theoretisch over 
de opening kan worden gedacht.  

 
Magnus Carlsen – Vassily Ivanchuk 

Leon Rapid, juni 2009 
 
1, d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, c6 4. e3, Ld6 5. 
Ld3, f5 6. Pge2, Pf6 7. Dc2, 0-0 8. f3, 
Kh8 
 

 
 
Dit mag dan de meest gespeelde zet zijn, 
maar het is misschien niet de beste.  
8…, dxc4 9. Lxc4, b5 10. Lb3, Kh9 wordt 
speelbaar geacht door Kuzmin; 8…, Pa6 is 
een andere suggestie van Kuzmin. 
9. Ld2, a6?! 
9…, dxc4 10. Lxc4, b5 11. Ld3 en dan zou 
nu 11…, Kh8 een tempo kosten.  
9…, De7 is solide; 9…, b6 is waard in 
aanmerking te worden genomen.  
10. c5!, Lc7 11. 0-0-0, e5 12. dxe5, Lxe5 
13. f4 
13. Pa4, Lc7 14. Pd4, g6 +/- 
13..., Lc7 14. Pd4, Pe4 15. Pxe4, fxe4 16. 
Le2, b6 17. cxb6, Lxb6 18. Lb4, Tf6 19. 
Kb1, a5 20. Lc3, La6 21. g4, Lxe2 22. 
Dxe2, Pd7 23. g5, Lxd4 24. Lxd4, Td6 
25. h4, Df8 26. h5, Kg8 27. Dg4, Te8 28. 
Thf1, c5 29. Le5, Tde6 30. Lc3, d4 
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31. exd4 
31. f5!+/- 
31…, e3 32. d5 
32. Tfe1! 
32…, Te4 33. Tfe1, Pe5 34. Lxe5, T8xe5 
35. Txe3, Txf4 36. De2, Df5+ 37. Ka1, 
Td4 38. Te1, Txe3 39. Dxe3, Txd5 40. a3, 
Dd7  
 

 
 
41. Db3 
41. g6! 
41…, a4 42. Dc4, Kf8 43. Ka2, Tf5 44. 
Ka1, Td5 45. Tc1, Ke7 46. g6, hxg6 47. 
hxg6, Kf6 48. Dc2, Tf5 49. Td1, Dc6 50. 
Tg1, Dd7 51. Td1, Dc6 52. Tg1, Dd7 53. 
Dc4, Te5 54. Dh4+, Ke6 55. Dg4+, Ke7 
56. Dh4+, Kd6 57. Td1+, Td5 58. Df4+, 

Kc6 59. Dxa4+, Kc7 60. Da7+, Kc6 61. 
Da8+ 
 

 
 
Zwart geeft op.  
 

 
 
Carlsen won dit toernooi met Ivanchuk, 
Morozevich en Wang Hoa. 
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De visie van Kuzmin:   
In de openingen classificatie behoort de 
positie 
 

 
 
tot de Hollandse Verdediging, maar in de 
praktijk komt deze stelling bijna uitsluitend 
voort uit het Slavisch.  
Zelfs de eerste 5 zetten behoeven  enig 
commentaar. Om te beginnen is er de 
zettenvolgorde: 1. d4, d5 2. c4, e6 Sinds 3. 
Pf3 het aantal mogelijkheden voor Zwart 
sterk heeft verhoogd in het Damegambiet 
(bijvoorbeeld: de Weense variant), geven 
veel Witspelers de voorkeur aan 3. Pc3, en 
na 3…, c6 komen we weer in de 
bovenstaande variant, zoals die ook tussen 
Carlsen en Ivanchuk werd beproefd. Met 
de voortzetting 4. e3 vermijdt Wit de 
scherpe Noteboom variant (4. Pf3, dxc4 5. 
e3, b5 en gaat ook voorbij aan het Slavisch 
gambiet (4. e4) Soms speelt Zwart op de 
4de zet f7-f5, maar dit geeft Wit dan weer 
de mogelijkheid van 5. g4!? En om die 
reden geeft Zwart de voorkeur aan 4…, 
Ld6 5. Ld3 (5. Dc2; 5. Pf3) 5…, f5 
In deze situatie is 6. g4 niet gevaarlijk, 
omdat Wit al een tempo heeft gebruikt 
voor Ld3. We zijn nu aangekomen in de 
positie als in het diagram. Formeel is dit 
dan de Hollandse Stonewall. Het witte 
belangrijkste strategische idee daartegen 
(in de klassieke variatie: 1. d4, f5 2. c4, e6 
3. Pf3, d5 4. g3, c6) is het ruilen van de  
lopers op de zwarte velden via Lf4 of La3.  

In de diagramstelling echter  zijn e3 en Pc3 
al gespeeld, dus is er een bijna favoriete 
stelling voor Zwart ontstaan.  
Wit beschikt nu over 3 strategische 
plannen: 
 

1. Pf3, b3, Lb2 gevolgd door Pe5, 
daarna  wil hij een zwart paard op 
e4 verdrijven met Pe2 en f3. 

6. Pf3, Pf6 7. 0-0, 0-0 8. b3, Pe4 9. Pe2, 
Pd7 10. Lb2 
 

 
Nu is voor Zwart het positionele plan 
10…, b6 heel goed mogelijk. Met 
nauwkeurig spel kan hij de 
openingsproblemen oplossen. Echter, 
volgens mij, is de zet 10…, Df6!? 
Interessanter, warmee voorkomen wordt 
dat Wit een paard naar e5 brengt en ook 
een aanval voorbereidt op de 
koningsvleugel met g7-g5. 
 
B. Het half symmetrische plan: Wit speelt 
f2-f4, waarmee Zwart’s mogelijke 
activiteit op de koningsvleugel wordt kort 
gesloten en trachten het kleine 
ruimtevoordeel ( de c4 pion tegen de c6 
pion) uit te buiten.  
6. f4,, Pf6 7. Pf3, 0-0 8. 0-0 
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In deze variant krijgt het spel een strikt 
positioneel karakter. Zwart bezet e4 met 
een paard, speelt b7-b6, ontwikkelt de 
loper naar b7 of zelfs naar a6 en beraamt, 
na voorbereiding, de opstoot c6-c5. 
Aangetekend wordt dat een vroeg paard op 
e5 brengen Wit geen voordeel oplevert. In 
plaats daarvan  wordt Zwart de meest 
serieuze problemen bereid  met de 
manoeuvre Lc1-d2-e1-h4. 
Al met al is Zwart in staat de 
openingsproblemen op te lossen, maar na 
f2-f4 is het voor Zwart erg moeilijk 
initiatieven te ontwikkelen.  
 
C. Het voorbereiden van e3-e4. Met dit 
doel ontwikkel Wit het paard naar e2 en 
vervolgt dan met f3, Dc2 enz.  
Dit is het meest agressieve plan en leidt tot 
niet standaard, tweesnijdende posities. 
6. Pge2, Pf6 7. f3, 0-0 
(zie volgend diagram) 
 
Als Wit nu kiest voor 8. Dc2,  dan heeft 
Zwart een interessant plan met 8…, dxc4 
en dan b7-b6. In dat geval is een 
belangrijke resource de zet Pb8-a6 met de 
dreiging Pb4 met tempowinst.  
Als Wit de voorkeur geeft aan 8. 0-0, dan 
is een vergelijkbaar tegenspel gemakkelijk 
te vinden. Maar ik zou dan aanbevelen (en 
dat is ook aan de orde bij 8. Dc2) het 
universele plan 8…, b6 9. 0-0, a6 om c6-c5 
voor te bereiden.  Grischuk speelde in deze 

stelling eerst a6 en daarna b6, maar in 
termen van strategische ideeën  is dat niet 
zo belangrijk, maar het geeft Wit wel de 
mogelijkheid c4-c5 te spelen, dus lijkt eerst 
a6 spelen minder accuraat.  
 
    f 7 
 

 
 

 
DE KAARTEN ZIJN GESCHUD 

 
Bij afwezigheid van 8 spelers die als vierde 
team de loodzware uitwedstrijd bij De 
IJssel 1 volvoerde, werden op 11 januari de 
laatste loodjes gelegd aan de voorronde 
van de interne competitie. Voor een aantal 
stond al vast dat ze in groep A gaan 
beginnen aan de strijd om het 
clubkampioenschap, maar enkele plaatsen 
waren nog beschikbaar. Dat gold ook voor 
de bezetting van groep B, die eveneens uit 
8 man bestaat, Wat is de prijs behalve een 
A- of een B-kampioenschap? Dat is de 
zekerheid dat de eerste 4 plaatsen in de 
eindstand in elke groep recht geeft op een 
plaats in team 1 respectievelijk team 2 voor 
het volgende seizoen in de RSB-
competitie. 
Er zijn ook nog enkele bijzonderheden te 
vermelden over die beide bezettingen. 
Door studieverplichtingen moeten Kleinjan 
en Hofman afzien van deelname. Beiden 
hadden zich geplaatst voor groep A. Hun 
plaatsen worden dus opgevuld . 
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De indeling van groep A: 
 

1. van der Kaap  11½ 
2. Van den Hooven 11 
3. Verhoeven  11 
4. De Jager  11 
5. Seeleman  10½ 
6. Van As  10 
7. Van der Velden 10 
8. Vrolijk   --- 
 
Vrolijk is toegelaten tot de 
kampioensgroep zonder aan de 
voorronde te hebben deelgenomen. 
Wilhelm, die als  8e in aanmerking was  
gekomen heeft van zijn deelnamerecht 
afgezien. 

 
De indeling van groep B: 
 
      1. Wilhelm  9½ 
      2. Van ’t Hoenderdaal 9½ 
      3. Flanders  9½ 
      4. Helstone  9½ 
      5. Steenbergen  9 
      6. Ouwehand  9 
      7. Pijpers   8½ 
      8. Tillemans  8½  
 
Algera was als 16e geëindigd met 8½ 
punten, maar ziet af van deelname aan de 
B-finale.  Door deze uitvallers schuiven 
enkele anderen op en zijn de finalegroepen 
geformeerd als aangegeven.  
Beide groepen spelen een halve competitie 
volgens Berger tabellen om respectievelijk 
het clubkampioenschap en het B-
kampioenschap. 
Voor de eindranglijsten van de A- en B-
competities is het behaalde aantal punten 
bepalend. Bij gelijke stand geld de stand 
uit de voorronde (zie hierboven). 
De A- en B-groep beëindigen de 
competitie op 12 april. 
De overige spelers spelen om het C-
kampioenschap. Deze competitie wordt 
ingedeeld volgens Zwitsers systeem op 
weerstand, de eerste 2 ronden op rating. Er 
worden 11 ronden gespeeld, die op 12 april 
eindigen. Tenminste 7 ronden dienen te 

worden gespeeld. Voor de eindstand van 
groep C is het aantal behaalde punten 
bepalend. Bij gelijk eindigen geldt de 
plaatsing van de voorronde. 
 
Tot de C-groep behoren ( in volgorde): 
 

1.  De Jong  8½ 
   2  .Van Meerkerk    8½ 

     3.  Van der Linde    8½ 
   4.  Verhoef     8 

    5.  De Hoog     8 
    6.  Nefkens     8 
    7.  Hoogeveen    7½ 
    8.  De Knegt        7½ 

    9.  Beerling     7½ 
    10.Ansem     7½ 
    11.Mihailescu    7½ 
    12.Hurkmans         7½ 
    13.Rook     7½ 
    14.M. Simons    7½ 

   15.Witvliet     7 
   16.Bey     7 

    17.De Boer     7 
    18.Smit     7 
    19.Cogenbach    6½ 
    20.J. Simons     6½ 

   21.Tchavelachvili    6½ 
    22. Hesselmans    6½ 
    23.Keller     5½ 
    24.Siebel     5 

   25.Versluis     4 
    26.Melis     4 
         27.Deen     4 
 

Tot de C-groep zijn ook hier niet 
genoemde leden gerechtigd tot deelname. 
  
 

OOSTFLAKKEE 
EEN VERHAAL APART 

 
Ons zesde, een viertal dit jaar, uitkomend 
in de Viertallencompetitie van de RSB, 
heeft soms wat moeilijkheden ook met vier 
man uit te komen. Oorzaak? Teruglopend 
ledenbestand, maar ook uitval door ziekte. 
Een viertal mag per seizoen slechts uit 7 
man kiezen en als dan 1 man door ziekte 
afvalt en anderen op grond van leeftijd niet 
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alle uitwedstrijden willen meemaken, dan 
kan er soms een kink in de kabel komen!  
 
Dat was het geval bij de uitwedstrijd naar 
Oostflakkee, die woensdag, 6 januari op de 
rol stond. Die dag stonden de weergoden 
de match niet toe, dus werd de pot 
verschoven naar een weekje verder. Ook 
toen was het weer spelbreker, maar toen 
kon ons team niet meer dan 2 man 
bijeenbrengen om de barre reis te 
ondernemen. Dat nu is tegen de regels en 
die zelfde regels bestraften ons team met 2 
wedstrijdpunten in mindering. Ja, dat geldt 
ook al voor een gezelligheidscompetitie, 
waarin sportief niets op het spel staat, het 
gaat immers vooral om schaakplezier… 
De wedstrijd is alsnog gespeeld op een 
derde dag en toen trok ons viertal, nu wel 
voltallig, aan het langste eind. Gewonnen, 
maar toch geen wedstrijdpunten  verdiend, 
want 2-2=0. 
Intussen heeft het zesde op 25 januari al 
weer gespeeld en ditmaal thuis tegen De 
IJssel. Er werd verloren met 1½-2½. 
Door het akkefietje met SOF, want dat is 
de afkorting van Oostflakkee, typisch want 
de sof was voor ons…, staat het zesde nu 
op plaats 9 in plaats van op plaats 6. 
Moedig voorwaarts maar weer! 

 
 
 
 

THE FRIED LIVER ATTACK 
 
De Achilleshiel van de zwarte koning is te 
vinden op veld f7. Menig romantisch offer 
is daar al gepleegd en dat hoeft  dan niet 
direct uit de opening voort te komen. Vele 
situaties lenen zich voor dat 
paardenplengoffer. Robert Timmer heeft 
daar een leuk boekje over open gedaan en 
daar wil ik dus niet uit voorlezen omdat ik 
dan eerst bij hem aan de bel zou moeten 
trekken voordat ik daaruit iets mag 
openbaren. 
Wel mag ik verklappen dat hij zo’n 150 
opmerkelijke paardoffers op f7 in dat 
boekje heeft opgelepeld. Een leuk boekje 

met aardige momenten uit de 
schaakgeschiedenis.  
 
In juli stuitte ik in één of andere 
schaakrubriek op internet en onder de 
bovenaangehaalde kop trof ik onderstaande 
partij aan. 

Kempinsky – Postny 
 

1. d4, d5 2. c4, c6 3. Pc3, Pf6 
Het Slavische patroon met 3 Pc3 is wat 
minder gebruikelijk dan de zet met het 
koningspaard 3. Pf3. Wit moet nu rekening 
houden met moeilijke complicaties, die 
Zwart in het leven zou kunnen roepen.  
3…, e6 = Half Slavisch; 3…, dxc4 = 
Aangenomen Slavisch en 3…, e5 = het 
Winawergambiet. 3…, Pf6 = Geweigerd 
Slavisch en wordt de meest degelijke 
voortzetting geacht.  
4. e3 
Consequent, maar niet zo sterk. 4. Pf3 
biedt meer kans op initiatief. 4…, dxc4 
gaat dan over in Aangenomen Slavisch en 
met 4…, e6 belanden we in de Meraner.  
4…, a6 
4…, g6 leidt  tot een variatie op het 
Grünfeld-Indisch, waarin voor Wit weinig 
kans op initiatief is en met 4…, e6 5. Pf3 
zitten we weer in de Meraner, waarin Wit 
dan wel behoorlijke kansen heeft.  
5. Pf3, Lf5 
Kenmerk van het Geweigerd Dame 
Slavisch, maar of het hier nog de 
aangewezen zet is niet zo zeker.  
6. Db3, b5 7. c5  
Meer voor de hand ligt 7. cxd5, Pxd5 8. a4, 
Pxc3 9. Dxc3, Db6 10. Le2, e6 11. axb5, 
Le4 en Wit staat wat beter.  
7…, a5 8. Pe5, a4 9. Dd1, Pfd7 
Dit is een nieuwe zet. Gebruikelijk is hier 
9…, Da5 of ook wel 9…, Pe4 
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1. Pxf7! 
Ja, daar is ie dan weer eens! 
10…, Kxf7 11. Df3, Ke6  
Onder de omstandigheden toch wel de 
beste reactie. 
12. g4, Lg6 13. g5! 
13. Lh3 lijkt ook wel aardig. 
13…, Lf5 
Betere verdediging lijkt te bieden: 13…, 
Pf6 14. Lh3+, Kf7 15. gxf6, gxf6  16. Dg4, 
e5  17. dxe5, Lxc5 18. e4, Kg7 19. exd5, 
cxd5 20. e6, d4 21. Pe2, d3 22. Pg3, Te8 
23. Ph5+, Kh8 24. Pf4, Dd4! 25. Pxg6, 
hxg6 26. Dxd4, Lxd4 en Zwart heeft het 
lek boven water.  
14. Lg2 
Dreigt 15. Pxd5! 
14…, Pxc5 15. dxc5, g6 16. 0-0, Lg7 17. 
Td1, Lxc3 18. bxc3, Pa6  
Beter 18..., Da5 
19. c4!, bxc4 20. e4!, Lxe4 21. Lh3+, Lf5 
22. Lxf5+, gxf5 23. Te1+, Kd7 24. Dxf5+, 
Ke8 25. g6, hxg6? 
Dit leidt tot verlies. Beter, maar niet 
voldoende: 25…, Tf8 26. De6, Dd7 27. g7, 
Dxe6 29. gxf8D+. Kd7 30. Txe6, Txf8 31. 
Th6.  
Nog minder is: 25…, Pxc5 26. Lg5, Tf8 
27. Dg4, Pe4 28. Txe4, dxe4 29. g7, Dd4 
30. gxf8+ 
26. Dxg6+, Kd7 27. De6+, Ke8 28. 
Dxc6+, Kf7 29. De6+, Ke8 30. Lg5, Pxc5 
31. Dc6+ 
Zwart geeft op. 

Overigens, het Tweepaardenspel is ook 
wel aardig om te onthouden: 

1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lc4, Pf6 4. 
Pg5, d5 5. exd5, Pxd5 6. Pxf7 

en ook hier is de lever op smaak te 
brengen!. Een pionnetje extra is nooit weg.  
 
         f7 
 

HET EINDSPEL 
 

Het eindspel  blijft veel te vaak onbelicht 
bij de ontwikkeling van de schakende 
mensheid. Het bestuderen van openingen 
en de daaruit voortvloeiende strategische 
plannen zijn meestal de hoofd ingrediënten 
bij de studie, maar veelal worden dan in 
het eindspel de fijne kneepjes niet 
onderkend. Vele partijen gaan daardoor 
onnodig verloren of verzanden in remise.  
Uit de vele materiaalverhoudingen in de 
eindspelen worden deze keer een aantal 
pionneneindspelen belicht. Vroeger diende 
voor dit soort als  thema de zogenaamde 
“corresponderende velden”, waarbij de 
koningen moesten manoeuvreren, wat veel 
gereken en theorie, maar weinig leven of 
kunst verlangde. Maar het eindspel met 
pionnen is vaak ook een studie waard en 
dan blijkt dat dan combinatie 
mogelijkheden een rol spelen, soms met 
opoffering van materiaal, met minor-
promoties en andere vernuftigheden. 
 
Nu dan een aantal voorbeelden, ontleend 
aan N.D. Grigorjew (Sjachmaty 1923): 
 
Grigorjew heeft op het gebied van het 
pionneneindspel onovertrefbare werken 
gemaakt, waaruit  zijn fundamentele 
verdienste als auteur ten volle is gebleken. 
Ook heeft hij in kunstige vorm de strijd 
tussen loper plus pion tegen een loper van 
dezelfde kleur bewerkt. Hij was 
propagandist van het verband tussen 
compositie en praktisch spel. De 
compositie grenst aan het artistieke en leert 
dieper in te dringen in de stelling. Bijna 
poëzie dus! 
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Wit moet dit winnen en begint met: 

1. g6-g7, Ke6-f7 
Het schijnt dat Wit nu slechts pion e5 
behoeft te nemen om naar winst door te 
stomen. Zie: 2. Kxe5, Kxg7 3. Kf5, Kf7 4. 
Kxg5, Ke6 Maar dan loopt de partij 
remise! Hoe moet het dan wel?   
2. Ke4-f5!, Kf7-g8! 
Zwart betaalt terug met gelijke munt! Want 
op 2…, Kxf7 volgt 3. Kxg5 en dan wint 
Wit wel.  
3. Kf5-g4! 
Op 3. Kxg5 volgt 3…, e4 4. dxd4, Kxg7 en 
het is weer remise. In dit geval moet Zwart 
pion e5 op e4 offeren, want anders wint 
Wit. Zie: 3…, Kxg7?? 4. Kf5 met winst. 
3…, Kg8-f7 
Indien dadelijk 3…, e4, dan 4. dxe4, Kf7 5. 
Kf5, Kg8 6. Kf6, g4 7. e5 en Wit wint. 
4. Kg4xg5 
Nu is nemen wel mogelijk omdat de zwarte 
koning niet op g8 maar op f7 staat. Daarom 
kan Wit het pionoffer met e5-e4 
beantwoorden met een voordelige 
koningsmanoeuvre.  
4…, e5-e4 
Op 4…, Kxg7 volgt 5. Kf5, e4 6. Kxe4 en 
wint, terwijl 6. d6 slechts tot remise leidt.  
5. Kg5-h6 
Wit staat nu gewonnen, want na 5…, exd3 
of 5…, e3 beslist 6. Kh7 Na 5. dxe4 echter 
wordt het weer remise! 
We zien hier dus herhaalde offers (niet-
aangenomen) aan beide kanten en offers 
aan terrein en tijd.  

Vergelijken we nu met een bijna gelijke 
stelling: 
 

 
 

Hierin bereikt Wit remise. 
We zien verwisselde kleuren en 
verschuiving van een lijn, dus tot de rand 
van het bord. Waar Zwart in de vorige 
stelling verloor, hier maakt Wit remise.  

1. Kd1-c2, Kb6-a5 2. Kc2-b3, a3-a2 
3. Kb3-b2!, Ka5-b4 4. Kb2-a1!, 
Kb4xa4 

Niet 4…, Kxc4 wegens 5. Kxa2 en het is 
remise.  
5. c4-c5! 
Zwart is gedwongen dit offer aan te nemen 
en dank zij dit bereikt Wit remise, want 
door de verschuiving  van de positie naar 
de  rand van het bord heeft Zwart nu niet 
de beschikking over een omtrekkende 
manoeuvre van de koning.  
5…, d6xc5 6. Ka1xa2  
Remise. 
 
Een volgend voorbeeld: 
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  Wit wint! 
Een eenvoudig uittellen toont dat Wit en 
Zwart gelijktijdig hun pionnen kunnen 
laten promoveren tot dame. Dus moet Wit 
een zodanige zet vinden, die Zwart niet 
toestaat het spel te beginnen met een 
pionzet, ook moet Wit de gelegenheid 
zoeken de enigszins verwijderd staande 
koning naar het slagveld te brengen. 

1. d3-d4! 
Wit dreigt de achtste rij met schaak te 
bereiken en dwingt Zwart daarom  tot:  
1…, Kh4-g5 2. Kg8-f7! 
Niet 2. d5, Kf6 met remise.  
2…, Kg5-f5 3. d4-d5, Kf5-e5 4. e3-e4, a6-
a5 5. Kf7-e7 
Schept de mogelijkheid van oprukken van 
de d-pion.  
5…, a5-a4 6. d5-d6, a4-a3 7. d6-d7, a3-a2 
8. d7-d8D, a3-a2D 
Maar die zwarte dame gaat verloren na 9. 
Dd8-h8+. 
Zwart had echter op de vierde zet ook 
kunnen kiezen voor: 
4…, b6-b5 5. Kf7-e7, b5-b4 6. d5-d6, b3-
b2 7. d6-d7, b3-b2 8. d7-d8D, b2-b1D 
Het lijkt dat Zwart het gered heeft, maar nu 
blijkt hoe zwak de diagonaal b1-h7 voor 
Zwart is: 

1. Dd8-d6+, Ke5xe4 10. Dd6-g6+ 
En weer valt de zwarte dame.  
En dan ten slotte: 
4…, h6-h5 5. Kf7-e7, h5-h4 6. d5-d6, h4-
h3 7. d6-d7, h3-h2 8. d7-d8D, h2-h1D  9. 

Dd8-d6+, Ke5xe4 10. Dd6-c6+ en wint de 
zwarte dame op de diagonaal a8-h1. 
De schoonheid van dit eindspel ligt in de 
fijne koningsmanoeuvres en in de 
drievoudige herhaling van de idee.  
 

 
 
  Wit wint 
Wit heeft veel materieel overwicht, hij 
heeft een pion meer, maar in 
pionneneindspelen leidt dat niet altijd  tot 
winst. In deze stelling kan Wit alleen 
winnen met scherp berekenen en dan ook 
nog onverwacht.  
Zou Zwart aan zet zijn, dan kan hij 
gemakkelijk remise maken. Zie: 1…, b4, 
want op 2. c4, b3! En dan zou Wit zelfs 
verliezen! Daarom moet Wit dan nemen 
met 2. cxb4. 
Met Wit aan zet en hij speelt slordig 1. 
Kb8, dan voert Zwart weer 
bovengenoemde zetten uit ( b4 en 
eventueel daarna b3). 
Op 1. b4 volgt 1…, Ka6 en dat heeft ook 
remise tot slot.  
De enige zet is: 

1. b2-b3, Kb6-a5! 
En niet 1…, Ka6 wegens 2. b4, Kb6 3. 
Kb8, K~ 4. Ka7 of 4. Kc7 en Wit wint.  
2. Ka8-b8! 
Indien 2. b4+ , Ka6! En is het remise. En 
indien 2. Ka7 of 2. Kb7 dan 2…, b4 3. c5 
en Zwart staat pat….  
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Zet 2. Ka8-b8 is het begin van manoeuvres 
van de witte koning. Hij dwingt Zwart zich 
te verklaren, want Wit dreigt Kc7 enz.  
2…, b5-b4 3. c3-c4, Ka5-b6! 
Zwart is er in geslaagd de oppositie te 
krijgen, wat Wit niet de gelegenheid geeft 
een omsingelingsmanoeuvre uit te voeren, 
maar nu is de c-pion niet achtergebleven en 
zwak, maar vergevorderd en sterk. Dat 
vergoedt de ongunstige stand van de witte 
koning. De verdere zetten, tot de 9e van 
Wit, vormen gelijklopende bewegingen 
van de koningen, waarbij de zwarte koning 
op g6 komt, steeds binnen het kwadraat 
van de witte c-pion. Dus: 
4. Kb8-c8, Kb6-c6 5. Kc8-d8, Kc6-d6 6. 
Kd8-e8, Kd6-e6 7. Ke8-f8, Ke6-f6  

1. Kf8-g8, Kf6-g6 
Wit speelt dan: 

1. Kg8-h8 
Zwart kan dan de oppositie niet houden 
met 9…, Kh6 , want dan komt hij buiten 
het kwadraat van de c-pion. Het beste is 
dan nu: 
9…, Kg6-f6 10. Kh8-h7, Kf6-f7 
De oppositie is nu horizontaal. Wit gaat nu 
verder met: 
11. Kh7-h6, Kf7-f6 12. Kh6-h5, Kf6-f5 
13. Kh5-h4, Kf5-f4 14. Kh4-h3 
En weer moet Zwart de oppositie opgeven 
teneinde in het kwadraat van de c-pion te 
blijven.  
14…, Kf4-f5 15. Kh3-g3, Kf5-g5 
En nu de laatste gezamenlijke wandelingen 
van de koningen: 
16. Kg3-f3, Kg5-f5 17. Kf3-e3, Kf5-e5 18. 
Ke3-d3 en Wit wint.  
Een soort meetkundig motief!  
In dat opzicht is ook interessant deze 
stelling: 
 

 
 
  Wit wint 

1. f2-f4 
1. Kg2? En Zwart speelt 1…, Kb2 of 

1…, d5 en de witte winst is 
verdwenen.  

1…, Ka3-b4! 
Maakt de weg vrij voor de a-pion en blijft 
binnen het kwadraat van de f-pion. 
2. h2-h4 
Deze pion promoveert een zet eerder dan 
een zwarte pion. Onjuist zou zijn 2. Kg2, 
a5! Of 2. f5, Kc5 3. h4, Kd5 4. h5, Ke5 5. 
h6, Kf6  gevolgd door a5 en in beide 
gevallen verliest Wit zelfs! 
2…, d7-d5  
Met de opmars van de a-pion komt Zwart 
er niet.  
3. f4-f5 
Wit verstoort hiermee de telling van Zwart, 
want deze pion is op mars voor promotie.  
3…, Kb4-c5 
Verlamt wel de f-pion, maar nu gaat de 
pion lopen, die buiten het kwadraat staat: 
4. h4-h5, d5-d4! 5. f5-f6 
Dit dwingt Zwart de mars van die pion af 
te breken. Let op, dat 5. Kg2? Wordt 
weerlegd met 5…, Kc4! En indien dan 6. 
Kf3, dan komt 6…, d3. Zou Wit hier echter 
6. Kf2 doen, dan 6…, Kb3! En in beide 
gevallen promoveren Wit en Zwart gelijk.  
5…, Kc5-d6 6. h5-h6, d4-d3 7. f6-f7, 
Kd6-e7 8. h6-h7, d3-d2 9. f7-f8D+, 
Ke7xf8 10. h7-h8D+ en wint.  
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Tot slot een aantal analogische 
patstellingen midden op het bord. Hierbij 
geen opmerkingen, maar gelegenheid zelf 
te oordelen en zetten te motiveren: 
 

 
Wit maakt remise. 

1. Kh1-g2!, Kb8-c7 2. Kg2-f3!, Kc7-
d7 3. Kf3-f4!, Kd7-e6 4. Kf4-e4, 
b7-b6 5. Ke4-d4, d6-d5 6. Kd4-e3, 
Ke6-e5 7. Ke3-d3, d5-d4 8. Kd3-
c4, Ke5-e4 Pat! 

Of: 
4…, d6-d5+ 5. Ke4-d4!, Ke6-d6! 6. b5-
b6, Kd6-e6 7. b4-b5!, Ke6-d6! 8. b3-b4!, 
Kd6-e6 9. Kd4-c5, Ke6-e5 Pat! 
 
       f 7 
 

DE IJSSEL UIT OF DE IJSSEL IN? 
 

Het vierde moest uit naar De IJssel 1 in het 
moordlustige Moordrecht. De reis was op 
11 januari. Afgaande op wat die club over 
de wedstrijd heeft gepubliceerd verliep de 
wedstrijd lang niet zo desastreus als de 
uitslag doet vermoeden: 7-1 voor de 
thuisclub…. Lucian Mihailescu’s 
tegenstander had wat pionnen cadeau 
gedaan in de opening, dus zag het er 
allemaal glorieus uit voor onze man. Maar 
hij nam er de tijd voor om het verder uit te 
buiten. Tijd, die de klok hem niet toestond, 
dus ging zijn koning toch kopje onder. 
Luus dacht dat hij nog een kwartiertje had, 

maar die zijn er alleen in Den Haag, als 
ADO thuis speelt. Siebel moest ook 
ervaren dat secuur spel bij de tegenstander 
in goede handen was en toen was het al 2-0 
achter. Cor van As moest opboksen tegen 
een veel, veel sterkere tegenstander op 
papier en ondanks lang tegenspel bieden 
ging ook hij onderuit. Ook Marc Simons 
kon het niet bolwerken. Bram de Knegt 
moest daarna buigen voor Frank Visser, 
maar heeft heel lang tegenstand geboden 
(5-0). De strijd was toen al beslist, maar er 
resteerden nog 3 partijen. Aan de borden 2 
en 3 moesten Pim te Lintelo (tegen Emiel 
Verhoef) en Hans Lodeweges (tegen Jan 
Hoek van Dijke) eerst de tijdnood 
overwinnen, maar toen stoomden ook zij 
door naar een vol punt (7-0). Verhoef heeft 
het heel lang kunnen volhouden. De 
tegenstander had eigenlijk geen winstplan, 
maar hij wist het loperpaar van onze man 
te liquideren, waarna de pionnen van Pim 
de zaak beslisten. Bleef nog de partij van 
good old Wim van Vuuren met John 
Helstone. Lang ging dat gelijk op, maar de 
dame van John ging op avontuur en bracht 
Wim in verlegenheid. 
 
De Partij (want dat ene winstpunt mag met 
een hoofdletter): 
 

Wim van Vuuren – John Helstone   
 
1. d4, Pf6 2. Pf3, g6 3. c4. Lg7 4. g3, 0-0 
5. Lg2, d6 6. Pc3, Pc6 7. 0-0, a6 8. Lg5, 
h6 9. Lf4, Ph5 10. Le3, e6 11. Dd2, Kh7 
12. d5, Pe7 13. dxe6, fxe6 14. Dc2, Pf5 
15. Lc1, Pf6 16.e4, Pe7 17. e5, Pg4 18. 
exd6, cxd6 19. h3, Pf6 20. Ph4, De8 21. 
Te1, Df7 22. Le3, Kh8 23. Tad1, g5 24. 
Pf3, Pf5 25. Lb6, Pe8 26. Pd4, Pxd4 27. 
Lxd4, e5 28. Le3, Dxc4 29. Ld5, Dc7 
Logica en de onberispelijkheid die bij deze 
klasse horen, zijn afleesbaar. John heeft 
een pionnetje gescoord en heeft het 
initiatief rustig aan Wim gelaten.  
30. Kg2, Pf6 31. Lb3, b5  32. Dg6, Dd7 
33. Pd5 
Die zet bekomt Wim slecht.  
 



 27

 
 
33…, Dxh3+ 34. Kg1, Pg4 35. f4, Dh2+ 
36. Kf1, Pxe3+ 37. Txe3, Lh3+ 38. Ke1, 
Lf5!  
Dat haalt de dame weg van het dekken van 
c2, wat aan het einde nog een rol ging 
spelen. 
39. Dxd6, Dg1+ 40. Kd2, Df2+ 41. Te2, 
Dxg3 42. Kc1, Tac8+ 43. Lc2, Lg4  44. 
Te3, Dg2 45. Td2, Df1+  
En Wit wist het toen, hij kon er nog een 
paar torens voor offeren, maar dat leek 
hem toch niet meer nodig.  
John redde onze eer! 
Maar het team ging toch de IJssel in! 
 
De uitslagen: 
 
Samir Arawi – Van As  1-0 
Pim te Lintelo – Verhoef  1-0 
Hans Lodeweges – Hoek van Dijke 1-0 
Frank Visser – De Knegt  1-0 
Ad Multem – Siebel   1-0 
Wim van Vuuren – Helstone  0-1 
Leon Jacobse – Mihailescu  1-0 
Justin Jacobse – M. Simons  1-0 
     7-1 
 
Ons vierde huist nu op plaats 4 met 6 
punten uit 5 rondjes. Het wordt dus een 
jaartje handhaven en niets meer.  
 
Verslag ontleend aan aantekeningen 
gepubliceerd door De IJssel.  
 

De stand na 5 ronden: 
 
1. De IJssel 1   10 32 
2. De Pionier 1    8 26½ 
3. HZP Schiedam 2    6 21 
4. Erasmus 4     6 18½ 
5. Groenoord 2    4 15 
6. Ashtapada 1    3 17½ 
7. De Penning 1    3 14½ 
8. Onesimus 2     0 15 
 

VERHOEVEN 
SNELSCHAAKAMPIOEN 

 
Het kampioenschap, verspeeld op 18 
januari, kende een flinke bezetting, 
waaronder veel sterke spelers uit team 1 en 
2. Gelukkig was er een even aantal 
deelnemers, zodat niemand een rondje 
moest toekijken. Beerling hield het 
halverwege voor gezien, maar zijn taak 
werd overgenomen door Hurkmans, die 
aanvankelijk niet aan de start wilde 
verschijnen. Vraag is nu, hoe deze dubbele 
persoonlijkheid in de annalen moet worden 
opgenomen? U mag kiezen tussen 
Beermans en Hurkling. Uw verslaggever 
heeft geen voorkeur. In de uitslag is de 
startende schaakmeester vermeld.  
12 ronden à raison van 5 minuten p.p.p.p. 
waren er af te werken. 
Steeds wisselde de kopgroep van 
samenstelling. Toch bleven Verhoeven, 
Vrolijk, De Jager en zelfs De Jong steeds 
mede de toon aangeven. Leo Verhoeven 
wist zich uiteindelijk van zijn belagers te 
ontdoen en ruim voor de laatste ronde al 
een beslissende voorsprong af te dwingen.  
De uitslag  is geworden:  
 
1.  Leo Verhoeven   10½ 
2.  Vrolijk      8 
3.  De Jager      7½ 
4.  De Jong      7½ 
5.  Flanders      7½ 
6.  Donze      7½ 
7.  Van As      7 
8.  Kleinjan      7 
9.  Wilhelm      7 
10.Hoogeveen      6½ 
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11.Van.’t Hoenderdaal  6½ 
12.Smit    6½ 
13.Tillemans    6 
14.De Boer    6 
15.Steenbergen   5½ 
16.Van Meerkerk   5½ 
17.Tchavelachvili   5½ 
18.De Korte    5 
19.Mihailescu    5 
20.Befkens    4½ 
21.Ansem    4 
22. J. Simons    4 
23. Beerling    3 
24. Hesselmans   1 
 
Bij gelijk puntenaantal wordt de stand 
bepaald door weerstandspunten. Het spelen 
tegen sterke tegenstanders levert meer 
weerstandspunten op dan spelen tegen 
minder sterke spelers, vandaar… 
 

IJZERSTERK ERASMUS 3 OP 
BEZOEK BIJ EEN 

DEGRADATIEKANDIDAAT 
 

   Arie de Jong 
 
De februarimaand werd ingeluid met een 
uitwedstrijd van Erasmus 3, ditmaal in 
Gouda waar Messemaker 1847 4, in eigen 
mes liep. We moesten wel even geduld 
hebben om dit bloederig tafereel te kunnen 
aanschouwen, want de speelzaal was 
bevolkt door een luidruchtig gezelschap, 
bestaande uit schoolkinderen, die daar een  
gezamenlijke schaakhappening opvoerden. 
Nadat Ab Scheel dit ongemak had 
verwijderd, overigens met zachte hand, 
konden wij achter de borden plaatsnemen, 
Die borden leken geparenteerd te zijn, qua 
uiterlijk, aan de naamgever van die 
schaakclub, die stamt uit nauwelijks te 
herinneren tijden. Je kon er wel op spelen 
en dat stelde gerust.  
De eerste 2 partijen verliep nogal warrig. 
Frits Steenbergen speelde tegen Bonefaas, 
geen verbasterde familie van die man die 
destijds door de Friezen in Dokkum aan 
zijn eind werd geholpen, een Frans 
onderonsje. Niets wees op een kwalijke 

afloop, een pion werd veroverd en het 
sneeuwde op dat moment buiten niet. 
Daarna was er even verslapping en kreeg 
de Gouwenaar tegenspel. Dat tegenspel 
liep uit op tegenspoed voor Frits. Zijn 
koning begaf zich op glad ijs, heel 
toepasselijk. 
 

 
Hier was goede raad al duur.  
Na 25…, Txf3 26. gxf3, Kxf3 27. Tf5+, 
Kg3  28. Tf8 
kon de Marche funèbre, gevoeglijk worden 
ingezet. De klanken daarvan werden luttele 
zetten later, voor de ingewijden, hoorbaar. 
De kilte, die rondom ons team daarmee 
voelbaar werd, kreeg nog meer inhoud op 
het moment dat er ook nog afgrijzen aan 
werd toegevoegd!  
Dat gebeurde bij Rutger Cogenbach, die de 
apendans van Er Reibel grijnzend tegemoet 
trad en tot deze stelling kwam, waarin 
Rutger 13…, Lxf2+ 
aankondigde, waar ook 13…, Lxa3 
welgevallig zou zijn geweest. 
 



 29

 
14 . Kf1. Lxg1 15. Txg1, Lxh3+ 16. Ke1, 
Dc5 17. Th1, Lg2  
Hier had 17…, Pg4 niet misstaan, evenals 
17…, Lxc3, maar de kilte was er al na 
Frits. 
18. Lb4 
Het begin van de heibel veroorzaakt door 
Reibel!  
18…, De3 19. Db3, Db6 
En hier begon het afgrijzen! 
20. Txh6 
Het spel is uit. Er volgde nog: 
20…, a5 21. Lh5+, Kd8 22. Dd5+, Kc8  
met capitulatie. En dat was 2-0 achter en 
we waren nog maar net begonnen!  
 
Darna moest ons team het hebben van de 
slappe Gouwenaren. Dat slaat dan wel niet 
zo op hun weerbaarheid , maar meer op de 
grond onder hun voeten, die nogal drassig 
is. Zoals u weet, ook een vorm van slapte.  
Jan de Korte maakte het kort met Bert 
Vlot, die er vlot vanaf ging. Voor wat de 
stand van opgeven betreft, veroorloof ik 
me enige vrijheid omdat de laatste zetten 
daarover op schrift geen bewijs leveren. 
Het zou hebben kunnen zijn: 
 

 
 
Hier rest Zwart geen verweer. 
Bijvoorbeeld: 1…, Pc6 2. Dxg5+, Tg6 3. 
Dxg6+ benevens Pxb5. 
 
Peter Weeda zorgde voor evenwicht, 
bekend als het beste gewicht. Uit een 
Franse ruilvariant kreeg hij initiatief op de 
koningsvleugel, terwijl zijn eigen majesteit 
op de andere vleugel onder zeil meende te 
kunnen gaan.  
 

 
 
Hier had Peter het al aardig voor elkaar. 
25. Tc3, dxc4 26. gxf4, Lxf4 27. Txc4, 
Dh7  
Een goed, wellicht beter, alternatief is hier 
27…, Ld3. 
28. g3, Ld3 29. Tc5, Lxf1 30. gxf4, Ld3 
Ook mogelijk: 28…, gxf4 met f3 als 
nakomertje. 
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31. Txg5, De4 32. Df2, Lc4 33. Tg3, Ld5 
34. Pf3, Db1+ 
Een mooie slotstelling. 35. Df1 faalt op 
35…, Th1: 35. De1, ook Th1+! (36. Kxh1, 
Lxf3+ en De1 gaat verloren) En op 35. Pe1 
is Th1#. 
 
Gilles Donze verschafte ons team de 
leiding. Na de opening, feitelijk niet eens 
voltooid, was er al direct een grapje in de 
stelling:  
 

 
 
12. Pxd5, fxe5 13. c3, Kh8 14. Pb4, Lb7 
15. Dd2, exf4 16. Lxf4, Pf6 17. De3, Pd5 
18. Pxd5, cxd5 19. Le5, Lf6 20. Ld4, e6 
 
Patrick van der Velde bracht ons tot de 
helft van de wedstrijdpunten. Hij won van 
Van Offeren, die zijn naam geen eer aan 
deed. Patrick koos een Dame-Indische 
opstelling tegen het systeem van Colle, dat 
op hem werd losgelaten. Gemakkelijk ging 
het niet, maar toch werd in het middenspel 
een  boer op stal gezet, in wintertijd niet 
ongebruikelijk. Toch verontrustte deze 
ontwikkeling de Witspeler en hij ging op 
zoek naar aanval, maar liet torenverlies zo 
maar passeren. Wel mocht hij in ruil een 
paard bestijgen, maar een goed ruiter bleek 
dat niet van hem te maken. 
 

 
 
29. …, Db7 30. Pf3…? 
Toch offeren, Van Offeren? 
30…, f4 31. Dg6, fxe3 32. Dxe6+, Df7 33. 
Dxe4, exf2+ 34. Kxf2, Txd4 
Het is nu een boer en een kwal, een 
vreemde combinatie!  
35. Dc6, Td2+ 36. Kg1, Td1 37. h3, 
Txe1+ 38. Pxe1, Dd5 39. Dc7, Dd1 40. 
Kh2 
Een aardigheidje. 
40…, Dd6+ 
Zo is er de lol gauw af.  
41. Dxd6, Txd6 42. Kg3, a5 43. Pc2, a4 
De boer, hij ploegt voort.  
44. Kf3, a3 45. Ke3, a2 46. Ke2, Tb6 
En Wit kwam tot inkeer. Misschien ineens 
last van zwart geld?   
 
Nog 2 partijen aan de gang, een halfje is 
dus genoeg. Maar komt dat halfje er wel?  
 
Uw verslaggever kreeg een oude bekende 
tegenover zich en wel iemand die zich 
graag  op de Aljechin Verdediging verlaat.  
Wit doet ook nog wel eens, dus was er een 
boeiende strijd  te verwachten.  Het werd 
een Vierpionnenvariant, waarin Zwart na 
de opening stukverlies moest accepteren.. 
De positie na 21 zetten ziet er zo uit: 
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Wit heeft nu de keuze tussen axb6 en Txf5. 
Het werd na enig dubben toch: 
22. axb6 
Verwacht werd  22…, Dxb6, maar het 
werd: 
22…, Dg5 
Weer dubben en het werd nu toch: 
23. Txf5, Txf5 
Toch was er niks  tegen: 23. Pxe4, De3+ 
24. Pf2 en Zwart heft dan niet veel te 
hopen. Foutje van Wit dus!  
24.  Dxe4, Te5 25. Dd3, Te3 26. Dc4, De5 
27. Tc1, Te8 
Wit moest hier rekening houden met 27…, 
Th3!? Met directe aanval op de koning, 
maar dat leidt toch alleen maar  tot 
vereenvoudiging na 28. gxh3, Dg5+ 29. 
Lg4, Dxc1+ 30. Df1, De3+ 31. Df2  
28. Lf1, Tf8 29. Pe2  
Beter misschien 29. Dxc5, maar Wit had 
zich voorgenomen de lichte stukken in de 
dekking te brengen. 
29…, Df6 30. Pg3? 
De consequentie, maar onjuist. Voldoende  
was: 30. Dxc5, want Zwart kan geen vuist 
maken omdat zijn koning achter de paaltjes 
staat (30…, Df2+ 31. Kh1, Dxf1+ 32. 
Txf1, Txf1+ 33.Pg1). 
30…, Df2+ 31. Kh1, Txg3!!  
Nu wel totaal overzien, problemen, 
problemen…!  
32. hxg3, Tf6 
 

 
 
Het is nu Zwart die op winst kan gaan 
spelen.  
33. Dh4, Th6 34. Dxh6, gxh6 35. Td1 
Wit heeft nog 1 troef in de mouw, de d-
pion, houdt hem  gedekt en stop pion c5 af, 
zie hier de opgaaf in een notendop. Geen 
gemakkelijke…. 
35…, Dc2 36. Td3, Db1 37. Kg1, Dxb6  
38. Tf3 
De zwarte koning afhouden dan maar.  
38…, Kg7 39. Lc4, Da5 40. Tb3, Dc7 41. 
Kf2, Kf6 42. Te3  
Wit kreeg op dat moment een seintje, dat 
remise mooi zou zijn.Het stond 4-2 werd 
gefluisterd. De tijd vorderde nu, voor 
Zwart het meest, nog 6-7 minuten tegen 10 
voor Wit. Even polsen of Zwart wat voor 
remise voelde? Neen, hij wilde nog wat 
proberen…. Tactisch momentje dus, die op 
winst beluste mensen vaak toch even uit 
het evenwicht halen.   
42…, Kg5 43. a4  
Never a dull moment, werd er geroepen!  
 
43…, Dd7 
Beter{ 43…, Da5 
44. Te5+ 
De zwarte koning komt binnen het 
spanningsveld…. 
44…, Kf6 45. Te6+ 
De koning moet het veld weer in. 
45…, Kg7 46. d6, Df7+ 47. Ke3, Df5 48. 
Te7+, Kh8 
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Gruwelijke misvatting! Hier moest 48…, 
Kf8 Na 49. Lb5, Dg5+ 50. Ke4, Dxg3 51. 
Te8+, Kf7 52. d7, Dxg2+ kan Zwart nog 
wel remise houden.  
49. Te8+, Kg7 50. Tg8+ 
En zo is het zelfs voorbij voor Zwart. 
Een zwaar bevochten punt! En die bracht 
de tussenstand op 5-2 en dus was de zaak 
gepiept.  
 
Het wachten was nu nog op Henry. Hij 
speelde met Eelco de Groot  een 
interessante partij, waarin Zwart meer 
ruimte kreeg en dan ook zijn stukken goed 
in stelling wist te brengen. Eelco slaagde er 
dan ook in op de damevleugel tot zaken te 
komen.  We komen er in bij zet 30 van 
Henry:  
 

 
 
Wit heeft in de boerenstand wat aanhang 
verloren, maar zijn partij is geenszins 
kansloos, integendeel.  
30. Df3 
Niet het beste, beter was: 30. Dd7+, Te7 
31.Dd8!, Tf7 32. Txf7+, Kxf7 33. Dxc7+, 
Le7 34. Dxe5, Dxd3 35. Dd5+, Ke8 36. 
Pxd4 en Wit heeft de betere papieren.  
30…, Tf8 31. Dg3, Txf1+ 32. Kxf1, Kf6 
33. h4 
Lijkt te langzaam. Beter  misschien toch 
33. Dh4+ 
33…, Le7 
Goed is ook: 33…, Dd1+ 34. Kf2, Lb4! 

34. Dg5+, Ke6 35. Dg4+, Kd6 36. Dg3, c5 
37. Kg1, b5 
Zwart heeft de stelling redelijk gesloten en 
kan nu  trachten zijn pluspion tot gelding te 
brengen.  
38. cxb5, c4 39. Pxd4, Dd1+ 40. Kf2, 
Dd2+ 41. Pe2?? 
Een afgrijselijke zet… 
Na 41. Kg1 is het voor Zwart nog een long 
journey home en de vraag is of hij wel 
thuis komt! Zie: 41…, Dxd3 42. Dxd3, 
cxd3 43. Pb3, Lxh4 44. Kf1, Lg3 45. b6!, 
Kc6 46. b7, Kxb7 47. Pc5+, Kc6 48. Pxd3 
En bij mij heerst twijfel of Zwart nog iets 
kan uitrichten.  
41…, cxd3 42. Kg1, Dxe2 43. Kh2, Dxe4 
44. Kg1, Dd4 
En Wit gaf op.  
 
De acteurs:  
 
B. Vlot – J. de Korte   0-1 
P. Bonefaas – F. Steenbergen  1-0 
H. Krol – G. Donze   0-1 
H. van Offeren – P. v.d. Velden 0-1 
E. de Groot – H. Pijpers  1-0 
A.J. Wagensveld – P. Weeda  0-1 
N. de Ronden – A. de Jong  0-1 
E. Reibel – R. Cogenbach  1-0 
     3-5 
 
De stand na 5 ronden: 
 
1. Krimpen a/d IJssel 3 10 30 
2. Erasmus 2     8 25 
3. Groenoord 1    8 21½ 
4. WSV 2     4 21 
5. RSR Ivoren Toren 5   4 19½ 
6. Shah Mata 2    3 13 
7. Messemaker 1847 4   2 13½ 
8. S.O. Rotterdam 4    1 16½ 
 
Resterend programma, voor zo ver van 
belang: 
 
8/3   Krimpen 3 – Erasmus 3 
10/3 SO Rotterdam 4 – Groenoord 1 
12/4 Erasmus 3 – RSR Iv. T 5 
13/4 Groenoord 1 – Krimpen 3 
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HET EERSTE START HET NIEUWE 
JAAR TELEURSTELLEND 

 
           f 7 

 
Ons eerste team, al een keer gestruikeld in 
het najaar, kreeg 1 februari in de 
thuiswedstrijd tegen De Willige Dame 1 
een laatste kans uitzicht op promotie te 
behouden. Dit seizoen promoveren  
immers 2 teams naar de KNSB en de 
concurrentie voor die 2 plaatsen is dun 
gezaaid. Charlois Europoort 3 is daarbij 
vrijwel als onklopbaar te zien, maar van de 
overige clubs is, naast ons eigen team, 
alleen Krimpen, waartegen juist die 
struikeling had plaatsgevonden, als 
medegegadigde te beschouwen. Alles was 
er dus aan gelegen verdere voetvallen te 
voorkomen. De Dordtenaren waren daarom 
als het ware voorbestemd als hapbare brok 
te fungeren. De uitslag wees anders uit… 
 
Ons team kon deze ronde niet beschikken 
over Hofman en Algera. Zij werden 
vervangen door Vrolijk en Hoogeveen.  
De wedstrijd had een spannend verloop, 
maar ontbeerde voor ons team het zo 
nodige succes.  Aan het eerste bord hadden 
de Merwedestedelingen in  Remco van 
Vaalen, kortstondig lid van Wilhelm 
Steinitz in de dagen dat hij studeerde een 
sterk speler. Hij won van Leo Verhoeven 
in een Siciliaanse partij: 
 

 
 

19…, Df6 
Na 19…, Tae8 20. Tad1, d4 21. Pc3, Dc7 
22. Pe4, Pe5 heeft Zwart niets te duchten, 
zijn positie is eerder iets voordeliger. Na 
de tekstzet kreeg Wit mogelijkheden: 
20. De3, Dc6 
Zwart heeft hier ook beter: 20…, Tae8 21. 
Dxe8, Txe8 22. Txe8+, Pf8 23. Tf1, Lc6 
Dan mag Wit zich niet inlaten op 24. 
Lxh7+, Kxh7 25. Txf8, Dd4+ 26. Kh1, 
Lxa4 27. bxa4, Dxa4 28. Txf7, Dxc2 en 
Zwart heeft kansen  op winst.  
21. Lf5!, c4? 
Zwart moet zich ook hier verlaten  op 
21…, Tae8 Interessant is dan: 22. Dxe8, 
Txe8 23. Txe8+, Pf8 24. Tae1, g6 25. Tb8, 
c4 26. Tee8, cxb3 27. Txf8+, Kg7 28. 
cxb3, gxf5 29. Tg8+, Kf6 30. Kf2, f4 en de 
stelling is onduidelijk. 
De door Zwart gekozen zet is verliezend: 
22. Lxd7, Dxd7 23. Pb6 
Zwart gaf op, nu de compensatie voor het 
kwaliteitsverlies niet aanwezig is. 
 
Ed van den Hooven kwam  met Wit 
spelend met onbeslist nog aardig weg van 
uit deze positie: 
 

 
 
Wit staat een pion voor, maar die 
voorsprong is niets in vergelijking tot zijn 
slechte koningspositie. 
19. axb4 
Zo moet Wit naar de ondergang gaan. 
Enige mogelijkheid is hier op complicatie 
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spelen met: 19. Txf8, gxf6 20. Dh4, Tg8 
21. Dxf6+, Tg7 22. Pb1, Dc5! 23. axb4, 
Pxb4 24. Pc3, Pd5 25. De5, Pxc3 26. 
Dxc3, Dxc3 27. bxc3, Txg2 28. Lxa6, 
Txc3 29. Ld3, Txh2 , maar ook dan laat de 
uitslag zich niet moeilijk raden… 
19…, Da1+ 
Dit is beslist niet de juiste keuze! Goed is: 
19…  Pxb4!! 20. Ld3, Da1+ 21. Pb1, Pa2+ 
22. Kd2, Dxb2 23. Dh4, Pb4! 24. Tc1, 
Tfd8! 25. Df4, Txd6 26.  Dxd6, Pxc2 27. 
Df4, Pb4+ 28. Kd1, Db3+ 29. Ke2, Dxd3+ 
30. Ke1, Txc1+ 31. Dxc1, Pc2+ en Wit 
gaat na een aantal zetten mat.  
20. Kd2, Dxb2 21. Lxa6, Tcd8  
Hier heeft Zwart veel sterker: 21…, Pxb4! 
22. Lxc8, Txc8 23. Tc1, Pa2 24. Tb1, 
Dxc3+ 25. Dxc3, Pxc3 26. Tdb6, Pxb1 27. 
Txb1, Kg8 en Zwart heeft groot voordeel 
en zal waarschijnlijk wel winnen.  
22. Ld3, Dxb4 23. Txd8, Txd8 24. Tf4, 
Da5 
En hier volgde dan de remise afspraak.       
 
De combattanten:  
 
Verhoeven – Van Vaalen  0-1 
Van der Knaap – Schouten  1-0 
Sturm – De Jong   1-0 
Seeleman – Berrevoets  0-1 
De Jager – Nunninkhoven  0-1 
Van den Hooven – Den Rooyen       ½-½ 
Vrolijk – Went   0-1 
Hoogeveen – Molema  1-0  
           3½-4½ 
 
De stand: 
 
1. Charlois Europoort 3 6   11   29½ 
2. Krimpen a/d IJssel 1 5     8   26 
3. De Willige Dame 1  6     7   23½ 
4. Erasmus 1   5     6   21½ 
5. Shah Mata 1  6     6   23 
6. Spijkenisse 2  5     5 19 
7. S.O. Rotterdam 3  5     4 18½ 
8. Nieuwerkerk a/d IJssel 1 5     1   14½ 
9. RSR Ivoren Toren 3 5     1   16½ 
 
 
 

HET TWEEDE VERRICHT 
TOPPRESTATIE 

 
        f 7 
 
Afgezien van die valse noot in november 
tegen Krimpen a/d IJssel 1 presteert ons 
tweede  team heel goed. In ronde 5 kwam 
het sterke Charlois Europoort 4 op bezoek 
en mocht na afloop weer onverrichterzake 
de terugweg aanvaarden. Met  de 
regelmaat van de klok vielen de uitslagen  
en  daarbij was  geen enkele wanklank! 
Soms was de uitslag bescheiden, maar 
vaak ook ging het  gepaard aan 
hoorngeschal.  
We beginnen bescheiden met bord 1, waar 
Carel Vredenborg en Reinier Hoogeveen 
resideerden.  
 

 
 
Dertien zetten waren hier gepleegd en onze 
man  bood hier de vredespijp aan. Hij werd 
nog aangestoken ook!  
 
Een volgend teken van vreedzaamheid 
werd waargenomen aan bord 6, waar Paul 
Wilhelm met Wit opbokste tegen Sacha 
Ottenhof. Er werd Catalaans gesproken, 
daar hield Wit een pion aan over, maar 
veel bleek dat niet om het lijf te hebben, 
want die omstandigheid was ook de koning 
van Paul niet vreemd. 
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21..., Dh3 
Het zwarte paard staat al te trappelen van 
ongeduld, Wit heeft niet veel te kiezen. 
22. f3, Lxg3 23. hxg3 
Dus ook hier remise.  
 
Het werd tijd voor een heldendaad! Die 
werd verricht door Jaap van Meerkerk. Hij 
versloeg André Coenen volgens de regelen 
der kunst, hoewel hij daarbij toch wel wat 
werd geholpen. 
 

 
18..., e4 
Moedig, dat hoort ook wel bij de naam die 
hij draagt, maar toch er kleeft een geurtje 
aan…. 
19. Pxe4 
Sterker nog lijkt: 19. Lxe4 

19…, Pe5 20. Lb1, Te8 21. f6, Lxf6 
Zo gaat het snel bergafwaarts. Maar ook 
21…, d5 brengt weinig respijt. 22. Dxd4, 
dxe4 23. Dxd8, Taxd8 24. fxg7, Pd3+ 25. 
Lxd3, exd3+ 26. Kd1, Te2 27. g4, Kxg7 
28. c5 en Zwart staat op de bierkaai, al 
waar het vechten moeilijk is.  
22. Dxf6, Pd3+ 23. Kf1, Txe4 24. Dxd8+, 
Txd8 25. Lxd3, Te6 26. Te1  
Bij het tellen van het hout, bleek Zwart 
onvoldoende bouwstoffen over  te hebben 
gehouden. De pijp ging dus naar Maarten.  
 
Voor de afwisseling maar weer eens een 
korte remise, ditmaal Ruurd Ouwehand en 
Ab Kamman. Het begon met open vizier, 
maar al spoedig werden egelstellingen 
betrokken, het kletteren van de zwaarden 
verstomde en op het moment dat Ruurd c4-
c5 , klauterde hij op de balustraden getooid 
met de witte vlag. U bent getuige van dit 
heroïsch moment! Samen torsten zij de 
vlag  en paradeerden er mee over het  
slagveld… 
 

 
 
Tijd voor weer wat vertier!  Dat was te 
aanschouwen bij Erik van den Berg en 
Olivier Vrolijk. Niet alleen de partij was 
het bekijken waard, ook de klok en dan in 
het bijzonder het  tijdmechanisme van 
Olivier, dat voor 17 zetten te gaan nog 1 
minuut bedenktijd in de aanbieding voor 
hem had. Niets bijzonders dus….Waar 
zouden we ons druk over maken?  
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Wat gebeurde in die minuut, waarbij ook 
de tegenstander nog wat tijd te spenderen 
had?  

 
 
Olivier had de Orang oetan  op zijn gemak 
in de boom bezig gezien en produceerde in 
sneltreinvaart: 
17…, Pxf4 18. Pxd5, Pxd5 19. Lxb8, Le6 
20. Ld6, Pf4 21. Lf1, Lf5 22. Dxc4, Dxd6 
23. Dxf4, Lxe5 
Materialistisch is Olivier niet, hij kijkt 
alleen waar de koning zich bevindt en die 
is binnen handbereik! 
24. fxe5, Txe5+ 25. Kf2, h5  
Obligate zetjes vullen de tijd op.  
26. h4, Dc5+ 27. Kf3, Te4 28. Db8+, Kg7 
29. Dd8, De5 30. Kf2, Df4+ 31. Kg1, Te1 
32. Dg5, Txf1# 
Een wijze les, ook voor u.  
 
We naderden hiermee al de grens van de 
overwinning (3½-1½). En de werd 
overschreden toen Jan de Korte Piet 
Verheij opbracht. Ook hier ging de aap de 
boom in. En er moest heel wal worden 
afgeklommen. Het ging de hele partij van 
tak naar tak Uiteindelijk kwam de 
kokosnoot toch in handen van ons aapje. 
We komen er in na de 38e zet en de  tijd 
een factor begint te worden> 
 

 
Jan had hier 38. f4-f5  gedaan en Piet had 
hier nog een prima kans op remise via 
38…, Lg5+ 39. Pxg5, Pxe5! 40. Kf4, 
Pxd3+ 41. Lxd3, hxg5+ 42. Txg5, Txd3 
43. fxg6, Kf8 44. Ke5 en het stevent op 
onbeslist af.  
38…, exf5 39. exf5, g5 
Nu schiet 39…, Lg5+ zijn doel voorbij (40. 
Ke4 
40. Ke4, Pb8 
Andere mogelijkheid: 40…, Lc7 41. h4, f6 
42. hxg5, hxg5 43. e6, Pe5 44. Pxg5!, fxg5 
45. Txg5, Pxc4 46. Tg8+, Ke7 47. Tg7+, 
Kf8 48. Txc7, Pd6+ 49. Ke5, Txd3 50. f6, 
Pe8 51. Tc8, Te3+ 52. Kd5, Td3+ 53. Ke4, 
Td6 54. Ke5, Td1 55. f7  Schaakjes met de 
toren helpen dan niet meer, de koning daalt 
af via c4 naar rij 2 en Wit haalt daarna een 
dame.  
41. f6 
Wit heeft nu groot voordeel. 
41…, Ta7 42. h4, Pd7 43. hxg5, hxg5  44. 
Kf5, Ta1 45. Txg5, Tf1 46. Tg8+, Pf8 47. 
Ld5 
Zwart staat gevangen.  
47…, Tf2 48. Lc6# 
 
Rest nog te vermelden dat Cander Flanders 
moeite had om remise te bereiken tegen 
Hans van Calmthout (oud lid van 
Schiebroek). Hij verloor vanuit de opening 
een pionneke, dat pionneke  werd vrij en 
belandde, gedekt en wel , op d5. Niet veel 
later begon de tijd ook mee te knagen aan 
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het spelpeil, De pion belandde zelfs op d7,   
al waar hij werd gestuit door een  kasteel. 
 

 
 
Het ziet er toch wel gezond uit voor Wit, 
maar winst behalen  is toch een moeilijke 
opgave. De weg via 30. La6, Td5 31. Lb7, 
Td6 32. Txd6, Dxd6 33. Dc6, Dd2 34. Lc8, 
Ld4 35. Dc7, Lf6 36. Dxb6, Dxa2 37. De3, 
a4 38. bxa4, Dxa4  laat al zien dat Wit niet 
veel kracht kan bijzetten, hoewel hij 
onmiskenbaar voordeel heeft.  
30. f4, Df5 31. Lc6, b5! 32. De4, Dxe4 33. 
Lxd4, Tc7 34. Td5, Tcxd7 35. Tfd1, 
Txd5 36. Txd5, Txd5 37. Lxd5 
Zwart heeft gelijk gemaakt.  
37…, Kf6 38. Kf2, g5 39. fxg5, hxg5 40. 
Kf3, Kg6 41. Lc6, b4 42. Le8, Kf6  43. 
Ke4, Ke6 
De deur gaat op slot. Een laatste sleutel 
wordt gebruikt: 
44. g4, f6 
En de heren vonden het genoeg.  
 
Een laatste punt werd gescoord door Joop 
van ’t Hoenderdaal. In de volksoploop na 
afloop van de strijd verloor uw recensent 
hem uit het oog en daarmee ging ook de 
heroïek verloren voor uw verlangend oog 
om te zien hoe dan wel… 
 
 
 
 
 

De uitslagen in bordvolgorde: 
 
R. Hoogeveen – C. Vredenborg ½-½  
J. van Meerkerk – A. Coenen   1-0 
O.W. Vrolijk – E. v.d. Berg   1-0 
R. Ouwehand – A. Kamman             ½-½ 
J. v’tHoenderdaal –V. v.d.Wetering    1-0 
P. Wilhelm – S. Ottenhof   ½-½ 
C. Flanders – J.J. van Calmthout  ½-½ 
J. de Korte – P. Verheij   ½-½ 
         6-2 
 
Voor  1 dag kwam ons tweede mede aan de 
leiding in klasse 1A met 8 punten  
gekoppeld aan 24½ bordpunten. Daarna 
streefde Krimpen a/d IJssel 3 ons weer 
voorbij.  
 
De stand na 5 ronden: 
 
1. Krimpen a/d IJssel 3 10 30 
2. Erasmus 3     8 25 
3. Groenoord 1    8 21½ 
4. WSV 2     4 21 
5. RSR Ivoren Toren 5   4 19½ 
6. Shah Mata 2     3 13 
7. Messemaker 1847 4    2 13½ 
8. S.O. Rotterdam 4     1 16½ 

 
HET VIJFDE TEN ONDER IN 

DORDRECHT 
 

Dinsdag, 9 februari ging ons vijfde op 
bezoek  bij Dordrecht 4. Dit vijfde team 
doet het niet al te best en ging ook deze 
keer onderuit. 
 
De details: 
 
V.d. Willigen – De Boer  ½-½ 
Lemstra – Hurkmans    1-0 
Van Grootheest – Hesselmans ½-½ 
Van Haren – Nefkens    1-0 
Zwartjes – Witvliet    1-0 
Va Hoek – Ansem    1-0 
Schreuder – J. Simons   0-1 
Schot – M. Simons   ½-½ 
              5½-2½ 
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Van de bemanning van het vijfde zijn 
Joram en Marc Simons nog ongeslagen! 
Tot dusverre boekten ze elk een 
overwinning en voorts allemaal remises. 

 
De stand na 5 ronden: 
 
1. CHESS 2   8 24½ 
2. Papendrecht/Alb.dam 2 8 23½ 
3. Maassluis 1   6 26 
4. De IJssel 2   6 24½ 
5. Dordrecht 4   6 21½ 
6. Erasmus 5   4 16 
7. WSV 4   2 14½ 
8. HZP Schiedam 4  0   9½ 

 
 

RSB JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 
BIJ ERASMUS 

 
In januari 2010 bood onze 
schaakvereniging Erasmus onderdak aan 
de persoonlijke jeugdkampioenschappen 
van de Rotterdamse Schaakbond. Deze 
kampioenschappen zijn tevens 
selectiewedstrijden voor de Nederlandse 
jeugdschaakkampioenschappen. Er werd 
op drie zaterdagen van 10.00 uur tot 17.00 
uur volop en fanatiek geschaakt door de 
regionale jeugd in alle categorieën: A 
jeugd t/m 20 jaar, B t/m 16 jaar, C t/m 14 
jaar en D t/m 12 jaar. Voor de A- en B- 
categorieën is het speeltempo 35 zetten in 
90 minuten waarna de bekende 
uitvluggerfase begint van 15 minuten per 
speler. Noteren is verplicht. De D categorie 
speelt in een tempo van 40 minuten 
p.p.p.p.  
Voor de AB groep werd een apart 
stiltelokaal ingericht met hulp van 
leerlingen uit de Mavo 3 klassen van 
Melanchthon-Schiebroek. Zij vervulden 
deze van tevoren uitgebreid besproken taak 
met verve en verdienden er hun wettelijk 
verplichte uren voor hun maatschappelijke 
stage. De AB-groep zorgde voor een aantal 
spectaculaire  schaakpartijen die Arie de 
Jong er ogenblikkelijk uitpikte voor een 
voor hem zo kenmerkende analyse. De C-

groep speelde twee zaterdagen in de 
kantine.  
Op de derde en laatste zaterdag van januari 
kwamen de jongste Rotterdamse 
schakertjes  van de F (t/m 9 jaar), G (t/m 8 
jaar) en H (t/m 7 jaar)  in groten getale 
opdraven. Zij speelden in principe zonder 
klok (!) en werden in de gezellig volle  
kantine bijna geruisloos aangemoedigd 
door hun ouders, kregen broodjes, drankjes 
en snoep van de Melanchthon-leerlingen 
aangereikt en konden zich naast het 
schaken ook nog eens te goed doen aan 
sjoelen (en joelen) of tafeltennissen in het 
belendende tekenlokaal. Je begrijpt dat 
deze derde speelzaterdag een ware 
schaak(kermis)happening werd waarvan 
alle bestuursleden, die overigens zonder 
tegenzin twee of drie zaterdagen 
opofferden en zich daarbij geheel in dienst 
van het jeugdschaak stelden, zichtbaar 
hebben genoten.  
Die derde speelzaterdag kwamen ook een 
aantal jeugdverenigingen (met teams van 
vier) uit de regio Gouda onderling 
uitmaken wie de sterkste was. Dit  JCK 
werd in lokaal 65 en 66 gespeeld. Al met al 
een hele drukke zaterdag dus! 
Onze Erasmus-bestuursleden hebben zich 
zoals altijd maar nu in het bijzonder voor 
het jeugdschaken fantastisch ingezet! Zij 
hadden ruim van tevoren van 
ondergetekende een op de RSB-regeltjes 
afgestemd organisatieschema ontvangen 
waarop tijden, lokalen, taken en personen 
stonden aangegeven. Daardoor kon alles 
lekker geruisloos en ontspannen verlopen, 
zag ik de ervaren oude schaakrot en 
nimmer aflatende columnist Arie de Jong, 
onze wedstrijdleider extern, de 
Spijkenisser Paul Wilhelm en de bijna 
gediplomeerde arbiter Cor van As en onze 
onvolprezen secretaris Leo Verhoeven  als 
fanatieke scheidsrechters in de diverse 
lokalen optreden, zonder daarbij de taken 
van onze op (schaak)computers verliefde 
voorzitter Ron Ansem tekort te willen 
doen! Hij was het immers die die 
zaterdagen voortdurend voor het 
vlekkeloos bijwerken der standen zorgde, 
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de standen voor alle categorieën 
jeugdspelers, zodat tegen het einde van de 
tweede speeldag snel met de prijsuitreiking 
van de grote C-groep kon worden 
begonnen, een taak die ik onverwachts 
door de RSB in de schoot geworpen kreeg. 
Ik greep direct mijn kans om ons eigen 
jeugdschaaktoernooi nog eens lekker onder 
de aandacht van de schaakfanatieke 
toehoorders te brengen. Alle toehoorders 
kregen ook een Erasmus-flyer met de 
toernooigegevens aangereikt: 6 maart 
Erasmus jeugdschaaktoernooi! 
Internationaal, voor alle categorieën, met 
aantrekkelijk prijzenfonds en meetellend in 
de Grand-Prix. Voor meer gegevens 
verwijs ik graag naar onze eigen website 
en die van de RSB (onder jeugdschaak, 
kalender jeugdschaak). 
 

 
 
Veel dank en hulde voor de vier 
Melanchthonners uit Mavo 3 die ons (het 
bestuur en de RSB-bobo’s) veel werk uit 
handen hebben genomen. Ik geef het je te 
doen: koffie zetten, thee zetten, bardienst 
de hele dag!, ordedienst (rust! In de 
gangen), broodjes inkopen en klaarmaken 
en verkopen, sjoelen en tafeltennis regelen, 
lokalen inrichten (drie keer op de 
vrijdagmiddag en drie zaterdagen), borden 
en stukken en klokken installeren, 
opruimen.  
Geen enkele klacht hebben wij vernomen 
over ons heerlijk sombere gebouw. 
Jazeker, verschrikkelijk somber, vooral ’s 
nachts en na een nederlaag. Nee, 
integendeel. Op het zonnige en 
besneeuwde schoolplein werd vooraf 

lekker gevoetbald. De stralende kinderen 
keken niet droefgeestig naar “gebladderde 
muren” en merkten kennelijk niets van een 
“DDR-sfeer” en een speellocatie die meer 
weg zou hebben van een “overvolle 
bezemkast”. Prachtige metaforen, hoe 
treffend ook, waarmee  Peter Kemner onze 
schaakveste wegzette, na het zure pak 
slaag dat zijn Charlois Europoort 4 van ons 
2e Erasmusteam te incasseren kreeg. Nee, 
de schakertjes zorgden voor een 
onvergetelijke schaaksfeer. Dit RSB-
jeugdschaakkampioenschap kon nu 
kosteloos plaatsvinden, geen verplicht 
ingehuurde peperdure Castagnet 
medewerkers. Reken even mee: 2 
barmedewerkers, 7 uur per zaterdag maakt 
42 uur uurloon. Tel uit je winst. Voor de 
sombere uitstraling maak ik me na zo’n 
prachtig schaakevenement echt geen 
zorgen.   
Uiteraard kunnen we nagenieten. Lees de 
verslagen van Arie de Jong erop na, bekijk 
de vele foto’s op de RSB-site. Geniet 
daarbij van het tastbare schaakplezier en de 
voelbare spanning.  
Volgend jaar willen wij deze 
kampioenschappen graag weer 
binnenhalen, tenzij een nieuwe en (te) dure 
locatie dit ons onmogelijk maakt.  

 
Jaap van Meerkerk 

 
 
 

UIT DE FINALE C 
 
                         Andrzej Pietrow 
 
   P.de Knegt - A.Pietrow  
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.e3 Pf6 5.Pf3 
Pc6 6.a3 Ld6 
7.dxc5 Lxc5 8.b4 Ld6 9.Lb2 0-0 10.cxd5. 
(10.c5?!. C.Flanders-A.Pietrow I.C.Finale 
2007. ) 
 
10. … exd5 11.Le2 Lg4!? 12.0-0 Tc8. 
Hiermee ontstond een wel bekende 
theoretische positie. 
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13.Dc2. 
Sterker oogt 13.Pb5   I. .Klein Douwel-
A.Pietrow  Arnhem 2005. 
met gelijke kansen. 
13. … De7. 
In de partij werd deze positie werkelijk 
bereikt na het volgende zetten reeks. 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.cxd5 exd5 5.e3 
Pf6 6.Pf3 Le7 
7.dxc5 Lxc5 8.Le2 0-0 9.0-0 0-0 10.Dc2 
De7 11.a3 Lg4 
12.b4 Ld6 13.Lb2 Tac8. 
 
14.Tfd1 Tfd8 15.Tac1 Lb8 16.h3 Le6 
17.Dd2 Pe4 18.De1 f6 
19.Ld3 Pxc3 20.Lxc3 Pe5 21.Pxe5 fxe5 
22.Lf1 Dg5. 

 
 

Zwart staat uitstekend, maar bevindt zich 
in zware tijdnood 
(kleine tien min. voor 12 zetten) die 
bemoeilijkt correcte realisatie. 
 
23.Kh2. 
Wit had hier een brede keuze; maar was al 
ook in tijdnood. 
Veiliger was: 23.g3., 23.f4!?., of zelfs 
23.Kh1.  
23. … Lf7! 
Een sterke zet die tactiek uit de stelling 
haalt. Maar ook: 
 23. … d4. was mogelijk;en dan na: 
24.exd4 Lb3! 25.g3 Lxd1 26.Txd1 e4!. 
( 26. …exd4!? 27.Txd4 Te8(!) 29.Te4 
Kf8.met voordeel ) 
27.Lg2 e3 28.Td3 exf2 29.Dxf2. 
heeft zwart een serieus voordeel. 
24.Le2 d4 25.Ld2 e4 26.g3 dxe3! 27.Txc8 
Txc8 28.fxe3 Tc2. 
Direct 28. … h5. was zeer sterk. 
29.Lg4 De5 30.Df2 Dd6 31.Tc1 Txc1 
32.Lxc1 h5! 33.Lf5 h4 
34.Df4 hxg3. 
 

 
 
35.Kxg3?. 
Laatste zet voor het vallen van de vlag. 
35. … Dd8. 
0-1.   
 
Wit kon natuurlijk vanuit het diagram 
stelling sterker spelen. 
Na bijv. correcte  
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35.Kg2 Dd8 36.Df1 Dd5 37.Lg4 Le5 
38.Dd1 Dxd1! 39.Lxd1.  
ontstond het volgende eindspel. 

 
 
Zwart staat pion voor en de zwartvelderige 
zwarte loper is ook 
beter/actiever dan zijn witte collega .Maar 
is die voldoende?  
39. … Lc4 40.Ld2 g5 41.Le1 Lb2 42.Kxg3 
Lc1 43.Lc2 Ld3 
44.Lb3 Kg7 45.Lc3 Kg5 46.Ld5 b6 47.Kf2 
Lxa3. 
Zwart behoudt alle genoemde voordelen, 
maar directe winst is nog niet in zicht. 
Zeer interessant praktisch eindspel om te 
spelen en mee te oefenen! 

 
 

RESTEREND PROGRAMMA 
(let op kleine wijzigingen) 

 
Maart 

 
1  Erasmus 5 – Maasluis 1 
  Ronde 5 Finale A,B 
  Ronde 6 Finale C 
5  Rokado 1 – Erasmus 2 
8 Erasmus 6 – Papendrecht/Albl. 
  Krimpen a/d IJssel 3 – Erasmus 3  
  Ronde 6 Finale A.B 
  Ronde 7 Finale C 
15  Erasmus 1 – Spijkenisse 2 
  HZP Schiedam 2 – Erasmus 4  
  Reserveronde Finale A.B 
  Ronde 8 Finale C 
22  Erasmus 2 – HZP Schiedam 1 

  HZP Schiedam 4 – Erasmus 5 
  Ronde 7 Finale A,B 
  Ronde 9 Finale C 
29  Inhaalronde Finale A,B  

 Ronde 10 Finale C 
 

April 
 
  5  Paasmaandag (geen clubavond) 
12  Erasmus 3 – RSR Ivoren Toren 5 
  Ronde 11 Finale C (slot) 
  Reserveronde Finale A.B (slot) 
14  SO Rotterdam 3 – Erasmus 1 
15  Sliedrecht – Erasmus 6 
19  Watertorentoernooi (WTT) ronde1  
26  WTT ronde 2 
 

Mei 
 
3  WTT ronde 3 
10  WTT ronde 4 
17  WTT ronde 5 
24         Pinkstermaandag  

 (geen clubavond) 
31  WTT ronde 6 
 

Juni 
 
7  WTT ronde 7 (slot) 
14  Rapid 1 
21  Rapid 2 
28  Rapid 3 (slot),  
             tevens einde seizoen. 
 
  0-0-0 


