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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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 VAN UW VOORZITTER  
 

Beste schaakvrienden de interne competitie 
2009-1010 is al weer ten einde. Leo de 
Jager kon in de laatste ronde in een 
onderling treffen met zijn grootste rivaal 
van dat moment Jos van der Kaap, zijn 
gunstige uitgangspositie niet omzetten in 
het clubkampioenschap. Hij zou daarvoor 
aan remise genoeg hebben gehad. Jos deed 
echter wat hem te doen stond en won 
waardoor hij voor het 2e seizoen op rij 
clubkampioen van SV Erasmus is 
geworden. Mede namens het voltallige 
bestuur gefeliciteerd Jos! 
 
Verder ben ik u, als u niet aanwezig was 
op een speelavond onlangs waar al 
mondeling een toelichting was gegeven, 
nog de uitslag schuldig van de huisvesting 
enquête. Na een eerste schriftelijke 
rondgang hadden 29 leden gereageerd. 
Omdat het bestuur het onderwerp erg 
belangrijk vond is vervolgens door Cor van 
As nog een na  belronde gehouden. 
Hierdoor beschikten we uiteindelijk over 
de mening  van 42 leden zodat we wel 
kunnen stellen  dat dit een representatief 
beeld gaf. Het hielp het bestuur in de 
discussie of het wenselijk werd gevonden 
te verhuizen echter niet veel verder.  
Uiteindelijk bleken evenveel leden sterk 
voor als tegen en de rest zat zo’n beetje 
rond het midden gegroepeerd.  Het nadeel 
was wel dat de mening gegeven moest 
worden over de wenselijkheid om te 
verhuizen en niet concreet over een 
alternatief kon worden gestemd. In dat 
geval zou de uitslag misschien anders zijn 
geweest. 
 
Door Wim Witvliet werden we gewezen 
op een mogelijkheid een zaal te bekijken 
bij verzorgingshuis Arcadia aan de 
Apollostraat, hemelsbreed enkele 
honderden meters van ons huidige 
clublokaal. Met name voor de leden die 
duidelijk tegen waren vanwege de 
bereikbaarheid of omdat het voor hen nu 
zo lekker dichtbij is, zou dat dan misschien 

niet meer zoveel uit behoeven te maken. 
Inmiddels is het  voltallige bestuur daar 
een keer wezen kijken. Het lijkt zo op het 
eerste gezicht een reëel alternatief. De zaal 
is groot genoeg, goed bereikbaar en 
beschikt over voldoende parkeer 
gelegenheid. Er is zelfs een inpandige 
rookruimte, zij het dat daarvoor wel even 
een korte wandeling moet worden 
gemaakt, maar dat compenseert dan weer 
wat slechte gevolgen van dat roken zullen 
we maar zeggen.  
 
Alles bij elkaar lijkt het een serieuze optie 
om verder uit te werken. Daarom is 
besloten om met de manager in gesprek te 
gaan om verdere zaken als zaalhuur etc te 
bespreken. Als dat allemaal rond kan 
komen zult u van het bestuur een concreet 
voorstel tot een  mogelijkheid te verhuizen 
krijgen waar dan opnieuw over kan worden 
gestemd. We hopen dit alles dan nog voor 
het zomerreces rond te hebben.  
 
Op 6 maart organiseerden we voor al weer 
de derde maal ons jeugdtoernooi. Vorig 
jaar was dit al een zo groot succes dat de 
RSB ons had uitgenodigd samen met hen 
het PJK te organiseren. Van deze 
gelegenheid om zowel het jeugdschaak als 
onze vereniging te kunnen promoten  
hebben we een dankbaar gebruik gemaakt. 
Daarmee waren de verwachtingen naar de 
derde editie van ons toernooi dan ook  
hoog gespannen, naar bleek niet ten 
onrechte. Uiteindelijk 52 jeugdschakers 
vonden opnieuw de weg naar onze 
vereniging en maakten er een leuke en 
sportieve happening van.  
 
Jammer echter, dat het met onze eigen 
jeugdafdeling niet zo wil vlotten de laatste 
tijd. Onze jeugdleider Jaap van Meerkerk 
heeft daarom eens nagedacht hoe we dit 
opnieuw leven in kunnen blazen. Daar 
blijkt wel kans van slagen toe maar zoals 
met zoveel dingen zouden ook hier veel 
handen licht werk kunnen maken. Het idee 
is om enkele scholen te benaderen met de 
vraag of ze geïnteresseerd zijn in het 
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organiseren van schaaklessen die in het 
kader van het brede school idee dan op hun 
scholen door ons gegeven zouden kunnen 
worden. Dit zou dan kunnen gebeuren aan 
de hand van reeds bestaande lesmethoden 
van de KNSB.  Om te beginnen zouden we 
ze dan 10 lesmiddagen aan willen bieden. 
Daarna kan dan verder worden gekeken. 
Uiteraard met de hoop dat een aantal van 
dergelijk geïnteresseerde leerlingen dan 
uiteindelijk de overstap wil maken naar 
lessen bij ons als jeugdlid. 
 
Zoals al gezegd kan Jaap dit niet alleen. 
Concreet bij deze dus het verzoek welke 
leden het leuk zouden vinden hem daarbij 
te helpen. Het zal dan wel gaan om een 
aantal keer een deel van een middag 
aansluitend op schooltijd. Enthousiasme is 
de belangrijkste voorwaarde, kennis 
hebben we genoeg en voor methode en 
materiaal wordt gezorgd. Belangstellenden 
wordt verzocht zich bij Jaap van Meerkerk 
te melden.  
 
Met Kees Rook gaat het inmiddels weer at 
beter. Thans woont hij in het Reuma 
Verpleeghuis maar dat is een tijdelijke 
zaak. Het is nog niet helemaal duidelijk 
waar hij binnenkort naar zal verhuizen. 
Schaken is nog altijd zijn lust en zijn leven. 
Leo Verhoeven is al een paar maal bij hem 
langs geweest om een partijtje  te spelen. 
Dit werd door Kees zeer gewaardeerd. Ook 
andere leden die dit wel leuk vinden zijn 
van harte bij Kees uitgenodigd. Neem even 
contact op met Leo want die wordt op de 
hoogte gehouden waar Kees verblijft.    
 
Verder werden we onlangs onaangenaam 
getroffen door het vervelende bericht dat 
Koos de Hoog een  lichte beroerte heeft 
gehad. Hierdoor is hij in de voorbije weken 
niet meer op de clubavond  geweest. 
Gelukkig gaat het al wel weer beter met 
hem. Zijn hoofd staat echter nog even niet 
naar schaken. Hij hoopt  er na de vakantie 
weer bij  te kunnen zijn. Namens alle leden 
west het bestuur Koos sterkte toe bij zijn 
herstel de komende tijd. 

Sluit ik af met u allen een genoeglijk 
Watertorentoernooi te wensen. 
 

Ron Ansem  
 

TWEEDE TEAM ZORGT VOOR 
 EEN SENSATIE 

 
(nagekomen kopij van Ruurd Ouwehand) 

 
Op maandag 8 februari jl. trad ons tweede 
team aan tegen het veel sterkere Charlois 
Europoort 4. Met een ratinggemiddelde 
van 75 punten lager hadden wij weinig 
illusies voor een goed resultaat. Toen wij 
aan het einde van de avond onze gasten 
uitlieten, stond een ruime 6-2 overwinning 
op onze palmares bijgeschreven. 
 
Onze kopman Reinier Hoogeveen kreeg 
een klein ruimtenadeel maar had geen 
zwakke plekken en bereikte zo een solide 
remise (½-½). Het tweede halfje werd 
binnengebracht door Paul Wilhelm die zijn 
koningsstelling opgengebroken zag worden 
om eeuwig schaak te moeten toestaan: 1-1. 
Jaap van Meerkerk speelde een scherpe 
variant in het koningsgambiet en 
profiteerde van een valletje dat hij thuis 
had voorbereid. Door scherp door te zetten 
en niet in te gaan op een stukoffer loodste 
Jaap zijn dikverdiende punt binnen: 2-1. 
Ondergetekende kreeg een Hollandse 
stelling op het bord waarin het evenwicht 
niet verstoord werd (2½-1½). 
Olivier had in Erik van den Berg de 
sterkste tegenstander maar had geen enkel 
respect voor het enorme ratingverschil. In 
vliegende tijdnood zette Olivier zijn 
tegenstander bekwaam mat: 3½-1½. Het 
beslissende punt werd binnengebracht door 
onze superinvaller Jan de Korte: geef Jan 
wit, laat hem met b4 openen en het punt is 
praktisch binnen. Al spoedig meldde Jan 
dat het er erg goed uitzag, maar zijn 
tegenstander wist een ontsnapping te 
vinden; daarom moest Jan ditmaal laten 
zien dat hij ook het eindspel prima 
beheerst: 4½-1½. Cander kwam een pion 
achter en zag een vrijpion oprukken naar 
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d7. Nadat hij zijn pion terug won kon 
Cander bekwaam afwikkelen naar remise: 
5-2. Joop ging met een licht nadeel het 
eindspel in maar alles leek binnen 
remisegrenzen te blijven, totdat Joop een 
stuk cadeau kreeg: 6-2. 
Door deze schitterende overwinning 
blijven we meedoen in de top van de 1e 
klasse en hebben we nog alles in eigen 
hand. 
  
Erasmus 2 1843 –  
Charlois Europoort 4 1918  
 
Reinier Hoogeveen 1889 –  
Carel Vredenborg  1973    ½-½ 
 
Jaap van Meerkerk 1884 –  
André Coenen  1963        1-0      
 
Olivier Vrolijk 1860 –  
Erik van den Berg 2033    1-0 
 
Ruurd Ouwehabd 1881 - 
Ab Kamman  1926   ½-½ 
 
Joop vab’t Hoenderdaal 1876 – 
Victor can de Wetering 1898  1-0 
 
Paul Wilhelm 1844 –  
Sascha Ottenhof  1871              ½-½ 
 
Cander Flanders 1751 –  
Hans van Calmthout 1861   ½-½ 
 
Jan de Korte 1761 –  
Piet Verheij 1819          1-0 
                               6-2 
 
 

ERASMUS 5 REDT HET NIET IN  
DORDRECHT 

 
Harry Nefkens 

 
Dinsdag 9 februari trad Erasmus 5 in 
Dordrecht aan tegen de gelijknamige club. 
Omdat De Hoog met vakantie was, werd er 
met een invaller gespeeld, Peter Hurkmans.  

Het Dordtse team trad aan met een Elo van 
1649 gemiddeld, terwijl Erasmus er slechts 
1514 had. De uitslag van 5½-2½ voor 
Dordrecht 4 is op grond van Elo 
verklaarbaar.  
De wedstrijd begon met een remise voor 
Hesselmans. Omdat ik toen druk in mijn 
eigen partij verwikkeld was, ontbreken 
nadere gegevens. Mijn partij ging lang 
gelijk op, maar op een gegeven moment 
werd een pionwinst gemist en kon door de 
tegenstander een doorbraak worden 
geforceerd op de koningsvleugel, zodat 
mat onvermijdelijk was.  
Marc Simons kwam in een gelijk 
toreneindspel remise overeen. Joram 
Simons zette de tegenstander mat in 1 zet 
op  de onderste rij toen die een vergiftigde 
pion pakte. De beide Simonsen zijn in de 
externe competitie  voor het 5e nog 
ongeslagen. 
Ansem en Witvliet waren de spelers die de 
gelijke stand van 2-2  in 4-2 voor 
Dordrecht veranderden. Beiden waren niet 
opgewassen tegen het geweld van de 
tegenstander. 
Wil de Boer had een betere stelling maar 
door een fraai torenoffer kon de 
tegenstander eeuwig schaak bereiken.  
In de laatste partij speelde Hurkmans tot 
een eindspel met slechts een pion. De 
tegenstander speelde dit correct en dit 
resulteerde in een 5½-2½ nederlaag. 
In de rest van de competitie is er nog een 
thuiswedstrijd tegen Maasluis en een 
uitwedstrijd in Schiedam. Momenteel staan 
we met 4 bordpunten op de 6e plaats. 
Hopelijk is er nog een betere plaats te 
behalen.  
 

HET VIERDE BOEKT RESULTAAT 
  
Groenoord 2 kwam op bezoek op 15 
februari in onze nu wijd  en zijd bekende 
catacomben voor een ontmoeting met ons 
vierde.Ook nu moest een invaller de plaats 
van Leon de Kroes opvullen, die zoals 
bekend door persoonlijke omstandigheden 
dit seizoen onze club niet kan dienen. 
Ditmaal was Herman Beerling zijn 

 5



plaatsvervanger. Hij ruimde die plaats ook 
weer als eerste in, hij remiseerde al snel. . 
De gelijke stand werd  weggepoetst door  
Lucian Mihailescu. Zie hoe een Caro Kann 
verkeert in een Caro Kann not (Eng.: 
can’t)… 

Mihailescu – Van Gameren 
1. e4, c6 2. d4, d5 3. Pc3, dxe4 4. Pxe4, 
Pd7 5. Lc4, Pf6 6. f3, Pxe4 7. fxe4, e5 8. 
Pf3, exd4 9. 0-0, Le7 
 

 
 
Zwart koos een opening die invloed beoogt 
in het centrum. Veel van die intenties is er 
niet meer over en Lucian volgt uw 
schrijver (zie kop)! 
10. Lxf7!, Kxf7 11. Pg5++, Kg8 12. Pe6 
Lijkt sterk, maar zorgvuldiger is hier: 12. 
Df3, Pf6 13. Db3+, Pd5 14. Pf7, Dd7 15. 
exd5, Dxd5 16. Dg3, h5 17. Dg6, d3 18. 
Pxh8, Kxh8 19. De8+, Kh7 20. Dxe7, d2 
21. Lxd2, Dxd2 22. Dh4+, Kh6 23. Tad1, 
Dg5 24. Td6+, g6 25. Tff6, Lf5 26. Txf5 
en Zwart moet het hier toch wel voor 
gezien houden.  
12…, Db6  
Onvoldoende, beter is 12…, Da5! 13. Df4, 
De5! 14. Lf4, Df6 en Zwart houdt de kop 
boven water, hoewel het er nog nat uitziet. 
13. Dg4 
Te proberen was ook: 13. Dh5, Pf6 14. 
Txf6, Lxe6 15. Txe6, d3+ 16. Kh1, Tf8!, 
maar dan  heeft Zwart het nog net gered.  
13…, g6 14. Df3, Pf6 15. e5, Lxe6 16. 
exf6 

 
 
16..., Ld6?? 
Nu is het snel gebeurd. Na 16…, d3+ 17. 
Kh1, Db4 18. fxe7, Dxe7 19. Dxd3 heeft 
Zwart nog kansen. Maar Wit heeft nog iets 
achter de hand en wel 18. Lh6! (i.p.v. 18. 
fxe7) 18…, Lf5 19. fxe7, Dxe7 20. Tae1, 
Df7 21. g4, d2 Een laatste truc 22. Td1, 
Le6 23. Da3+ en dat gaat Zwart dan boven 
de pet.   
17. f7+, Kf8 18. Df6. Lxh2+ 19. Kh1 
Zwart geeft op.  
John Helstone pakte Cees Sodderland aan 
met een Konings Indiër.Hij kweekte een  
open b-lijn en snelde daar op met zijn toren  
moedig voorwaarts. In dat streven kwam 
Cees John nog wat tegemoet door hem ook 
nog een vaak gedekte vrijpion te schenken. 
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20. g4 
De helpende hand. 
20…, Txc3 21. gxf5, Lxf5 22. Tac1, cxd4 
De boer doet aan landverovertje  
23. Txc3, dxc3 
En de boer ploegde voort. 
24. Pe1, Tb8 
Hiermee was het wel bekeken en tot dat 
inzicht kwam Cees ook. 
Cor van As speelde een gelijkopgaande 
partij met broer Piet Sodderland. De heren 
hielden het op remise met een redelijk vol 
bord met stukken.  
Het Konings Indisch vierde die avond 
hoogtij. Ook bij Bram de Knegt en Ad de 
Veld werd naar dit wapen gegrepen. In 
deze partij was De Knegt de baas en 
ruimde De Veld het veld. 
 

 
 
Wit heeft hier al wat beter spel.  
22…, Lxc3 
Haalt een stuk uit de verdediging.  
23. Txc3, Dxe4 24. Lxh6, Pe5 25. Tf1, 
Pxg4 
De zwarte koning staat steeds meer op de 
tocht.  
26. hxg4, Td7 27. Th3, Kg8 28. Tf5, f6 
29. Txf6  
Alles wordt uit de weg geruimd.  
29…, De5 30. Tf8+, Kh7 31. Dd3+  
Zwart kan er nog een dame tussenwerpen, 
maar dat ging hem te ver.  
Aan bord 1 kwamen Fedorin en Verhoef 
ook niet tot daden die de tegenstander 

konden verontrusten en remise was dan 
ook een wijs besluit. 
Jan Hoek van Dijke besloot de wedstrijd, 
maar hij wist het resultaat niet te 
verbeteren. De kleinst mogelijke zege werd 
hierdoor ons deel (4½-3½) en neemt het 4e 
team een mooie 3e plaats in. 
 
De spelers: 
Verhoef – Fedorin   ½-½ 
De Knegt – De Veld    1-0 
Hoek van Dijke – Van der Sloot  0-1 
Weerts – Verhagen    0-1 
Helstone – C. Sodderland   1-0 
Van As – P. Sodderland  ½-½ 
Beerling – Knyff   ½-½ 
Mihailescu – Van Gameren  1-0 
 
De stand: 
1. De IJssel 1   12 37½ 
2. De Pionier 1  10 32½ 
3. Erasmus 4     8 23 
4. HZP Schiedam 2    6 23½ 
5. Ashtapada 1    5 22½ 
6. Groenoord 2    4 18½ 
7. De Penning 1    3 17½ 
8. Onesimus 2     0 17 

 
 

DE SCHAAKSTUDIE 
                              

                    f  7 
 
De titel suggereert dat schaken een kwestie 
is van bestuderen en toepassen van het 
geleerde. Voor het beoefenen van het 
praktische spel is dat zeker waar, maar 
schaken omvat meer dan tegen een 
tegenstander aantreden. Dit keer wil ik het 
eens hebben over de componisten, die een 
apart hoofdstuk van het spel belichten. De 
componisten leggen zich toe op bepaalde 
vormen en de artistieke bewerking 
daarvan. Wie zich hierin verdiept bemerkt 
pas goed welk een schatkamer in het 
schaken verborgen ligt.  
 
Een studie van M.S. Liboerkin: 
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Wit wint 
 
1. Pc1, Txb5 2. c7, Td5+ 3. Pd3! 
Het paard, doordat het veld c5 beheerst, 
dwingt de toren het offer aan te nemen, 
maar dan kan de toren de c—lijn niet meer 
bezetten. 
3…, Txd3+ 4. Kc2, Td4!! 
Dit is ook de slotstelling van de bekende 
Saavedra studie. Wit kan nu niet 5. c8D 
spelen wegens 5…, Tc4+ 6. Dxc4 met pat. 
Dus: 
5. c8T 
Dreigt Ta8 mat. 
5…, Ta4 6. Kb3 
En Wit wint. 
Op zichzelf geen creatie die onze 
belangstelling verdient, maar….de pointe 
van de stelling is, dat Zwart niet 
gedwongen is op zijn eerste zet op b5 te 
nemen! 
Dus: 

1. Pc1, Td5+ 2. Kc2! 
Indien 2. Pd3,  dan 2…, Txd3+ 3. Kc2, 
Td5 met remise. En zou Wit 3. Ke2 spelen, 
dan wint Zwart na 3…, Td5! 
2…, Tc5+ 3. Kd3 
3. Kd2, Txb5 4. c7, Tb2+ 5. Kd1, Tc2! 6. 
Kxc2 met patstelling.  
3…, Txb5 4. c7, Tb8! 
Wit kan bij slaan op b8 geen promotie met 
dame, toren of paard claimen, Met dame of 

toren staat Zwart pat en met 2 paarden is 
mat niet  te bereiken. Blijft dus:  
5. cxb8L 
En dan wint Wit wel.  
 
Vergelijken we deze studie met een 
Saveedra: 

 
Wit wint 

 
. c7, Td6+ 2. Kb5, Td5+ 3. Kb4, Td4+ 

. 

int. Deze studie laat zien hoe op 

1
4. Kb3, Td3+ 5. Kc2, Td4! 6. c8T, Ta4 7
Kb3 
Wit w
bijzondere wijze ook tot winst kan worden 
gekomen, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de stand van de zwarte koning.  
Tot slot:  
 

 
  Remise 
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1. Kc6, Kb4 2. Kd5, Kc3 3. Ke5, e3  
. Kxf4, exf2 5. Ke3, f1D(T)  

OOK HET EERSTE STOPT 
CHARLOIS/EUROPOORT 3 NIET AF 
 

 de uitwedstrijd op 15 februari tegen 

or Van den 

verwachting mocht zelfs 

l het 

4
Pat. 

 

In een spannende wedstrijd liet Erasmus 1 
in
Charlois/Europoort 3 de wedstrijdpunten  
liggen. Hoewel een andere uitslag alleen 
uitstel zou hebben betekend, werd het 
derde van CE mede hierdoor die avond 
kampioen van de Promotieklasse. Ook op 
deze plaats onze felicitaties!   
Aan onze zijde  werd aangetreden met 2 
vervangers: Van Meerkerk vo
Hooven en Van ’t Hoenderdaal verving op 
het laatste moment Hofman. Ook CE had 
een invaller in de persoon van Carel 
Vredenborg. 
De wedstrijd verliep beslist niet in ons 
nadeel. De 
worden gekoesterd dat tenminste een 
gelijkspel of zelfs meer ons  ten deel zou 
kunnen vallen. Het begon  met een rappe 
overwinning aan bord 1, waar Jos van der 
Kaap Peter Kemner weinig kans gaf.  
De snelle voorsprong ging verloren aan 
bord 8, waar Joop van ’t Hoenderdaa
met Zwart opnam tegen Sophia Thoma. Na 
18 zetten ontstond deze situatie: 
 

 
 
 

ophia ging verder met: 
9. Txc8 

8 
 is: 19…, Pxd3 20. Txd8, 

e6, fxe6 22. Lxe6+, Kf8 23. 

 
ft.  

, Pd5 en Zwart staat goed.  
 27. Td1, Ld5 

, 

te vrezen. Mogelijk was: 30…, Tc8 

denen 
 Geen idee! Een black-out 

erman. Toch was er een 

S
1
Het antwoord: 
19…, Lxc
Goed mogelijks
Txd8 21. Px
Lxg4, h5 24. Le6, Lxf3 2. gxf3, Txd4 en 
het spel biedt gelijke kansen.  
20. Pxe5, Pxe5 21. De3, Pg4 22. Df4, Pf6 
23. Pf3 
Beter: 22. Tc1, waarmee Wit druk
handhaa
23…, Lb7 24. Pe5, Kg7 
Sterker: 24…
25. Tc1, Ph5 26. De3, Pf6
Voldoende is ook 27…, Pd5 
28. Lxd5, Pxd5 29. Dc1, Da8 30. Pg4
Dd8 
Waarom terug? Zwart heeft in deze stelling 
niets 
31. Dh6+, Kg8 en nog steeds staat Zwart 
stevig en misschien zelfs wat beter.  
31. Td3 
Zwart geeft op! De beweegre
hiervoor?
waarschijnlijk….. 
Jan Seeleman had een moeilijke avond 
tegen Gijsbert Kam
moment dat een opgezet plan uitvoering 
behoefde in plaats van afbreken er van. Dat 
moment was al snel na de openingszetten. 
Dat “plan” leverde dan wel geen voordeel, 
maar verhinderde wel dat Wit daarna het 
spel van Zwart kon insnoeren.  
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12..., Ph6 
Het paard gaat terug, waar 12..., Pe3 in de 
rede lag. 13. Lxe3, Txe3 14. Dd2, Te8 15. 
0-0, Lh6 16, Tae1, Ld7 Zwart staat dan 
behoorlijk. 
13. g4 
Het begin van de opsluiting van Zwart. Dat 
leidde na 27 zetten tot de volgende 
hachelijke stelling: 
 

 
 
Wel hachelijk, maar zoveel lijkt er niet aan 
de hand, Zwart kan zich alleen bijna niet 
verroeren! Maar al verloren? Laat ons het 
vervolg zien:  
27… Lxc3 28. Lxc3, Dxh7 29. Txh7, Pf7 
30. Teh1, Pb5 
Ook niet alles is 30…, Lb5 31. Pg3!, Lxc4 
32. bxc4, Tex8?! 33. Pxf5!! En Zwart staat 
verloren.  
31. Lb2 
Wit kon hier kiezen voor: 31. Txf7+!, Kxf7 
32. Th7+, Kf8 33. Txd7, Te7 34. Txe7, 
Kxe7 35. Lf6+ en Wit staat materieel 
gewonnen. 
31…, Tb6 32. a4, Pc7 33. Tg7 

u en in de vorige zetten had Wit oo

rt hier zwaar te moede zijn 

xe7+ 

kat en de muis. En de muis blijft 
n.  

dan achter (1-2). Maar 

 een mooi vergezicht. Dat was 

bij Sturm was er nergens een 

t fit, toch komen 

zetten 

in Wit de controle over de a-

even door met de e- 

N k 
Txf7+ bij de hand. 
33…, Pa6 34. Thh7, Pb4+ 35. Kd2, Te7 
36. Lf6 
Het moet Zwa
geweest… 
36…, Le8 37. L
Zo slecht men kastelen.  

37…, Kxe7 38. Lb5, Tb7 39. Pc3, a6 40. 
Lxe8, Kxe8 41. Txg6, Te7 42. Te6 
Het als de 
nog piepe
42…, Pxd5 43. Pxd5, Txe6 44. Pc7+, Ke7 
45. Pxe6, Kxe6 46. g6 
Het miezerige pionnetje moet het nu nog 
opknappen. 
46…, Pd8 47. g7, Kf7 48. Th8 
En moest Zwart dan toch nog toegeven.  
En zo stonden we 
aan een aantal van de overige borden 
gloorde 
zeker het geval bij Algera en De Jager en 
behoudens 
vuiltje aan de lucht.  
Pieter dan. Hij was, nie
opdagen. Lang ging het gelijk op met 
Arjan Kouwenhoven  Na 20 
ontstond een moeilijk te beoordelen 
situatie, waar
lijn in handen heeft en Zwart moeilijk 
centrumvelden kan opg
of f-pion op te spelen: 
 

 
 
Het werd toch: 
21…, e4 
Hiermee geeft Zwart een centrumveld vrij 
aan Wit. Dat zal in het vervolg zijn zaak 
bemoeilijken.  
Een plan was 21…, Dh6 22. Txa8, Txa8 
23. Ta1, Txa1+ 24. Dxa1, Dxd2 25. Da8+, 
Kg7 26. Dxb7, Pf4! 27. Lf1, Dd1 28. Pxe5, 
Pe2+ 29. Kg2, dxe5 30. Lxe2, Dxe2 31. 
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Dxc7, De4+ Dat leidt dan tot een bijna 
oneindig aantal schaakjes, maar met 
uiteindelijk resultaat dat de witte pion op 
de d-lijn  de zaak toch ten gunste van Wit 
beslist. 
Een ander “offensief” plan: 
21…, f4 22. Pe4, Dh6 23. Txa8, Txa8 24. 
Pxe5!, dxe5 25. Dxe5, fxg3 26. fxg3, Te8 
27. Dxc7, Lc8 28. Tf1, Dg7 29. Dxb6 ziet 
er ook niet bepaald aanlokkelijk uit.  
22. Dxf6, Pxf6 23. Pb3, b5 
Pieter meende hiermee de klus te hebben 
gered, maar Wit heeft het juiste antwoord 
bij de hand: 
24. Lf1!, Kg7 25. Pbd4, bxc4 26. Lxc4, 

g4 27. Pb5 
och niet het beste! Meer voor de hand 

xe6 28. dxe6 
6 

xa8 30. Tc1, Kf6 Wit staat 

ars is niet te stuiten. 
. Tc1, Ke5 35. 

attent 

te bespelen. In de opening 

npak  volgen.Het leverde 

elijk spel te 
Na ruil van lichte stukken 

P
T
lag: 27. Pe6+, L
27…, Lxc
Niet goed. Zwart had hier: 27…, Pe5! Met 
de dreiging Pf3+ Een vervolg: 28. Txa8, 
Pf3+ 29. Kh1, T
dan wel beter, maar duidelijk is het nog 
niet. In de partij ging het nu snel 
bergafwaarts. 
28. dxc6, Txa1 29. Txa1, Pd8 30. Pxc7, 
Pe5  
Pion c6 is nu immuun wegens 
kwaliteitsverlies.  
31. Ld5, Kf6 32. b5 
De opm
32…, Pf3+ 33. Kg2, Pd4 34
b6, P8xc6 36. Lxc6, Pxc6 37. Txc6, Tb8 
38. Kf1, d5 39. Te6+, Kd4 40. Td6, Kc5 
41. Pa6+, Txb6 
Ja, dat mocht natuurlijk niet. Hierop 
gemaakt, gaf Zwart op.  
En dat was 1-3 achter.  
Jaap van Meerkerk kreeg aan bord 7 Hans 
Uitenbroek 
kwam hij goed op koers, hij kon zijn 
stereotype aa
initiatief op, maar Zwart wist de stelling te 
vereenvoudigen en vrijwel g
bereiken.  
resteerde een dubbel toreneindspel 
gelardeerd met een paard en wat pionnen:  
 

 
 
Zwart had 25..., Pdf4 gespeeld en hoopt op 
26. Td7, Tg8 27. Tc2, Pxh3+. Jaap wilde 
dat risico niet lopen en besloot tot: 
26. Te3, Tfd8 27. Tf1, f6  
Het is nu Zwart die eerder wat beter staat.  
28. Tf2, Td4 29. Kh2, Pd5 30. Pxd5, 
Txd5 31. g4, Tcd8 32. h4, Td2 33. Tee2, 
Txe2 34. Txe2, Td4 35. Kg3, Td3+ 36. 

g2, Kg7 37. Tf2, h5 38. g5, Tg4 39. 
Tg2, Tf4 
Zwart staat nu onmiskenbaar beter en Wit 
zal zeer nauwkeurig moeten zijn wil hij de 
remisehaven bereiken. 
 

K

 
 
40. gxf6+, Kxf6 41. Tg6+, Kxf5 42. Tg5+, 
Ke4 43. Txh5, Tf2 44. Tg5, Txb2 
Verdere notatie ontbreekt. Hoe zou het 
verder kunnen gaan?  
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Een analyse: 
45. h5, Kf4 46. Tg4+, Kf5 47. Th4, Td2 

7 56. Txe5, Tc8 57. 
f4, Tc6 58. Te4, Kg6 59. a4, Kf6 60. 

axb5, axb5 61. Ke3, Td6 62. Tf4+, Ke6 63. 
Te4+, Kd7 64. Td4, Txd4 65. Kxd4 en zo 
is het dan remise. 
Dat was in ieder geval ook de uitslag in de 
partij (1½-3½).  
Symon Algera bracht ons team weer in de 
race Tegen Carol Vredenborg ging het niet 
helemaal van een leiden dakje, maar 
uiteindelijk haalde hij een kwaliteit extra 
tegen enkele pionnen. Pionnen , die hij 
later weer wist  te nivelleren. Dat 
resulteerde uiteindelijk in de winst (2½-
3½). 
Er waren nog 2 partijen te  gaan en die 
boden beiden perspectief.  Leo de Jager 

ntmoette aan bord 5 Gerard Kool. Uit de 

ng: 

48. h6, Td8 49. h7, Th8 50. Th5+, Kf4 51. 
Kg2, b5 52. Kf2, Kg4 53. Th2, Kg5 54. 
Kg3, Kg6 55. Te2, Kxh
K

o
opening kreeg hij initiatief, dat zich 
vertaalde in de volgende slagwisseli
 

 
 
18..., Tg8 19. Kh1, Dd7 20. Txf6, Lxg4 
21. Lxg4, Dxg4 22. Dxg4, Txg4 23. Tf5, 
cxd4  24. Lxd4, Tg5 25. Txg5, Pxg5 25. 
Te1, Kd7 26. Txe7+, Kxe7 27. Lf6+, Ke6, 

: 

Lxg5 
Na tellen van het materiaal zien we dat Wit 
een 2 stukken heeft tegen Zwart een toren. 
De winst gloorde….. De strijd ging verder 
en we belanden in het volgende diagram

 
 

wart heeft de b-pion opgespeeld. Zwar

gt de bewering van Zwart reliëf.Wit 

Pxd6, Pxd6 44. h5 , Pf7 45. Ld2 en 
de winst kan Wit niet meer 
ontgaan; 

b. 39…, Kc4 40. Pf4, Td6 41. Pfe2, 
Td5 42. Lc1, Pe5 43. Pf4, Td8 44. 
h5, Kxc3 45. Pde2+, Kc4 en Wits 
uitzicht op winst is beduidend.  

38..., bxc3 39. bxc3, Kxc3 40. Pxd5+, 
Kb2 41. Pdf4, Tg8 42. a4, Kb3 43. a5, 
Ka4 44. Pd5, Kxa5 45. Pe7 
Genoteerd werd hierna niet meer, remise is 
vrijwel zeker, maar in het snelle deel van  
deze schaakopera ging Wit ook nog 
onderuit…. Weg waren de dagdromen bij 
de toeschouwers die onze club 
ertegenwoordigden: de nederlaag was een 

at 
promotie naar de 

en eenmaal 

Z t 
vertelde na de partij, dat hij dat als het 
breekpunt beschouwde, maar een 
bestudering van de positie leert anders.  
37. Pf6, Kd3 38. Pe6?  
Zo krij
had hier veel beter: 38. Pxd5!, bxc3 39. 
bxc3. Zwart moet dan kiezen: 

a. 39…, Td6 40. Pc7, Kxc3 41. 
Pcb5+, axb5 42. Pxb5+, Kd3 43. 

v
feit! 
Daarmee ook de keerzijde: het 
kampioenschap van Charlois/Europoor3 
werd hiermee een feit  en d
bewerkstelligde tevens 
KNSB. Een zeker verdiend 
kampioenschap, gelet op het resultaat van 
dat team: 6 maal gewonnen 
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gelijkgespeeld met nog 1 ronde  te gaan! 
Proficiat van af deze plaats. 
Rest nog het naspel van de strijd:  de 
remise tussen Jesus Canedo en Leo 
Verhoeven aan bord 6.  Leo had alles 
volledig onder controle. 
 

 
 
Zwart heeft hier zelfs de wat betere 
papieren, maar resultaat leverde dat niet 
op. Het werd gewoon remise.  
 
De uitslagen in bordvolgorde:  
 
Kemner – Van der Kaap  0-1 
Kouwenhoven – Sturm  1-0 
Vredenborg – Algera   0-1 
Kamerman – Seeleman  1-0 
Kool – De Jager   1-0 
Canedo – Verhoeven             ½-½ 
Uitenbroek – Van Meerkerk            ½-½ 
Thoma – Van ’t Hoenderdaal  1-0 
     5-3 
 
Uiteindelijk toch een nederlaag, maar zo 
rollen de stuivertjes (toen nog vierkant) 
soms. Er resten nog 2 ontmoetingen: 
15 maart thuis tegen Spijkenisse 2 
14 april uit naar S.O. Rotterdam 3 
Ongeacht die komende uitslagen, promotie 
noch degradatie zijn aan de orde. 
 
 

 

   13    34½ 

 

De stand: 
 
1. Charlois/Europoort 3 7 
2. Krimpen a/d IJssel 1 6      8    29½ 
3. Shah Mata 1  7      7    27 
4. De Willige Dame 1  6      7    23½ 
5. Erasmus 1   6     24      6 ½ 
6. Spijkenisse 2  6     23      6  
7. S.O. Rotterdam 3  6      6     23 
8. Nieuwerkerk a/d IJsse 6     18l 1       2 ½ 
9. RSR Ivoren To 3 6     20ren       1 ½ 
 
         f 7 
 

SCHAKEN IN HET AFVOERPUTJE 
 

leden 
mengen 
 interne 

poeld en 
recht gekomen in het afvoerputje 
enaamd C-finale. Maar ook daar wordt 
chaak bedreven en wel in zeer 
iteenlopende vorm! Deze keer 2 partijen 

eheel andere inhoud en mede 
aarom een tegengesteld verloop…. 

tij tu

Pf6 . Lg2, 6 
 7. T , 

op
ntwikkelingen! 

en aanslag is voorbereid. 
1
De eerste bloemen zijn op het graf van de 
wart k ning g legd. 

Le4, Ke7 16. 

           f 7 
    
Een vreemde titel? Ja, maar de club
die er niet in zijn geslaagd zich te 
onder de deelnemers in de grote
finales van de A- en B-spelers, zijn in de 
voorronden als het ware wegges
te
g
s
u
met een g
d
 
Eerst een houwdegenpar ssen: 
 

Verhoef – De Knegt  
 
1. Pf3, d5 2. g3, 3  Pc6 4. d4, e
5. 0-0, Ld6 6. Pc3, a6 e1, 0-0 8. e4
dxe4 9. Pxe4, Pxe4 10. Txe4, Pe7 
Niets wijst nog  turbulente 
o
11. Pg5, Pg6 12. Dh5 
E
2…, h6 13. Pxf7 

z o e  
13…, Kxf7 14. Tg4, Df6 15. 
Le3, Ph8 17. c4, c6 18. Lf4, e5 
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Even was er windstilte, maar nu laait het 

 Lxe5, Dxf2+ 21. Kh1, 

enten voor de zwarte 

2…, Tf7 
Een minder gelukkige beslissing De 
voorkeur verdiende gewoon 22…, g5, 
waarmee de koning wat meer uit de 
vuurlinie komt te staan. Maar er is nog 
niets beslist.  
23. Lxg7, Tg8 24. Lf6+, Dxf6 25. Dxg8, 
Dxb2 
Hier gaat Bram over de schreef. Met 25…, 
De6! kan hij veel meer bereiken, 
bijvoorbeeld:  26. Lh7, De2 27. Kg1, Tf2 
en het is Zwart dat nu de bedreigingen 
vormt. Na 28. Dg7+, Pf7 29. Le4 kan Wit 
nog net het hoofd boven water houden.  
26. Td1!, Tf8 27. Dh7+, Tf7 28. Dxh6, 
Tf6 29. Dh3, Td6 30. Dh7+, Pf7 31. 

xd6, De5 

1 Zwart geeft op.  

elling, een partij van de 

mit 

4 16. Pc3 

treert zich nu rond pion d5. 

gevecht weer op. 
19. dxe5, Lxe5 20.
Lxg4 22. Dxg4 
Na de benauwde mom
majesteit gloort er voor Zwart weer hoop 
op een goede afloop.  
2

T
Zo wordt de partij nog met een missertje 
besloten….32. Td
 
Nu de  tegenst
consequente aanpak: 
 

f 7 – S
 
1. e4, c5 2. Pc3, Pc6 3. g3, g6 4. Lg2, Lg7 
5. d3, e6 6. Pge2, Pge7 7. Le3, b6 8. 0-0, 

0-0 9. Dd2, Lb7 10. Lh6, d5 11. Lxg7, 
Kxg7 12. exd5, Pxd5 13. Pxd5. exd5 14. 
f4, f5 15. d4, c
De stellingen zijn betrokken. Het spel 
concen
 

 
 
16…, Df6 
Beter 16…, Pe7 
Na de tekstzet kan Wit nemen op d5: 17. 
Lxd5, Tad8  18. Tad1, b5 19. a3, a5 Maar 
Wit wilde rustig  druk blijven houden en 
het spel van Zwart inperken.  
17. Tad1, Pe7 18. Tfe1, Tad8 19. Te5, 
Td7 20. Tde1, Df7 21. De3, Pg8 22. Te6, 
Pf6 23. De5, Kh6 
Wit staat nu voor een keuze: 

a. 24.  Pb5, Pg4 25. De2, Tfd8 26. h3, 
Pf6 27. De5, Pe4 28. g4, Dg7 29. 
Dxf5, Kf8 30. Lxe4, dxe4 31. Pd6, 
Txd6 32. Dxf8, Txf8 33. Txd6, 
Txf4 met goed spel of 

b. 24. h3, als in de partij.  
Het werd eenvoudig: 
24. h3, Pe4 25. Lxe4, dxe4 
25…., fxe4 26. Pb5, Df5 27. Dxf5, Txf5 
28. Pxa6 en Zwart verliest ook nog de b-
pion. 
26. d5, Dg7 
Voor de hand lag: 26…, Lc8, maar na 27 
4, Txd5 28. Pxd5, Lxe6 29. g5+, Kh5 30. 

1. Dd4 rest Zwart slechts het 
ame via Dxf6. 

Txd5 30. Tf7, T5d7 31. Txd7, Txd7 32. 

g
Pf6+, Kh4 3
afgeven van de d
27. d6 
27. Txe4, Dxe5 28. Txe5, Lxd5 29. Pxd5, 
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Kf2 en het wordt nog een hele weg met ee
pion extra.  

n 

et meer aan de orde. 
n voor 28…, 

.  

31. 
, Lxe4 33. 
, Txd6 niet 

dxd6, Txd6 35. Te8 

d speelde hier ook een rol, de vlag 
en. Goed was hier nog: 29…, 

 zet eerder 
ezen voor 29. Pd5. Na Pf6 zit Zwart 

3. 

rte dame gaat nog verloren, 

ak 

Lxf7+ 

f3 13. dxc6, Lxc6 

27…, Lc6 28. Td1, Tfd8  
Zwart deed hier een remise voorstel, maar 
juist hier was dat ni
Zwart had hier moeten kieze
Dxe5 29. fxe5 en hoewel Wit betere 
kansen heeft is winst moeilijk aan te tonen
Wit moest na de tekstzet kiezen: 

a. 29. Dxf5, Df8 30. Dg5+, Kg7 
De5+, Kg8 32. Pxe4
Dxe4 en dan kan 33…
wegens 34. T
en Wit wint. 

b. 29. Pd5 als in de partij. 
29. Pd5, Tf7 
De tij
stond op vall
Lxd5 30. Txd5, Dxe5 31. fxe5 en Wit moet 
het nog bewijzen.  
30. Pf6 
Het was deze zet, die Wit een
deed ki
in een matnet.  
30…, Ld7 31. g4, Df8 32. g5+, Kg7 3
Pxd7+ 
Ook de zwa
Zwart geeft op.  
 
Schaken is als politiek: gewoon een za
van verschuivende panelen… In de 
volgende partij uit de C finale verschuiven 
de winststellingen van Zwart naar Wit. 
 

Ansem – Mihailescu 
 

1. d4, Pf6 2. Pc3, d5 3. e4, dxe4 4. f3, exf3 
Zwart neemt het offer aan, een andere 
bestrijding is: 4..., e3. 
5. Pxf3, Lg4 6. Lc4, e6 
Verhindert 7. 
7. Lg5, Lb4 8. 0-0, Pc6 9. Lxf6, gxf6 
9…, Dxf6 ontmoet hier geen bezwaar.  
10. Pe2, f5 11. c3, Ld6 12. d5 
Minder geslaagd! 
12…, Lx
Zwart heeft inmiddels 2 pionnen meer.  
14. Pd4, Dh4 15. h3 

 
 
15…, 0-0-0 
Zwart kan hier uithalen met 15…, Lxg2!! 

e loper van 
eeg brengen!  

en 

18. Dxf5+, Kb8 19. Dxe5, Thg8 
Niet alleen Multatuli vertelde eentonige 
verhalen, maar ook hier is Lxg2 wel 
aardig! Zie: 19…, Lxg2 20. Kxg2, Ld6 21. 
Pc6+, bxc6 22. Txd6, Thg8+ 23. Kh2, 
Txd6 24. Df4, Dxf4 25. Txf4, Td2+ 26. 
Kh1, Txb2 24. Txf7, h5 en het eindspel zal 
Zwart weinig moeite kosten. 
20. Txf7, Txg2+ 
Multatuli dan maar weer: 20…, Lxg2 21. 
Dxc7+, Ka8 22. Tg7, Txg7 23. Dxg7, Lf3 
24. De5, Lxd1 25. Dxc5, Dg3+ 26. Kf1, 
Dxh3+ 27. Kf2, Te8 28. Df5, Dh4+ 29. 
Kg2, Lg4 30. Dd3, Tf8 31. De3, Lh3+ Wit 
moet dan de dame geven of mat in enkele
etten accepteren.  

4+  

rst de koning in veiligheid 

achteloos.  
f8+ 

Iets meer mat is 24. Dc8# 

16. Dc2, Lc5 
Mooie zet, maar ook hier kan d
c6 op g2 onheil tew
17. Tad1, e5 
Hier wordt een paneel aan het schuiv
gebracht…. 

 
z
21. Kf1, Lxd
Daar verschuift weer eens een paneel! 
Zwart had ee
moeten brengen (Ka8). Nu gaat Zwart zelf 
de pottenbak in! 
22. Txd4 
Die pottenbak kan starten met 22. Dxc7+ 
en Zwart is m
22…, Txd4 23. Dxc7+, Ka8 24. T
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Wit verkoos  zeker liever het uitkleedmat: 
24…, Td8 25. Txd8+, Dxd8 26. Dxd8# 
Maar Zwart liet zich geen onderbroekenlol 
welgevallen, hij gaf gewoon op.  
 
SCHAKEN IN DE OORLOGSWINTER 

 
Opgewarmde  flarden van    

nneerd. Die staking, 
 het oprukkende 

van 

edrijvigheid lam en 
de daarmee de sociale 

bijna onmogelijk, 
 in 

 sociaal en soms 

het 

oblemen, 
roblemen die in deze tijd een veel 

gevolg was dat verdere studie moest 
worden het 
levensonderhoud van mijn achtergebleven 

oeder en mij te voorzien. Het werk dat 

pleister op de wonde uitgegroeid in de 

bij toeval in een later jaar in 

en, wat er op neer 

herinneringen van Arie de Jong 
 
De zomer in het oorlogsjaar van 1944 werd 
beëindigd met het afkondigen van de 
spoorwegstaking, die door de uitgeweken 
in Londen bivakkerende “regering” als het 
ware was verordo
afgezet tegen
bevrijdingsleger, dat het zuiden 
Nederland al had bevrijd, maar het westen 
als het ware in een cocon had opgesloten, 
legde alle b
verslechter
omstandigheden zeer. Eten werd schaars, 
verbindingen in het land 
alle zeilen moesten worden bijgezet om
leven te blijven, financieel,
ook fysiek.  
In het persoonlijke vlak had  ik tegen 
einde van 1943 mijn vader verloren. Hij 
overleed aan hart- en vaatpr
p
geringer probleem zouden opleveren. Het 

opgegeven om in 

m
hij in Schoonhoven waar wij woonden 
verrichtte, een contract met Van Gend & 
Loos, wat inhield aannemen van goederen 
en per vrachtauto aanbrengen voor 
verzending per spoor via Gouda NS station 
en in retourvorm afleveren van goederen 
aan geadresseerden, werd door mij – het 
was zware handenarbeid – overgenomen. 
Het uitbreken van de oorlog had echter ook 
tot consequentie gehad dat de vijf tons 
vrachtwagen van mijn vader door de 
bezetter werd gevorderd om dienst te doen 
in de Wehrmacht. Het daarvoor afgegeven 
papieren schuldbewijs is nooit tot een 

vorm van een geldelijke vergoeding…. 
Wel heb ik 
een oorlogsbioscoopjournaal de wagen, 
nog voorzien van het oude opschrift, zien 
rijden in de buurt van Smolensk, diep in 
Rusland. Hij zal daar wel zijn kerkhof 
hebben gevonden. Papa werd hierdoor 
afhankelijk van af- en aanvoer door 
anderen en zelf voortaan veroordeeld tot 
werken met een handkar, die zwaar met 
aangevoerde goederen moest worden 
beladen en daarna langs afleveradressen 
worden rond gereden.  
Zijn overlijden had als consequentie, dat ik 
in 1943,  goed 16 jaar oud, in zijn plaats  
letterlijk en figuurlijk de kar moest gaan 
trekken. Het vervoer van goederen kende 
ook  een aardige mate van administratie, 
dus voerde ik die daarna ook.  Door mijn 
minderjarigheid was mijn moeder 
opvolgster als contractant – door mijn 
minderjarigheid had ik geen handlichting 
voor het doen van geldzaken -  maar het 
totale werk kwam dan wel op mij neer en 
dat is me zeker  lichamelijk niet altijd 
meegevallen.  Maar zo worden kleine 
jongens groot!  
De spoorwegstaking legde ook dat vervoer 
stil en daarmee vervielen ook de 
inkomsten… Dat werd dus interen op 
gekweekte reserves. In de loop van de 
winter van 1944 - 1945 verslechterde de 
toestand bijna bij de dag, hoewel het 
platteland zich daarin toch zeer – en dan in 
positieve zin -  onderscheidde van het 
leven in de stad. De mogelijkheden om  
“ de boer op te gaan”, ’s morgens vroeg en 
ook tegen het vallen van de avond als de 
boeren hadden gemolk
kwam dat goederen ( boeken , kleding, 
lakens, handdoeken) van eigenaar 
verwisselden, namelijk van burger naar 
boer, in ruil voor melk, boter, kaas en 
eieren, waren daar een voorbeeld van. 
Vooral de laatste periode van die 
hongerwinter was zeker voor de 
stadbewoners van bitter gehalte, voor ons 
viel het al met al nog mee.  
Maar naast het verzamelen van eten, viel 
ook het tekort aan warmte moeilijk. Ons 
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huis kende namelijk geen gas aansluiting, 
zoals in vele vooroorlogse woningen, zodat 
verwarming moest worden bereikt via een 

ns 

 van 17 jaar, 

sbed, zodat je altijd thuis 

est ging in de 

haard in de woonkamer en een kolen 
gestookt fornuis, waarop ook het eten werd 
bereid, in de keuken. Die brandstoffen 
vervielen in de oorlogswinter eveneens, 
zodat met ander materiaal het vuur 
brandende moest worden gehouden. Veel 
hout werd verzameld, waar het maar te 
halen viel en kolen werden gezocht op het 
spoorwegemplacement, waar nogal ee
wat viel bijeen te garen. Zonodig werden 
in huizen deuren en omlijstingen  voor het 
beoogde doel geofferd, hoewel dit bij ons 
niet nodig was.  
De regering hier in ons kikkerlandje was 
nog steeds in handen van Seyss Inquart en 
de zijnen. Die laatste indringers maakten 
het ons zeker niet gemakkelijk in de jaren 
na 1940, maar wie goed op zijn tellen paste 
kon vaak door de mazen van het net heen 
kruipen. Ook wij jongeren, in dat laatste 
oorlogsjaar, in de leeftijd
gingen moeilijkheden dan ook behoedzaam 
uit de weg en bleven bij razzia’s op 
mogelijke onderduikers, maar vooral op 
mannen, die voor de Arbeitseinsatz  
konden worden opgepakt voor werk in 
Duitsland, verscholen in zelf gefabriekte 
plaatsen in huis, waar je moeilijk kon 
worden ontdekt. In ons huis, een bovenhuis 
met vele kamers en ook enkele zolders aan 
voor- en achterzijde, die bovendien nog 
was voorzien van  een vliering, was 
daarvoor plaats gemaakt. Die vliering had 
achterin een verdekt compartiment - een 
ruimte achter een houten schot, dat 
uitneembaar was maar waarvan vanaf de 
buitenzijde niets zichtbaar was , en dat 
zelfs niet kon worden vermoed. Daarin lag 
een tweepersoon
kon zijn zonder dat je kans liep onverwacht 
te worden opgepakt. Je was gewoon 
onzichtbaar en onhoorbaar!  
Zoals al gezegd, die spoorwegstaking 
legde heel veel activiteiten stil. 
Goederenvervoer werd beperkt tot het 
benutten van enkele nog rijdende 
vrachtwagens, die werden gestookt op een 

aan de buitenzijde bevestigde houtkachel, 
totdat ook deze mogelijkheid binnen de 
kortste tijd tot het verleden behoorde. 
Benzine was immers niet voor de 
bevolking beschikbaar. Het gevolg was 
dan ook dat ook veel werkaanbod moest 
worden stil gelegd en iedereen, die in een 
afhankelijke sector werkzaam was, 
brodeloos maakte en je moest maar zien 
hoe je dan met financiën moest 
rondspringen. Compensatie werd dan vaak 
gezocht in ruilhandel. Een “bron van 
inkomsten” was voor mij het op zaterdagen  
snijden en fermenteren van zogenaamde 
“eigen teelttabak”. In die maanden, die als 
de oorlogswinter te boek staan, bracht die 
tabak zeer veel geld op. Een ons van die 
tabak had op de straat een prijs van zo’n  
200 tot 300 gulden! Mijn loon bestond dan 
uit een ons van die tabak, waarvan ik de 
helft zelf verbruikte en de r
ruilhandel, bijvoorbeeld voor een liter 
jenever en die  ging dan weer van de hand 
voor 10 pond pas geslacht kalfsvlees. 
Daarnaast had ik persoonlijk veel baat bij 
het feit dat mijn moeder de kans kreeg 
werkzaamheden te verrichten bij een 
bevriende hoteleigenaar. Door de staking 
was ons inkomen immers op nul komen te 
staan, dus moest ergens brood op de plank 
vandaan komen. Die hoteleigenaar had 
toch nog een menu op de kaart! Wel moest 
om aan etenswaren te komen contact 
worden gezocht met de vele 
zwarthandelaars en aardappels rooiden we, 
de  hotelier en ik, ’s nachts “gewoon” bij 
een boer op zijn land. Dat was niet zonder 
gevaar, de boer wist immers van niets maar 
vooral omdat die activiteiten bedreven 
werden in tijden dat je niet op straat mocht 
zijn, gewoon ’s nachts… 
Ja, zo ging Jan splinter door de winter! 
Toch mochten wij, mijn moeder en ik, niet 
klagen. We hadden een goede boer tot 
bijna vriend gemaakt (tegen de prijs die ik 
in de aanhef al heb aangeroerd, dat wel). 
Zo hadden we zelfs een zij gerookt spek 
van  een respectabele afmeting van meer 
dan een halve meter lengte in voorraad en 
wisten we zoveel etenswaar te verzamelen, 
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dat ik wekelijks een fietstocht kon maken 
om mijn oudste zuster, die mij, ook op de 
fiets, van uit Rotterdam halverwege 
tegemoet kwam, waardoor ook haar en 
haar man wat soelaas kon worden geboden. 
Ook een neef, die ons vanuit Rotterdam 
bezocht in het voorjaar van 1945, konden 
we een maaltijd met pannenkoeken, 
gelardeerd met bietenstroop voorzetten!  
In gedachten hoor ik hem daarover nog 
zijn verbazing uiten! Hij heeft daaruit weer 
nieuwe moed geput! Na de oorlog leidde 
dat bezoek mede door zijn bemoeienis nog 
tot mijn arbeidsovereenkomst als 
kantoorambtenaar bij PTT in Rotterdam, 
werk dat mijn verdere leven bepaalde, 
maar dit terzijde.  
 
Wat deden we  overdag verder? Schaken! 
Van de vroege morgen tot de avond viel en 
je binnen moest blijven, want na acht uur 
in de avond was het volkomen uitgestorven 
op straat, “Sperrzeit”. Bovendien was alles 
verduisterd, dus was je aangewezen op een 
brandend kaarsje of een oliepitje, voor 
zover de voorraad strekte.  
Schaken dus en dat deed ik met drie 
jongens van eigen leeftijd. Met twee, Jan 
van Os van de Abeelen en Freek van 
Ipenburg, had ik van jongs af aan scholen 
doorlopen en de andere, Arie 
Schoenmakers, was in mijn woonplaats 
neergestreken na het bombardement in 
Rotterdam.  Die had wel werk, namelijk 
hulppostbesteller bij PTT, de beide 

rkt, waarin wij drieën, 
een hoofdrol vervulden. Koplopers op die 

, 

er van “Het Centrum” 
 Rotterdam. De drie genoemde jongens 

iggende partij en 

den gegooid.  

anderen waren net als ik veroordeeld tot 
nietsdoen. De eerste twee hadden, met mij, 
het spel geleerd op de lagere school, in de 
hoogste klas, na schooltijd. De 
hoofdonderwijzer gaf alle jongens en 
meisjes, die dat wilden, dan schaakles. Op 
school werd in 1937 ook een hele 
competitie afgewe
g
school waren Peter Edeling en Joop Fetter
zij troefden ons op school altijd af.  De 
eerste heb ik na schooltijd niet meer 
ontmoet, Joop vele jaren later wel nog een 
keer, in Rotterdam, toen hij vlak bij me 
bleek te wonen. Geen van allen hebben een 

carrière in het schaakleven gehad, met 
uitzondering van Schoenmakers, die ik in 
de vijftiger jaren ook weer zomaar tegen 
het lijf liep en die  toen bleek te schaken  
bij “Het Centrum”, een KNSB hoofdklasse 
club in Rotterdam.  
 
Al spoedig, rond eind oktober, begin 
november 1944, besloten we bij mij thuis 
iedere dag met elkaar te gaan schaken. Ik 
had al een naam opgebouwd, want al in 
1938 was ik lid geworden van een 
schaakclub en was daar begin 1940 
kampioen van geworden. 
Het stelde niet veel voor, 5½ punten uit 8 
partijen, maar ik werd wel als 13-jarige 
vermeld als kampioen in de krant! Dat was  
toen heel wat…. 
Ik was in het bezit van een Handleiding  
van Euwe, waarin een aantal 
grondbeginselen van het spel uitvoerig was 
uitgelegd en in het kort openingen waren 
vermeld. Daarnaast had ik in de loop van 
de  tijd alle 12 deeltjes openingen en 12 
deeltjes eindspelen van Euwe gekocht, 
naar rato van f. 0,60 à f. 0,80 per deeltje. 
Ook Jan en Freek hadden wat van die 
boekjes in hun bezit, dus kwamen we niet 
onbeslagen ten  ijs. Arie Schoenmakers 
bleek  veel kennis te hebben mee gekregen 
van een oom, de later mij bekende Henk 
Roos, lid en topspel
in
hadden na schooltijd vrijwel geen 
schaakervaring opgedaan. Zij hadden dus 
enige achterstand, maar die was al vlug 
ingehaald.  
We speelden matchpartijen met elkaar en 
praktiseerden vele soorten openingen. 
Meestal was ik de bovenl
was mijn score rond de 80-90 procent in 
honderden partijen. Dat ging zo door tot 
ongeveer april 1945. Toen moest alles op 
de etensjacht wor
 
Een kleine bloemlezing ter illustratie: 
 
Schoonhoven, 12-12-1944  
A. de Jong – A. Schoenmakers 
 

 18



1. d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, Pf6 4. Lg5, 
Pbd7 5. e3 
Ons was toen al bekend, dat je pion d5 niet 
kon veroveren…op straffe van stukverlies 
voor Wit. 
5…, c6 6. a3 
Was vooral gericht tegen Cambridge 
Springs (Da5 en Lb4) 
6…, Le7 7. Pf3, h6 8. Lf4, 0-0 9. Dc2, a6 
10. Ld3, Da5 11. 0-0, dxc4 12. Lxc4, Pd5 
13. Pxc5, cxd5 
Deze zet is de inleiding voor de ondergang 
van Zwart. 
14. Ld3, Pf6 15. Lc7 
.  

 
 
De zwarte dame zit in de val.  

c7 20. Dxc7 

1-12-1944 

Pc3, Lb4 4. Dc2, c6 
e4, Da5 6. Ld3, d5 7. cxd5, cxd5 8. e5, 

Pe4 9. Pge2, f5 10. 0-0, 0-0 11. g4, g6 12. 
Lh6, Tf7 13. Pxd5, Pc6 14. Pe3, Td7 15. 
Lxe4, fxe4 16. Dxe4, Db5 17. Pc2, Lf8 18. 
Ld2, Dxb2 19. Lc3, Db6 20. Tfb1, Dd8 
21. Pf4, Te7 
 

15…, b6 16. Pe5, Lb7 17. Tfb1, Tfc8 18. 
b4, Lxb4 19. axb4, Tx
Zwart geeft op.  
 
Schoonhoven, 3
A. de Jong – F.J. van Ipenburg 
 
1. d4, Pf6 2. c4, e6 3. 
5. 

22. d5 
k misschien 

1, Dg5 

wart geeft op.   

. de Jong – J. van Os van den Abeelen 

 
7…, Ld7 18. e4, Dd4+ 19. Kh1, b4 20. 

Tc2, Tad8 21. Td2, c5 22. Lb5 
 

“Met de kennis van nu” zou i
Pb4 hebben gekozen. 
22…, exd5 23. Pxd5, Tf7 24. Td
25. e6 
Z
 
Schoonhoven, 4-1-1945 
A
1. d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, Pf6 4. Lg5, 
Pbd7 5. e3, Le7 6. Pf3, 0-0 7. Tc1, c6 8. 
Ld3, dxc4 9. Lxc4, Pd5 10. Lxe7, Dxe7 
11. 0-0, Pxc3 12. Txc3, e5 13. dxe5, Pxe5 
14. Pxe5, Dxe5 15. f4, Df6 16. f5, b5 17. 
Ld3 
Beter 17. Lb3
1

 
 
Een verkeerde inschatting… 
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22…, Lxb5! 23. Txd4, Txd4 24. Df3, 
Lxf1 25. Dxf1, Tfd8 

 

xc6, bxc3 16. Lb7, cxd2 17. Lxd2, 
d5  

Wit geeft op. 
 
Schoonhoven, 25-3-1945
J. van Os van den Abeelen – A. de Jong 
 
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5, a6 4. La4, 
Pf6 5. 0-0, Le7 6. Te1, b5 7. Lb3, d6 8. 
c3, 0-0 9. d4, Lg4 10. d5, Pa5 11. Lc2, c6 
12. dxc6, Pxc6 13. Pbd2, b4 14. La4, Tc8 
15. L
Tb8 18. Lxa6, 

 
 
19. exd5, e4 20. h3, Lh5 21. g4, Lxg4 22. 

5. Tf1, Dxd5 26. Dxd5, Pxd5 27. a4, 
xa4 30. Ld2, 

 was de uitslag niet 
est.  

f3  35. Kg2, Tb3 
a8 
4, 

p, die ook ernstig leed 
onder het gebrek aan rookwaren. De man 
was lid van één van de clubs, waar ik die 
jaren speelde, niet voorzien van groot 

schaaktechnisch talent, maar wel behept 
met een tomeloze hang naar het  roken van 
een pijp. In dat vroege voorjaar was er 
haast geen aankomen aan tabak, maar de 
geschiedenis wil, dat ik een oom had, die 
sigarenwinkelier van beroep was met 
daarnaast een eigen fabriekje, waar hij 
sigaren maakte. Nu waren beide kanten 
van zijn nering in die dagen wel op sterven 
na dood. Er was geen tabak voor sigaren en 
sigaretten waren, voor zover voorradig, 
slechts te verkrijgen tegen inlevering van 
een distributiebon en van een kwaliteit die 
als bedroevend viel te omschrijven. In de 
“voorraad” van genoemde oom bevonden 
ich nog wel wat overblijfselen uit beter 

abaksstelen dan bracht 

nnen 

. de Jong – F.J. van den Houten 
hxg4, exf3 23. Dxf3, Txb2 24. Lg5, Lc5 
2
Tb4 28. Le2, Pc3 29. Lf3, P
Tb2 31. Tfd1, Pc3 32. Lxc3, Txf2 33. Ld4 
Wit had hier veel beter: 33. Lb4!! Met 3 
pionnen voor een stuk
duidelijk gewe
33…, Lxd4 34. Txd4, Tx
36. Tad1, g6 37. Kf2, Kg7 38. Th1, T
39. Tc1, Ta2+ 40. Ke1, Th3 41. Tf
Th1+ 42. Tf1, Txf1+ 43. Kxf1, Ta4 
Wit geeft op. 
Deze partij laat zien hoe het spelpeil in die 
enkele maanden was gestegen. 
 
In dit terugblikken past ook een schaker, 
fotograaf van beroe

z
dagen, namelijk de stelen van 
tabaksbladeren, die uiteraard niet in 
gefabriceerde sigaren waren verwerkt. Van 
het bestaan van die residuen was ik op de 
hoogte, hetgeen het aangeduide lid ter ore 
kwam en hij schoot mij aan om daarvan te 
mogen profiteren. Als ik zorgde voor het 
schaakspel en de t
hij zijn pijp mee en zouden we een paar 
potjes wisselen. Ik onderschatte de man 
achter het schaakbord en moest hard 
werken opgelopen schade weg te ku
werken. 
 
Schoonhoven, 21 februari 1945 
A
 
1. d4, d5 2. c4, h6 
Lurkend aan de pijp, die vreselijke dampen 
en geuren verspreidde in mijn moeders pas 
geboende keuken, produceerde hij zo’n zet. 
Dat wiegde me in slaap en ik wilde het 
varkentje wel eens snel wassen.  
3. Pc3, Pf6 4. Pf3, Lf5 5. cxd5, Pxd5 6. 
Db3, Pxc3 7. Dxb7? 
Even niet opgelet! Van overbelasting van 
de hersenen was toen nog niets bekend… 
7…, Le4! 8. Db3, Pd5 9. Pd2, Lh7 10. e4, 
Pb6 11. d5, g5?! 12. Lb5+, P8d7 13. 0-0, 
Lg7 14. a4, Tb8 15. a5, a6 16. Lc6, Pa8 
17. Da4, Le5 18. Pc4. f6 19. Ld2, Lxe4 
20. Pxe5, fxe5 21. Dxe4, Txb2 22. Lc3, 
Tb3 23. Lxe5, Tf8 
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Heb je nog wat voor een pijpje? Ja. even 
wachten dan, want ik moet de geplette 
stelen eerst nog wat fijner zien te krijgen. 
Puf, Puf, blauw, blauw, ja, zo kan ie wel 
weer! 
24. Dg6+, Tf7 25. f4, Te3 26. fxg5 
Met de partij ging ook de pijp weer uit. 
Maar hoofdzaak was dat de fotograaf 
voldaan naar huis  ging. Hij had tenminste 
weer eens kunnen roken en dat vergoedt 
alles wat je daarvoor in ruil te slikken 
krijgt.  
 
Op een dag liep ik de eerder genoemde 
Joop Fetter tegen het lijf. Ik vertelde hem 
van onze schaakhappenings en hij wilde 
ijn oude superioriteit nog wel eens 

choonhoven, 27-3-1945 
r 

 Tac1, e5 

9. Txd5, Pxd5 20. 

oorlog beëindigd of de 

clubs die Schoonhoven telde en 
oeg.  

5 2. c4, dxc4 3. Pf3, b5 4. a4, c6 
.axb5, cxb5 6. Pc3, Ld7 7. Lf4, e6 8. e3, 

Lb4 9. Dc2, Pe7 10. Le2, Pd5 11. Lg3, 

z
bewijzen. 
 
S
A. de Jong – J. Fette
 
1. d4, d5 2. c4, dxc4 3. Pf3, Pf6 4. e3, e6 
5. Lxc4, c5 6. 0-0, b6 7. De2, Le7 8. Td1, 
cxd4 9. Pxd4, Dc7 10. b3, 0-0 11. Lb2, a6 
12. Pa3, Lxa3 13. Lxa3, Te8 14.
15. Lb5, Db7 16. Lxe8, exd4 17. exd4, 
Le6 18. d5, Lxd5 1
Lxf7+, Kxf7 21. Dh5+, Ke6 22. Te1+, 
Kd7  23. Df7+ 
Zwart geeft op. Zo, dat was ook weer even 
recht gezet.  
 
Deze maanden hebben mij de basis 
gegeven voor mijn latere schaaktoekomst.  
Nauwelijks was de 
schaakclubs starten hun activiteit weer op. 
De eerste tegenstander na de nachtmerrie 
was de rector van de kweekschool voor 
onderwijzers, lid  van één van de twee 
schaak
waarvan ik beide kampioenstitels dr
 
Schoonhoven, 16 mei 1945 
A. de Jong – J.M. Bruggeman 
(oud-speler van NRSV 1 uit Rotterdam) 
 
1. d4, d
5

La5 12. 0-0, Pb4 13. De4, Lc6 14. De5, 0-
0 15. Lh4, Lc7  
Zwart vertelt zich…. 
 

 
 
16. Lxd8, Lxe5 17. Le7!, Pc2 18. Lxf8, 
Pxa1 19. Pxe5, Kxf8 20. Txa1, b4 21. 
Pa4, c3 22. bxc3, Lxa4 23. Txa4, bxc3 24. 
Tc4, f6 25. Lf3, a5 26. Lxa8, fxe5 27. 
Txc3, Pa6 28. Ta3, exd4 29. exd4, Pb4  
30. Txa5 
Zwart geeft op.  
Deze partij bewijst dat ik het best de winter 
had overleefd! 
     

 ditmaal, op 1 maart, 

wam die score op ons schoolbord te staan. 
Toch enig verschil: tegen de IJssel waren 
de Simonsen goed voor ieder een halfje, 
ditmaal was Alik Tchavelachvili de held 
van de avond. 
Het ging in sneltreinvaart: 
Wil de Boer, Peter Hurkmans 0-1, 0-2 
Wil werd het slachtoffer van een 
binnenvallend paard gesteund door de 

  
WEER EEN AFRAMMELING  

VOOR HET VIJFDE 
 

   f 7 
 
Niet alleen de IJssel is een ijselijke 
tegenstander, maar vlak ook de Maas niet 
uit! Was in ronde 4 de nederlaag tegen De 
IJssel bepaald op 1-7,
wam Maassluis 1 op bezoek en ook nu k

k
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dame, Peter ging ten onder en  verdween 
daarna uit het complex. 
Ansem, Joram Simons 0-3, 0-4 
Ron kreeg een gepend stuk op d3, dat van 
alle kanten werd bedreigd. Soms kon hij 
een dreiger de stuipen aan jagen, maar 
uiteindelijk was er  1 dreiger te veel…. 
Joram’s nederlaag moet hier onbesproken 
blijven: Optekeningen meegenomen… 
Nefkens, Hesselmans 0-5, 0-6 
Harry ging lang gelijk op, maar in het 
eindspel werd dan toch de rekening 
gepresenteerd: 
 

 
 
1…, Td2 32. Ta1, Tc2 33. g3, T8xc3 34. 

 1 toren. 

Hij 

tander Blok werd 
ik met de 

het 

eed 
verzetten tot  

m, nog heel lang doorgaan 
et verzetten! 0-1 

En daarmee werd het weer eens 1-7…. 
Thuis gekomen werd aan een onzer 
deelnemers  aan dit festijn gevraagd: Wel, 
hoe is het gegaan? Lekker gespeeld?  
Nou, nee, verloren en de uitslag? 1-7 Ach, 
we hebben nu van de IJssel verloren en van 
de Maas, maar we krijgen de Schie nog, 
dus houden we moed. En de Rotte dan? 
Nee, die is al afgedamd. En dat spelletje 
spelen we niet!  
 
De stand in 3A: 
 
1. Papendrecht/Albl. 2 10 30½ 

3
Tee1, Tb2 35. Tcd1, Tcc2 
Wit kan dan nog een poosje plaagschaak 
spelen, maar dat vond Harry niet zo nodig: 
opgeven dus.  
Rens Hesselmans kreeg tegen Poot 
uiteindelijk geen poot aan de grond. Lang 
hield hij stand, ontwikkelde zich toe naar 
een embryonaal aanvalsprogramma, maar 
bleef daar in steken toen Poot 2 stukken 
vergaarde voor
 
Toen kwam Alik Tchavelachvili !!! 
verdedigde onze eer ten volle. In een lange 
partij, die niet minder dan 66 zetten 
vorderde, hield hij uit de slagwisselingen 
een pion over. Tegens
voor het blok gezet, toen Al
koning diep doordrong in de zwarte 
pionnetjes gatenkaas en met een toren gaf 

hij het beslissende schaak, waarmee Zwart 
zijn toren moest afstaan en daarmee 
welverdiende punt! 1-0! 
Dan was er nog Wim Witvliet. Wim d
wat de oudjes altijd doen: zich 
en tegen het einde! Maar de uitslag is dan 
toch altijd hetzelfde: je wordt er  onder 
gespit. Hup Wi
m

2. CHESS 2   10 30 
3. Maassluis 1     8 33 
4. De IJssel 2     8  30½ 
5. Dordrecht 4     6 24 
6. Erasmus 5     4 17 
7. WSV 4     2 15½ 
8. HZP Schiedam 4   -2 10½D 

 
UIT DE FINALE C 

 
                    Andrzej Pietrow 

 
Onze correspondent analyseert een partij 
it de C finale. Vergelijku  hiermee ook eens 

de partij van Jaap van Meerkerk tegen Van 
der Linden van Rokado in:   

“Erasmus 2 grijpt naast de titel”, 
 dat na dit artikel is opgenomen.  

 
J. v Meerkerk – A. Pietrow. 

 
1. d4 d5 2.c4 e6 3. Pc3 c5 4. dxc5!?,d4 5. 
Pe4 Lxc5 6. Pxc5 Da5 7. Ld2! Dxc5 8. e3 
e5 9. Pf3 
Het hoofdvariant loopt verder als volgt: 
 9.exd4 exd4 10Pf3. [ 10Ld3. 
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( 10.Db3 Pc6 11.Pe2Pf6 12.0-0 0-0 
13.Db3 Te8 14.Tfe1 b6 15.Pf4 Lb7. met 
gelijk spel; J.van Meerkerk-A.Pietrow I.C. 
Erasmus Finale A 2009.) 

. ) 

gxe7. 

10. …Pc6 11.Pf3. ( 11.Ld3. > 10. Ld3
11. … Pge7 12.Td1(?) 0-0 13.Db5 Df5!/= 
J.van Meerkerk-A.Pietrow WTT 2007. ]  
10. … De7! 11.De2 Pc6 12.Dxe7 P
met gelijke kansen. 
9. … Pc6 10. Da4N 

 

 
 
Theoretischer was nog steeds: 10.exd4. 
10. … dxe3 11. fxe3 
Alternatief xb4 Pxb4 
13.Tc1 Lf5  14.Pxe5 f6 15.Pf3 Pc2 16.Ke2 

met 

e2 Lxe2 
18. Txe2 Thd8 19. Da4

22. 

2 Dxd2 29. Pd5 

: 11.Lxe3 Db4 12.D

0-0-0 met goede compensatie voor de pion. 
11. … e4 12. Db5 Dd6 13. Pg5 
( 13.Pd4. lijkt meer naturel. ) 
13. … Pf6 14. 0-0-0!? Lg4 15. Te1. 
Cruciaal was: 15.Dxb7! 0-0 16.Pxf7 Txf7 
17.Dxa8 Tf8 18.Db7 Lxd1 19.c5!. 

ke kansen gelij
15. … 0-0-0 16. Lc3 Td7 17. L

 
(Noodzakelijk was: 19.Td2. Bijv: 19. 
…Dc7 20.Lxf6 Txd2 21.Lxd8 Txd8 22.Df5 
Dd7 23.Dxd7 Txd7 24.Pxe4 Pe5 .met gelijk 
eindspel ) 
19. … Pe5 20. Ld4 a6 21. Dc2 Pd3 
Kb1 Pb4 23. Db3 Pc6 24. Lxf6? 
Dit was nergens voor nodig.  
Wit komt door deze afruil verloren te 
staan. Degelijk was: 
24.Dc2 Pxd4 25.exd4 Dxd4 26.Pxe4 Pxe4 
27.Txe4 Dd2 28.Te2 Dxc2 29.Kxc2. met 
gelijk staand eindspel. 
24. … Dxf6 25. Ph3 Td3 26. Da4 Dd6. 

Zeer matige tijdnood zet; direct winnend 
was: 26. … Td2. 
27. Pf4 Td2 28. Txd
 

 
 

9.... Da5 
or 

de was: 29. … Dxg2 

ig remise.  
n. 

nde 4 seconden haalt zwart 

b4 38. Tf2 Pxd5 

2
Met vallende vlag, kiest zwart vo
veiligheid. Onvoldoen
30.Dd1(!) Pe5 31.Tg1 Dxh2 32.Th1 Dg2 
33.Tg1 Df2 34.Tf1 Dh4 35.Dd4 Pf3 
36.Dc5. met remise. 
30. Dxa5 Pxa5 31. Pb6? 
Correct was: 31.b3. met spoed
Nu komt wit alweer op verlies te staa
31. … Kc7 32. Pd5 Kd6 33. b3 Ke5 34. 
Td1 b5 35. Td4 Pc6 
Met nog restere
de tijdcontrole. 
36. Td2 bxc4 37. bxc4 P
39. cxd5 f6 
 

 
 

Dit eindspel is waarschijnlijk verloren
oor wit. 

 
v
40.Tb2 
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( Verkeerd plan. Correct was: 40.Tc2 Txd5 
41.Te2. hoewel met afgesneden Koning is 
dit moeilijk te houden voor wit. Het 
pionneneindspel dat nu ontstaat is 
hopeloos. ) 
40. … Txd5 41. Tb7 Tb5 42. Txb5 axb5 
Wit ging nog 15 zetten door. Zonder 
succes. 
 
Pietrow analyseert nog  een tweede partij 
uit de C finale 2010: 
 

A.Pietrow – J.Hoek van Dijke   

 Pxe5 5. d4 Ld6. 

  
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Lc5.4. Pxe5 
Door theorie beschouwd als onschadelijk. 
Desalniettemin pas ik deze zet hier altijd 
toe. En met succes.  
4. … Lxf2+ 
Als beter wordt hier 4. …
gezien. 
5. Kxf2 Pxe5 6. d4  Pg6 
Alternatief:  
6. … Pc6. bijv. 7.Lc4!?. ( 7.Le3. ) 7. … Df6 
8.Ke1!? Dxd4 9.Dxd4 Pxd4 10.Tf1 f6?! 
11.Tf2 d6 12.Le3 Le6 13.Pd5 Lxd5 
14.exd5. 1-0. A.Pietrow-Hoek van Dijke 
Hillegersberg 2004. 
. Lc4 7

Zeer sterk is hier ook: 7.Df3. bijv. 7. … 
Df6 8.Dxf6 Pxf6 9.Le2 c6 10.e5 Pg8 
11.Pe4 P8e7 12Pd6. met groot voordeel. 
A.Pietrow-F.Steenbergen 1-0/22. 
Hillegersberg 2002. 
7. … d6 
Niet veel beter dan: 7. … c6?!. zoals in de 
partij A.Pietrow-Scheele I.C.Erasmus; 
Voorronden 2005, die verder als volgt 
ging: 
8.Df3 Df6 9.Dxf6 gxf6. (nu al staat zwart 
verloren) 10.Tf1 d6 11.Kg1 Le6 12.Ld3 
0-0-0 13.Le3 P6e7 14.d5!exd5 15 .exd5 

6 
5. 1-0. 
6 9. Lxe6 fxe6 10. Dd3 Dd7 11. 

Pxd5 16.Pxd5 Lxd5 17.Lxa7 Ph6 18.Txf
Pg4 19.Lf

e8. Tf1 L
Kg1 0-0-0 12. Lg5 P8e7 13. Tf7 Thg8 
14.Taf1 Tdf8 
De enige kritieke positie van deze partij. 
 

 
 
15.Lxe7(?). 
Alleen 15.Dh3!. was juist hier. Bijv. 15. … 

Pxe7 18.d5. met 
sitie.  

h6 16.Lxe7 Txf7 17.Txf7 
gewonnen po
Na de tekstzet is er geen winst meer. 
15. … Txf7 16.Txf7 Pxe7?. 
Het was noodzakelijk te vervolgen met: 
16. … De8!. Men zie: 17.Df1!?. [ of: 
17.Df3Pxe7. en ik zie geen plan hoe wits 

e versterken. ]  17. … Pxe7 18.Pb5 
e7 

elijk tot 

positie t
a6!! 19.Dc4 Dxb5 20.Dxe6 Kb8 21.Dx
Tc8 22.Tf8 Txf8 23.Dxf8 Ka7.  
en dit dame-eindspel is remise. 
Nu staat zwart weer zeer bedenk
verloren. 
 

 
 

17.Dh3!. 
Zeer sterk, hoewel ook mogelijk was: 
17.Dg3. gezien  
17. … Pf5?. direct verliest: 18.Txd7 Pxg3 
19.Te7 Ph5 20.Pb5.  
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17. … h6 18. Dg4 g5 19. Dh3 Th8 20. 
Df3 De8 21. Df6 Pc6 22. Dg7 Tg8 23. 
Txc7+ Kd8 24. Df7 Pxd4 25. Dxe8 Txe8 
26. Txb7. 
Geforceerd spel (begonnen met 17. Dh3.) 
resulteert in een gewonnen eindspel voor 
wit. 
 

 
 

26. … Te7 27. Tb8+ Kc7 28. Th8 Pxc2 
29. Txh6 Pe3 30. Th3! Pc4 31. b3 Pe5 32. 
Pb5+ Kc6 33. a4 
 

 
 
33. … Tb7. 
Ook: 33. … d5. helpt niet; 34. Tg3! g4 35. 
Tc3 Kb6 36. Pd4  dxe4 37. Te3. 
34. Pd4+ Kb6 35. Pxe6 g4 36. Tc3 Te7
37. Pf4 Tf7 38. Pd5+ Kb7 39. h3 gxh3 

g4 41. Tf3 Th7 42. Pf6 Pxf6 

 

     f  7 

  op 5 maart afscheid genomen van de 
ans  op promotie naar de hoogste klasse 

van de RSB. Die kans was niet 
denkbeeldig gelet op de stand voor de 
wedstrijd: Krimpen 2 en HZP 1 hadden uit 
6 wedstrijden 9 punten en Rokado en ons 
tweede uit 5 wedstrijden 8 punten. Een 
overwinning bij Rokado zou ons dicht bij 
het doel brengen, dus gingen we met goede 
moed op stap.  
De partijen gaven aanleiding die moed  te 
koesteren, hoewel het uitslagen verloop 
anders deed vermoeden.  
 
Jaap van Meerkerk had het eerste bord 

e Jaap bij het bestrijden 
an een Tarrasch. De partij verdient volgen 

vanaf het begin.  
 

Van Meerkerk – Van der Linden 
 

1. d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, c5 4. dxc5 
De Tarrasch verdediging wordt niet al te 
veel in de praktijk gezien, maar is beslist 
speelbaar, hoewel in het verre verleden 
Schlechter zijn best heeft gedaan het 
tegendeel te bewijzen. . Het antwoord van 
Wit is hier ook weer ongebruikelijk te 
noemen. Op de rol van voortzettingen zien 

e meer 4. cxd5, 4. e3 en 4. Pf3. 
4, Pf6 6. Pxf6, Dxf6 7. Pf3  

. Pxe2 en 

n 
stuk 

len? Met 10. bxc5, exf3 11. gxf3, Pc6 
2. Tg1, d3?! 13. Tb1, Dc3+ 14. Dd2, 

Dxc4 15. De3+, Kf8 16. Lb2, f6 17. exd3, 

 

40. Txh3 P
43. Txf6 Te7 44. Txd6 Txe4 45. Td3 
1-0. 
 

    ERASMUS 2 GRIJPT 
NAAST DE TITEL 

 

 
In een spannende kamp heeft het tweede 
team
k

toebedeeld gekregen en mocht het 
opnemen tegen Hans van der Linden, op 
papier een maatje te groot dus. Maar het 

erloop inspireerdv
v

w
4…, d4 5. Pe
De vraag is of 7. b4 niet de voorkeur 
verdient. 7…, d3 8. Tb1, dxe2 9
Wit staat goed.   
7…, Lxc5 8. a3, e5 9. b4, e4 
Nu al een cruciale situatie. Er moete
beslissingen worden genomen! Een 
uitrui
1
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Da2 en een evaluatie is lastig. Wie staat 
beter?  
10. Pg5 
Dit had tot de ondergang moeten leiden! 
Maar dan w
10…, e3 11. fxe3, dxe3 12. Dd5, 0-0?? 

 Dd3 en dit moet Wit toch 

3, Tc3 

el van Wit….   

Zwart voelt zich in de situatie kennelijk 
ook op glad ijs, maar na 12..., Dxa1 13. 
Dxf7+, Kd8 14. Dd5+, Ld7 15. Pe6+, Kc8 
16. Dxc5+, Pc5 17. Dxe3, Te8 valt er voor 
Wit weinig meer te hopen… 
13. Tb1, Td8 
Er zijn nogal wat planken, die mis kunnen 
worden geslagen! Hier weer eentje! Zwart 
had hier: 13…, Dc3+ 14. Kd1, Ld7 (dreigt 
mat!) 15. b5, Lf5 (een weglokkertje) 16. 
Dxf5, Td8+ 17.
ook een slecht gevoel geven.  
14. Dxf7+, Dxf7 15. Pxf7, Kxf7 16. bxc5, 
Td4 17. Lxe3, Txc4 18. g
 

 
Nu de lucht wat is opgeklaard, heeft Wit 
nu het wat betere spel. Een goede 
voortzetting is dan 19. Ld4, Txa3 20. Lg2 
19. Kd2, Txa3 20. Lg2, Pc6 21. Thf1+
Ke8 22. Ld5 

, 

1 via f8 kan 

h altijd nog: 27…, Td7, maar ook 

0. Lh6+, Kxh6 

 zou Olympic 
Gemser gezegd hebben!  

an dek op de 

netje en 
erschafte zich in de vrij a-pion een troef 

voor het eindspel. Intussen moest hij ook 
alle zeilen bijzetten om de eigen koning te 
beschermen. Na 25 zetten ontstond deze 
stelling:  
 

Niet de beste keuze lijkt mij. Meer 
vooruitzichten biedt: 22. Lf4, waarna veld 
d6 kan worden bezet en Tf
meedoen, maar ook nog Lxb7  en Txb7 in 
het spel kunnen komen als Pc6 wijkt.  
22…, Lh3 23. Lxf7+, Kf8 24. Tf4, g5 
24…, Td8+ 25. Ld5+, Ke8 26. Te4+, Kf8 
27. Tf4+ leidt tot ieder een halfje.  

25. Tf6, Kg7 26. Lxg5, Td8+ 27. Ke1, 
Pe5 
Beter toc
niet geheel voldoende.  
28. Le6, Lg2 29. Tf5, Tf8 3
31. Txf8 
Zwart staat nu regelrecht verloren. 
31…, Le4 32. Tb8??? 
Een  enorme black out….Wit geeft een 
toren weg. 32. Tb4 en Zwart staat vast.  
Wit geeft op. Dat kon beter,
captain  Henk 
Dat was dus 0-1 achter in plaats van 1-0 
voor. 
 
De tweede beslissing viel aan bord 6, waar 
Olivier Vrolijk wat moeite had in de 
opening. Wit zette alle hens a
koningsvleugel, onderwijl kaapte Olivier 
op de damevleugel een pion
v

 
 
Wit heeft op het oog een dreigende aanval 
in handen, maar zetten als 26. Tg6 leiden 
toch niet tot bekommernis. Wit besloot 
eerst zijn hangende loper aan het geweld 
toe te voegen alvorens met Pf4 
verontrusting te wekken. 
26. Le2, Db2  
De achtervolging…  
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27. Lh5, Lf7 28. Lg6, Pb5 29. Lxf7, Txf7 
30. Pxe6 

benut zijn kansen 

 31 Tgf3, Txf1+ 32. Txf1, Pc3 
3. Pg5, 

en g6 tot daden kan 

en 

Dxd4 36. Dh5, Tf8 37. Df3  
it wil zich nog tegoed doen aan pion d5.  

oogeveen had een lastige partij 
an bord 7. Uit een Dame-Indisch getinte 

opening, waarin Wit kort en Zwart lang 
rokeerde kwam het tot de volgende 
stelling:  
 

Wit ais nu toch wel in het voordeel 
gekomen, maar Zwart 
goed. 
30…, Tc1
Wit moet nu doorzetten met  3
waarna de dame via h5 
komen. Maar hier gaf Wit zijn voordeel uit 
handen: 
33. Pf4?, Pe2+ 34. Kh1, Pxf4 35. exf4 
Met een koning achter paaltjes was er ge
keuze.  
35…, 
W
37…, a5 38. Td1, De4 39. Df2, Tb8 40. 
Df1, Tb3 41. h3 
Een ventiel, maar ja, het is lek… 
41…, Txh3+ 42. Kg1, De3+ 
En Wit verkoos de aftocht in ruil voor het 
niet afstaan van de dame. 
In plaats van 0-2 stond het 1-1 
Daarna  kwamen er enkele nederlagen, 
maar moesten zij er wel komen?  
Reinier H
a

 
Wit heeft 15.b2-b4 gespeeld, Zwart koos 
voor het antwoord: 
15…, Dd6 16. bxc5, Dxd3 17. Dxd3, 

nvallen van e5 via Lc3 of c5 

d actiever met: 19. cxb6, axb6 20. 

ng.  

goed stand houden. 

1 
wart. 

? 

og steeds beter, 
ectueren.  

  

3, waar Cander Flanders zijn tijd 
iet goed indeelde.. Op zet 13 (!) ging hij 

verplichtingen aan, die niet gunstig 
uitpakten!. Het leidde tot een penning van 
een toren en dat telde qua tijd nog eens 
extra aan. De stelling:  
 

Txd3 

Wit heeft nu problemen. Hij moet kiezen 
tussen aa
dekken. Misschien is keuze 1 te prefereren.  
18. Le3, Pxe4 19. Pc1 
Wit ha
Tb1. 
19…,Td7 20. Pb3, La6 21. Tc1, b5! 22. 
cxb5, Lxb5 23. Tfe1, f5 
Torens verdubbelen kwam toch wel in 
aanmerki
24. f3, Pg3 25. Kh2 
Wit kon hier de 2e rij bezetten met Tc2 en 
kan dan 
25…, h4 26. Lg5 
Beter: 26. Lf2, Pe2 27. Tc2, Pd4 28. Td2 
en Zwart heeft niet veel.  
26…, Pe2 27. Ta
27. Tc2 met licht voordeel voor Z
27…, f4 28. a4, La6 29. Pd2?
Dit maakt een direct einde aan de partij. 
Zwart staat voor die zet n
maar winst is niet zomaar te eff
29…, Txd2 30. Le7, Th6 31. Ld6 
Met een stuk minder geeft Wit op.
Zo werd het , een beetje ongelukkig, een 
achterstand.  
 
De achterstand werd nog vergroot en nu 
aan bord 
n
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Hier moest een uitweg worden gezocht, na 
de 16e zet van Zwart (Lf5). Niet alleen 
deze praktische opgave lag er, ook de 
beschikbare tijd tot zet 36 was niet 

r noteerde lustig verder, alle zetten 

ien had hij beter 

n. Het vervolg dan: 
 e5 19. Da1, De7 20. 

 niet bij, er resteerde 

. De1 
en van Wit en maar 

 exd4 
ion. 

ok de klok door voor Zwart. 
e wijzer naderde ook daar de laatste 

ijn zetje. 
5. g5 

Vooropgezet plan? Maar eerst had hij toch 
aan de vrouwelijke vertegenwoordiger op 
het bord moeten denken… 
35…, Dxd6 
En dat bracht weer een nul voor ons op het 
bord. Overigens, ook na dameruil zou 
Zwart het punt hebben binnengehaald. 
En zo was het waar 2-2 de verhouding zou 
hebben weergegeven, 1-3 voor Rokado. 
Was het daarmee beslist? 
Geenszins, want op de andere borden was 
de strijd nog in volle hevigheid bezig en 
waren er voor ons team diverse 
lichtpuntjes te zien.  

hoopgevend, iets meer dan 1 minuut…. 
Cande
tot het einde, weliswaar met verkorte 
notatie nu, maar missch
naar het bord kunnen blijven kijken dan de 
pen te hantere
17. a3, Pa6 18. Pg5,
dxe5, dxe5 21. g4, Lxe4 22. Pxe4, Pc5 23. 
Pxc5, Dxc5 24. Tf1  
Nadenken was er
slechts reageren… 
24…, Tf4 25. h3, Tef8 26
Mitraillerende zett
opschrijven,,, 
26…, Lf6 27. Lc1 
Wit is er in geslaagd nu de zwarte toren te 
belagen, een toren die niet meer uit de weg 
kan.  
27…, Td4 28. Le3, Dxa3 29. Lxe3,
Het verschil is teruggebracht  tot 1 p
30. De6+  
Intussen liep o
D
minuut, waar Wit zijn laatste  seconden 
behield.  
30…, Kg7 31. Dd7+, Tf7 32. De6, Dxb3 
Zwart snoept nog wat.  
33. h4, Te7 34. Dd6, Db4 
De vraag was hier: wiens vlag valt eerst?  
Cander noteerde rustig z
3

Aan bord 5 een boeiende partij tussen Paul 
Wilhelm en Marco van der Linden. 
 

 
De Rokadeur (geschreven met ch wordt de 

nde tegenkansen. 
, 

5, 
7 

r voor Zwart is misschien: 32…, 
, 

 Kf1, Le7 37. Te1, 
c6, Lc5 40. h4, 

, 
xc6 46. 

c1 47. Txe5 en Zwart trekt 

wenen.  
4. Lb7, a5 35. Lc6, Tb4 36. 

einjan met Zwart 

 pionnen, die elkaar 
niet konden tegenkomen. De witspeler 

woordkeuze wat moeilijker) heeft een boer 
meer over gehouden, maar Wit heeft 
voldoe
26. Tc1, Tfc8 27. Lc4, Lxe4 28. Pxe4
fxe4 29. d6, Kh7 30. Tc7, Td8 31. Ld
Tab8 32. d
Wit heeft zijn ideale positie bereikt, maar 
is dat voldoende?  
32…, Lf6 
Kansrijke
e3 Een analyse: 33. Tc8, Lf6 34. Txb8
Txb8 35. Kg1, Tb2 36.
Tf2+ 38. Kg1, Td2 39. L
e2+ 41. Kh2, Lb6 42. Kg3, La5 43. Kf3
Td6 44. Txe2, Tf6+ 45. Ke4, T
Kd5, T
uiteindelijk wel aan het langste eind.  
33.  Lxe4 
Een belangrijke pion is verd
33…, Le7 3
Ta7, Lg5 37. Tf1, Td4 38. Txa5, e4 39. 
Ta4 
Hier werd remise gegeven.  
Stand 1½-3½ achter.   
 
Aan bord 4 boekte Pim Kl
een welverdiende remise. Het spel kende 
diverse afruilmanoeuvres en liep uit op een 
gelijkstaand eindspel met ieder een toren 
een paard en enkele
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poogde nog de koning van Zwart te 
belagen met een netje rond het  koninklijk 
oofd. Maar dat hoofd liet zich niet 

strikken, dus remise. Al met al, nogmaals 
herhaald, geen 3-3, maar 2-4. 
Was er nog wat aan te doen? 
 
Aan bord 8 werd Blackmar Diemer van 
stal gehaald. De dreiging, die vaak sterker 
dan de uitvoering moet zijn, kwam niet 
goed van de grond. Ruurd Ouwehand 
verdedigde zich zorgvuldig en wikkelde 
bekwaam af naar het eindspel, dat hij met 
enkele  pionnen mee inging meer. Toch 
was hij nog niet zeker van zijn zaak, maar 
het vervolg was weer bemoedigend.  
 

h

 
29..., axb4 30. Tfg3, Kh7 31. axb4, Dd5+ 
32. T1g2, Dd1+ 33. Kh2, Ta1 34. Tg1, 
Ta2+ 35. Kh1, Dd5+ 36. T1g2, Txg2 
Nu de g-lijn is gezuiverd van die 2e toren, 
behoeft Zwart zich geen zorgen meer over 

 te maken. Ik ga winnen liet hij 

, Df6 43. De4, Dc3 44. Tg3, Ta2+ 

nd 3-4. 

zijn koning
weten.  
37. Txg2, Df5 38. Dh4+, Kg7 39. Tg5, 
Df3+ 40. Kh2, Ta8 41. Tg2, Ta1 42. 
Dd4+
45. Kh1, Dxg3 
Hij had gelijk en het sto
 
Het moest dus komen van Joop van ’t 
Hoenderdaal, maar het verloop in die partij 
gaf ons niet de hoop, dat in ieder geval nog 
een gelijk spel uit het vuur kon worden 
gesleept.Hij moest het aan bord 2 dan ook 

opnemen tegen Frank Verkooyen, het 
bekende maatje te groot… Maar Joop hield 
zich staande. Wel moest zijn legioen 
medestrijders in de verre achterhoede plats 
nemen, maar Wit kon desondanks geen 
echte vooruitgang boeken. 
 

 
 
33. Lg6  
Wit wil wel, maar had toch beter kunnen 
kiezen voor: 33. Tf3, Dg8 34. Lxh7, Kxh7 
35. Lg5!, Tb7 36. Lxd7, Dxd8 37. Pxe6 
Er is een belangrijke pion gewonnen. 37…, 
Lxe6 38. Dxe6, Dh4 39. h3, De1+ 40. Kh2 
en zo te zien heeft Zwart het dan erg 
moeilijk.  
33…, Ld7 34. Tf3, Dg8 35. Tg3, Df8 36. 
Pf3, Le8 37. Ph4, Tb7 38. Lxh7, Kxh7 
9. Pf3, Df5 40. Dxf5, exf5 

 de 

s het Wit die moet werken om dat 

aan. U mag zelf eens 
 behoorlijk 

inde moet brengen.  

3
Wit stelde hier remise voor, wat werd 
aangenomen. De match ging hiermee voor 
ons verloren met 3½-4½. Gelet op
kansen, die ons team die avond had, toch 
teleurstellend. 
Was deze laatste remise de juiste uitslag? 
In feite i
resultaat te bereiken! Er zijn maar 2 zetten 
die hem niet in het nadeel brengen, nl. 41. 
e6 of 41. Th3 Wit moet de opmars van de 
g-pion tegen g
nagaan, hoe Wit de zaak tot een
e
 
De  persoonlijkheden op een rijtje: 
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H. v.d.Linden – J. van Meerkerk  1-0 
F. Verkooyen – M. v’t Hoenderdaal  ½-½ 
R, van Dijken – C. Flanders    1-0 
R. Ensering – P. Kleinjan   ½-½ 
M. v.d. Linden – P. Wilhelm   ½-½ 
M. Brunings – O. Vrolijk    0-1 
P. Luyendijk = R. Hoogeveen   1-0 
L. Rietveld – R. Ouwqehand   0-1 
                                            4½-3½ 

 
Na deze ronde is de stand:  
 
1. Rokado 1   11 31 
2. Krimpen a/d IJssel 2   9 29 
3. HZP Schiedam 1    9 26½ 
4. Erasmus 2     8 28 
5. Charlois Europoort 4   6 23½ 
6. WSV 1     3 22½ 
7. RSR Ivoren Toren 4   1 17 
8. 3 Torens 1     1 14½ 
  

EERSTE ERASMUS 
JEUGDSCHAAKTOERNOOI 

                   

 geroutineerde 

gelegen Nieuw-Beijerland, 
t 

dat onze vaste 
ernooideelnemers uit Brussel ook al 

ook die 
it Sas van Gent. Ja, ons 

ls 
 

v ont e 
en gevo  

ste tr  

.  

G lukki  
choolpoort om 8.15 uur opende en snel 

 die 
errekte kleine cijfers correct in te toetsen. 

oide  me, die gezellige 
an zo de 
end, die gelukkig 

 or he be n 
 bl n v e 

etov n 
schaaksfeer waar ik 

van .  

53 schakers hadden zich in de 
voor nze 
digita
per direct verzonden retourmailtje werd 

wachten nog
inschrijvers e
8 groepen gaan schaken. Alle 
groepswinna
ontvangen en een geldprijs. De 2e en 3e 
plaatsen kregen eveneens een geldprijs. 

Wouter Schönwetter 
Messemaker 1847 werd met 
een fraaie 5 uit 6 score 
overtuigend toernooiwinnaar  
 
 

Overal vandaan kwamen ze, onze jonge 
schaaktalentjes, piepjong en in tranen na 
een te snel verlies, maar ook
oudere jongeren die zich in onze A en B 
groepen hadden ingeschreven. Mijn dag 
begon al vroeg, na een enerverend verlies 
aan bord 1 van ons 2e team tegen Rokado 
in het veraf 
waardoor ik mezelf echt even moes
oppeppen voor ons toernooi, en na een 
slopend lentenachtfeest de nacht daarvoor, 
voor onze Melanchthon-jeugd voor de 
leerjaren 2 t/m 6. Dus na twee halve 
nachten was ik in de vroege ochtenduren 
naar de Icarusstraat getogen, mij troostend 
met de gedachte 
to

onderweg moesten zijn en wellicht 
u
jeugdschaaktoernooi is inmidde
internationaal. Toen ik de inschrijving van
ene Schönwetter en Kroetko waard
moest ik moeite doen e  el van
achteraf toch wel misplaat ots te
onderdrukken. Beide inschrijvers komen 
uit onze eigen regio
 

e g ging het alarm niet af toen ik de
s
het alarm uitschakelde, met bril op om
v
Naar binnen go ik
DDR-achtige sfeer v dit  ou

eschoolgebouw inad m
uren ebinnen enkele do t on vang

gelach en de vragende ikke an d
ers et een vanzelfsprekend en jonge schak  m

 ispeels gemak zou worden omg erd
elijkedie ondoorgrond  

veel  houzo
 

bijgaande weken gemeld. O
le insch erkte perfect. Het rijfpagina w

zeer op prijs gesteld. Om 10.00 uur was het 
 slechts op 2 niet opgekomen 
n konden we al snel daarna in 

ars zouden een mooie beker 

Voor alle deelnemers was er een lekker 
groot stuk chocola. De groepen 1, 2 en 3 
waren gereserveerd voor de categorieën 
A,B en C, spelers in de leeftijd van 13 en 
ouder. Zij speelden in een rustig 
schoollokaal met eigen arbiters.  
 
De hoofdgroep bestond uit 2 A, 3 B en 1 C 
speler. Wouter Schönwetter (1644, B-
speler, Messemaker, Gouda) werd met een 
fraaie 5 uit 6 score overtuigend 
toernooiwinnaar van het Erasmus 
jeugdschaaktoernooi 2010 en ontving een 
geldprijs van 50 euro en uiteraard de 
groepsbeker. De 2e en 3e plaats uit groep 1 
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was voor Lennart Kraaijenbrink van S.V. 
Krimpen met 3 punten en Daniël 
Zevenhuizen, C-speler, S.V. Spijkenisse 
met 2 ½ punt, na een beslissingspartij 
tegen Diederick Casteleijn met eveneens 
2½ punt. De beide A-spelers, Peter de 
Weerdt en Nick Groeneweg moesten 
genoegen nemen met een bescheiden 
eindklassering.  
 
Groep 2 werd bezet door 4 BC-spelers die 
in
uitkwamen. Overtuigend winnaar werd 
Bernard Evengroen, C-speler, met 5 ½ 
punt, een knappe prestatie! Bernard komt 
ook van Messemaker en heeft (had) een 
rating van 1680. 2e en 3e werden Steijn de 
Lange, cat. C, Spijkenisse, met 3 ½ punt en 
Cornë Noordegraaf, cat. B, met 2½ punt, 
SV Barendrecht. Diana Gairabekova (SV 
Papendrecht) speelde leuke partijen maar 
wist slechts een halfje bijeen te sprokkelen. 
Geeft niks Diana, je kunt het!  
 
Groep 3 bestond uit 7 C-spelers en werd 
m
door Robert Casteleijn, 1487, SV Krimpen. 
Hartelijk gefeliciteerd met zo'n prachtig 
resultaat. De 2e plaats met 4 uit 6 was voor 
Villa Siu, 1192, Spijkenisse. 3e werd met 
eveneens 4 uit 6 en na een beslissingspartij 
met Villa, Mathijs Dubbeldam. Nathaniël 
Faybish van Chess Club Anderlecht (2 1/2/ 
punt), Rick van Roon (CSV) en Michael 
van de Voorden (Spijkenisse), beiden met 
een score van 2, streden tot de laatste ronde 
voor de prijzen. Niels Koot (Spijkenisse) 
gaat volgend jaar vast meer punten pakken, 
maar moest nu met een bescheiden halfje 
naar huis.  
 
Groep 4 en 5 werden gecombineerd. Er 
hadden zich in de D-categorie maar liefst 
1
Wang Yang (SV Klim-Op) die met 10 ½ 
uit 11 heel knap en zeer overtuigend 
groepswinnaar werd. De 2e plek met 9½ 
punt was voor Jason van Oudheusden, SV. 
DSC uit Delft. 3e werd Ricky Schaap 
(1224) met 9 punt. Eveneens in de prijzen 

vielen de 4e, 5e en 6e plaatsen. Deze 
waren voor Sasha Shikman, 1171, SV. 
DSC, Delft (8 pnt), Lydia Dubbeldam, SV. 
HWP uit Sas van Gent (!) en Adrian 
Mensing, SV. Sliedrecht, beiden met 6½ 
pnt.  
 
De moeder van Lydia vond het heerlijk om 
in haar oude vertrouwde buurt waar zij 
jaren heeft gewoond weer eens terug te 
keren, en nu 
V
voor alle deelnemers uit Zeeuws-
Vlaanderen die zij graag beloofde te 
ronselen. Hulde. Zeker ook een aardige 
score voor Soma Calbo (5 pnt) en Lisa 
Noordegraaf (4 pnt) en Annemarie 
Casteleijn (3 pnt). Koos van de Berg (SV. 
Sliedrecht) en Abdulgadir Tahari (Klom-
Op) schaakten 2 pnt bij elkaar. 
Vaandeldrager werd Franghelton Cleopa 
(stap 2, SV. Klim-Op), die net heeft leren 
schaken en volgend jaar zeker voor meer 
punten gaat spelen.  
 
C
spelers, 12 wedstrijden, dus weer dubbele 
ronden, met als afgetekend groepswinnaar 
Joost Jan Pannebakker (SV. Klim-Op) met 
de geweldige score van 11 pnt uit 12. Ook 
een heel mooie score was voor Andre 
Mensing uit Sliedrecht met 10 pnt. Jazeker, 
Joost Jan en Andre hebben flink 
huisgehouden in deze groep en zullen 
volgend jaar natuurlijk in een nog sterkere 
groep gaan spelen. Op plaats 3 eindigde 
Anton Garcia uit Spijkenisse met 6 pnt. 
Jelmer Priester, SV. Eeuwig Schaak (5 pnt) 
en Rudolf Casteleijn uit Krimpen (4 pnt) 
deden ook aardig mee en eindigden op 
plaatsje 4 en 5. Bart Dubbeldam (SV. 
Eeuwig Schaak) scoorde 3 ½ en Levi 
D
2½punt. 
 
In groep 7 eindigden twee spelers met de 
droomscore van 11 pnt uit 12 twee spelers 
bovenaan: Kevin Nguyen (SV> Klim-Op) 
en Jorik Klein (SV. Sliedrecht). Een 
werkelijk heel spannend gevecht om de 1e 

 6 partijen elk 2x tegen elkaar 

et 6 uit 6 !! zeer overtuigend gewonnen 

2 spelers gemeld. Beker en geldprijs voor 

voor dit schaaktoernooi! 
olgende keer organiseert zij een grote bus 

ategorie E speelde in groep 6 met 7 

octers van Leeuwen (Krimpen) tenslotte 
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plek! Na de gewonnen beslissingswedstrijd 
mocht Kevin uiteindelijk de beker 
meenemen. De derde geldprijs was voor 
Adri Groeneveld (Eeuwig Schaak) met 7 
pnt. Ook een mooie score wisten Jarno 
Ottens en Bas van Dolder (Eduard van 
Beijnumschool) te behalen; beiden kregen 
5 pnt 
d
een half jaartje schaakt. Goed, Bas. Pepe 
Hordijk (Eduard van Beijnumschool) 
scoorde 2 ½ pnt op plaats zes en Tom 
(Eduard van Beijnumschool) was 
hekkensluiter in deze groep.  
 
In groep 8 speelden de jongste talentjes 
onder de deelnemers in de GH categorieën. 
Met hun hele lichaam. Met 
ouders/begeleiders die op afstand slechts 
konden hopen op de noodzakelijke 
concentratie van hun kroost. Zo bespeurde 
ik de 4-jarige Lucas Nguyen die vanaf 
december 2009 schaakt. Een echt talentje 
dat op gevoel leuke zetten met zijn hele 
lichaam uitvoert, maar o zo ontroostbaar 
verdrietig na een verliespartij. Ik lijd echt 
m
vertel over mijn eigen verliespartij, 
gisteren, en lieg tegen hem dat verliezen 
niet zo erg is als je je best maar hebt 
gedaan. Bah, wat een ellende, vooral als je 
team kampioen had kunnen worden als ik... 
Ik zie aan het uitslagenbriefje dat Lucas 
toch gelukkig 2 puntjes bijeen heeft 
gesprokkeld. Uit tien nog maar liefst.  
 
Op de 1e plaats schaakte zich Maarten 
Hoeneveld van SV. Caïssa uit Amsterdam 
met 8 uit 10. Een zeer goede prestatie. Ja 
zelfs Amsterdammers kunnen er wat van! 
De tweede plek werd opgeëist door Michel 
Priester van SV Eeuwig Schaak uit 
Ridderkerk met 5 ½ pnt en de derde plaats 
werd gedeeld Ivan Kroetkov van SV. 
Leiderdorp en Lian Vrolijk die via zijn 
vader van
s
beslissingswedstrijd de 3e prijs. Lian is de 
zoon van onze 100% speler van het 2e 
team van Erasmus, Olivier Vrolijk. Leuk 

dat hij zijn zoon al zoveel op schaakgebied 
heeft kunnen bijbrengen. Ook dank aan 
Olivier dat hij op 6 maart deze groep heeft 
willen begeleiden. Zo zie je maar weer, een 
nieuwe kandidaat voor onze 
jeugdschaakafdeling dient zich aan. 
Benjamin Faybish van Chess Club 
Anderlecht met 4 ½ pnt deed ook heel 
goed mee en Lucas komt volgend jaar veel 
punten scoren. We zetten de chocolade en 
de beker al vast klaar.  
 
Ik heb genoten van zoveel schaakplezier. 
Dank voor alle inzet van (bestuurs)leden 
van Erasmus: Ron Ansem, arbiter groep 6 
en verder gewoon voor alles wat hij deed, 
J
stand-by, Leo Verhoeven, die de groepen 
1,2 en 3 als scheids heeft bewaakt, Paul 
Wilhelm voor de leiding bij groep 7, Frits 
Steenbergen voor zijn arbitrage in die grote 
4/5 groep, Olivier Vrolijk voor de leiding 
in groep 8, Arie de Jong voor zijn gezellige 
aanwezigheid en zijn mooie verhalen, 
Peter Hurkmans voor de bekers, Jan Hoek 
van Dijke voor het verzorgen van de 
digitale inschrijvingen via onze site. 
Volgend jaar in maart zien we elkaar zeker 
weer terug op het Erasmus 
jeugdschaaktoernooi.  
 
Dank ook voor de suggesties van ouders 
om ons toernooi nog beter te maken, zoals 
competitiesysteem en regeling bij gelijk 
eindigen. Fijn dat weer diverse 
schaakverenigingen hun jeugd naar ons 
toernooi hebben gebracht en dank ook aan 
ju
schaakleerlingen van de Eduard van 
Beijnumschool, onze vaste klanten de 
Klim-Opppers van Jan Sijbesma.en Rick 
van der Pluim van SV Spijkenisse met 7 
inschrijvingen, SV Eeuwig Schaak uit 
Ridderkerk, SV Caïssa uit Amsterdam, 
CSV Capelle ad IJssel, SV Barendrecht, 
Chess Club Anderlecht, SV Sliedrecht, SV 
Leiderdorp, SV Messemaker 1847 uit 
Gouda, SV Papendrecht, SV Barendrecht, 
allemaal dank voor de deelname. Tot 
volgend jaar.  

achter hun naam en vielen net buiten 
e prijzen. En dan te bedneken dat Bas pas 

et hem mee, leg een arm om zijn lijfje en 

 SV Erasmus komt. Lian en Ivan 
coorden 5 pnt. Lian veroverde na de 

an Melis voor de koffie, de prijzen, de 

ffrouw Paulien met haar 
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Jaap van Meerkerk 
         Jeugdleider SV Erasmus  

 
Eindstanden Erasmus Jeugdschaaktoernooi 
op 6 maart 2010  
Groep 1,2,3:   20 minuten p.p.p.p. 
Groep 4,5,6,7  10 minuten p.p.p.p 
Groep 8        zonder klok 
 
GROEP   1                  Cat   Pnt 
Wouter Schönwetter      B     5 
Lennart Kraaijenbrink    B     3 
Daniel Zevenhuizen       C     2,5 
D
Nick Groeneweg            A     1,5 
Peter de Weerdt             A     0,5 
 
GROEP   2               BC 
Bernard Evengroen              5,5 
Steijn de Lange                    3,5 
Corné Noordegraaf              2,5 
Diana Gairabekova              0,5 
 
GROEP  3                C 
Robert Casteleijn                6 
Villa Siu                             4 
Matthijs Dubbeldam          4 
Nathaniel Faybish              2,5 
Rick van Roon                   2 
Michael v.d. Voorden        2 
Niels Koot                         0,5 
 
G
Wang Yang                       10,5 
Jason v. Oudheusden          9,5 
Ricky Schaap                      9 
Sasha Shikman                    8 
Lydia Dubbeldam                6,5 
Adrian Mensing                  6,5 
Soma Calbo                        5 
Lisa Noordergraaf               4 
Annemary Casteleijn          3 
Koos v.d. Berg                    2 
Abdulgadir Tahari              2 
Frenghelton Cleopa            0 
 
 
 
GROEP  6                E 
Joost Jan Pannebakker            11 

André Mensing                       10 
Anton Garcia  

iederick Casteleijn       B     2,5 

ROEP  4 EN 5           D 

                          6 
Jelmer Priester
Rudolf
Bart Dubbeldam

         7 

 
,5 

 

 
         5 

 

DERDE 
ST 

 Jong 

 op 8 maart 

esultaat. De 

rimpenaren een 
nten, maar 

s een forse 
 in een 

 meer omdat 
 een lastige 
oenoord 1. 
uit de 

nnelijk zeer 
start, een 
 knapen niet 
eker ook aan 

ons  team de 

                          5 
 Casteleijn                     4 

                      3,5 
Levi Dockters v. Leeuwen      2,5 
 
GROEP  7                F 
Kevin Nguyen                         11 

       11 Jorik Klein                        
dri Groeneveld              A

Jarno Ottens                             5 
Bas van Dolder                         5
Pepe Hordijk                            2
Tom Koolhaas                         0,5
 
GROEP  8                GH 
Maarten Hoeneveld                  8 

ichel Priester                        5,5M
Lian Vrolijk                    
Ivan Kroetkov                         5 
Benjamin Faybish                   4,5
Lucas Nguyen                          2 
 
 

OOK HET 
GRIJPT ER NAA

 
   Arie de
 

eDe uitwedstrijd van het derd
naar het naastgelegen Krimpen a/d Lek 3 
bracht niet het gewenste r
ituatie op het moment voor de aanvang s

was dat er op de K
achterstand was van 2 matchpu
ook van 5 bordpunten. Slecht

moverwinning zou ons tea
kansrijker posities brengen, te
in de laatste ronde Krimpen nog
uitwedstrijd zou wachten  bij Gr
De vertegenwoordigers 
Krimpenerwaard waren ke
gespannen bij de 
gemoedstoestand die bij onze
viel waar te nemen. Dat lag z
de vliegende start waarmee 

edstrijd opende! w
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Het was al heel snel 1-0 voor ons toen uw 
 van de  verslaggever de koningsstelling

tegenstander openbrak: 
 

 
 
“Normaal” zou Wit hier d3-d4 do

 
orzetten, 
grapje in 

 dat lijkt 
1, exf5 16. 

xf5, Tbe8 (alleen deze zet houdt Zwart op 

Dxe2, Pd4 , Te8 22. 
Txa6 en W

maar er zat ook nog een tactisch
de stelling! 
15. f5, exf5 

rZwart had hier: 15…, b4, maa
ch ook niet voldoende. 15. Pdto

e
de been) 17. a3. Lxf5 18. Txf5, Txe2! 19. 

 20. Df2, Pxf5 21. axb4
it houdt initiatief en staat dan 

ook wel beter.  
6. exf5 1

Hier is voor Zwart niet een werkelijk 
afdoende zet te zien, maar de door hem  
gekozen tekstzet verhaast het einde… 
16…, Lxf5 17. Txf5 
Op  17…, gxf5 18. Dg5+, Kh8 19. Dxf6+, 
Kg8 20. Pd5 ontneemt Zwart alle hoop 
(20…, De8 21. Pef4) 
17…, h6 18. Txf6, Kxf6 19. Pd5+ 
waarna de zwarte dame het veld moet 
ruimen. Zwart gaf op.  
Daarna was er tijd voor het begroeten van 
oude bekenden en wat rondsnuffelen aan 
de andere borden.  En wat bleek?  
 
Het kon in zetten nog sneller! Aan bord 6 
haalde Henry Pijpers ongenadig uit en dat 
van uit een in de opening congruente 
stelling, waarin slechts een ruil van een 

witte f-pion tegen een zwarte d-pion (via 
slaan op e5) had plaats gevonden. 
 

 
Wat m
z

oet hier Lg5 ruilen voor Le7, maar 

itkomst, dus: 

bewonderen en alles wees 

ach. 

it een 

ijn keuze viel op: 
10. h3, Lxg5 11. hxg4, Le3+!  
Wit staat nu “opgeschreven” 12. Tf2,  fxg4 
biedt geen u
12. Kh1, fxg4 13. Ph2, g3 
Wijkt het paard dan volgt Dh4… 
14. Txf8+, Dxf8 15. Pg4, De7 
Einde verhaal. 
En zo stond het in een  mum van tijd 2-0 
voor ons derde!  
Ook aan andere borden waren schone 
vergezichten te 
op een grote verrassing met cijfers die de 
tegenstander zou doen blozen.  
 
Aan bord 7 resideerde Rutger Cogenb
Hij bestreed een moderne verdediging (g6 
en Lg7) en kwam in het middenspel op een 
wat minder gelukkige gedachte.  
In de onderstaande stelling heeft W
aantal goede voortzettingen tot zijn 
beschikking, zoals 17. c4 of ook 17. Lb2 
In beide gevallen kan hij dan bogen op een 
solide stelling, waarin hij beslist wat betere 
kansen zou hebben. 
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17. Pg5 
Zwart had juist zijn dame van c7 naar c8 
ebracht en had dus “kijk” op veld h3. 

an worden beantwoord 
, cxd5 21. 

xe5 23. Dd1 De 
elaten en dan is 

 en Lh4 

, Dxh3 20. Pd2 

7 staat Wit toch ook zeer 

it geeft op en zo werd de voorsprong wat 

had een 

e 

orens deelnamen, Een 
materiaalverhouding die niet funest 
behoefde te zijn.  
Na 40 zetten ontstond hieruit deze stelling:  
 
 

g
17…, Pxg5 18. Lxg5 
Direct 18…, Dxh3 k
met 19. Lxd5, Txd5 20. Txd5
Lxe7, maar  dan is 21…, Te8  toch 
onaangenaam (22. Lh4, T
witte dame mag Lf1 niet to
mat niet te vermijden.  23…, g5
gaat verloren.  
18…, f6 19. Lf4
Relatief gezien was 20. b5 nog het minst 
slecht, maar na Lb
wankel.  
20…, fxe5 21. Lxe5, Tf5 
Er is geen redden meer aan. 
22. Lxf5, Th5 
W
aangetast (2-1) 
 
De volgende uitslag liet een poosje op zich 
wachten. Frits Steenbergen 
langdurig gevecht met Jason Zondag aan 
bord 4. Frits liet Wit via de c-lijn 
binnendringen en dat bracht met zich me
dat hij een pion inboette. De pion werd 
overgebracht naar het eindspel, waaraan 
ook 2 dames en 2 t

 
41. De3, Te5 42.  Dd4 ,Td5 43. Da4, Tb5 

, Dd5 45. Te1, e5 46. Tc1, Tb2 

h1+ 52. Kg3 

44. Da6 
47. Dc8, e4 48. Tc5, Dd1+ 49. Kh2, Txf2 
Na 49…, Dd6+ is remise een feit.  
50. Tg5, Tf1 51. b7, T
 

 
 
Zwart heeft nu de overwinning voor het 
oprapen!! Zie: 52…, De1+ 53. Kf4, Dd2+ 
54. Ke5, Dxg5+ 55. Df5+, Dxf5+ 56. 
Kxf5, Tb1… 
52…, Dd3+?? 53. Kh4 
En nu is het de beurt aan Zwart om op te 
geven!!! 
In plaats van 3-1 was de stand 2-2.  
 
De overige borden lieten florissante 

ad zijn tegenstander enorm in de greep. 
eter Weeda  had ook een solide stelling, 

verwachtingen toe. Patrick van der Velden 
h
P
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Gilles Donze had ook niets te klagen  en 
Jan de Korte had een broer van der Lee 
onder handen genomen.  
 

 
 
Bij Jan, aan bord 3, was het veld wat 
itgedund, maar waren zijn witte stukken 

mooi opgesteld, waar Zwart de achterlijn 
had vol gepropt. In deze stelling kon hij 
rokeren en dan zijn voordeel behouden. Hij 
koos voor: 
18. Ke2 
Na 18…, Dg5 zit Wit een beetje voor een 
probleem, het voordeel is dan vrijwel toch 
verdwenen.  
18…, h5 19. Pb3 
Wit richt zich op de b-pion, maar had hier 
ook kunnen kiezen voor: 19. Td1, Dg5 20. 
Kf1, Th6 21. Pe2, waarmee Zwart’s 
tegenspel aan banden wordt gelegd.  
De partij verliep verder volgens 
gefundeerd spel:  
9…, h4 20. De5, Le6 21. Lxe6, Dxe6 22. 

ekomen had Wit kunnen 
odat pion b7 wel 

d8 
, maar 

t winst komen daar is enige hulp voor 

ad dat veld mooi 
et een loper op g3 onder controle, maar 

even niet toen de koning de x-ray mogelijk 
maakte.  Dat kostte Zwart alsnog de partij: 
de boer kwam via geslachtsverandering tot  
dame (ja, de moderne tijd gaat ook aan het 
schaakspel niet voorbij), waarna Zwart 
snel de vlag moest strijken. Zo kwamen we 
weer voor, nu met 3-2.  
 
Patrick van der Velden trok van leer aan 
bord 1. Hij bracht een stukoffer, wel 
correct, maar niet winnend.  
 

u

1
Dxe6, Pxe6 23. Pa5, Pd8 24. Td1, Th6 
25. Le5, Tg6 26. Kf1, Le7 27. Lc7, Pe6  
Vrijwel alles vlekkeloos te noemen. Op dat 
moment aang
kiezen voor: 28. Lb6, z
heel wankel staat. Het werd: 
28. Lb8, P
Wit staat hier nog steeds voordelig
to
nodig.  En die hulp kwam… Ver na de 
tijdcontrole zette Zwart zijn koning op veld 
e5, een veld waar een x-ray op mogelijk 

bleek! Zwart verloor even veld b8 uit het 
oog, waar een pion van Jan op b7 stond te 
trappelen van ongeduld om tot dame te 
worden verheven. Zwart h
m

 
10. Pxg5, fxg5 11. Dh5+, Kd7 12. Lxg5, 
Df8 
Wit kan hier direct remise forçeren met: 
13. Dg4+, Ke8 14. Dh5+ enz.  
13. 0-0, Pge7 
13…, Dg7 komt in aanmerking. 

. 

r lastig. Een 
5, Dg6 17. e6+, Ke8 18. 

14. f4 
Beter: 14. Lh6, Df6 15. Dg4+, Kd8 16. 
Dg7, Dxg7 17. Lxg7, Te8 18. Lf7, b6 19
f4, La6 20. Tf2, Kd7 21. Lxe8+, Kxe8 22. 
g4 en Wit staat heel behoorlijk. 
14…, h6 15. Lh4, Dg7 16. f5 
De keuze is voor Wit hie
analyse: 16. e
Dxg6+, Pxg6 19. Lg3, h5 20. f5, h4 21. 
Lf4, Pxf4 22. Txf4, Pe5 23. Lb3, a5 24. f6, 
a5 25. a3, Lb7 26. h3, Th5 27. Taf1, a4 28. 
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La2, Tg5 29. g4, hxg3 e.p. 30. f7+, Kf8 31. 
e7+, Kxe7 32. f8D+, Txf8 33. Txf8, g2! 
34. T1f2, Tg3 35. Tg8, Pf3+ 36. Txf3, 
Txf3 37. Tg7+, Kd8 38. Txg2, Txc3+ en 
Zwart trekt aan het langste eind.  
16…, Dxc3 
16…, Pe5 17. Le6+, Kc6 18. Lb3 
17. Le6+, Kd8 18. Lxc8, Kxc8 19. f6, 
Dc5? 
19…, Dd4+ 20. Kh1, Dxe4 21. fxe7, Tg8 
22. Lg5!, Kd7 23. Tae1, Dxg2+ 24. Kxg2, 
Txg5+ 25. Dxg5, hxg5 26. Tf5, Te8 27. 
Txg5, Pd4 28. c3, Pe6 29. Tg4, Kxe7 30. 
h4 en Wit heeft kansen. 
20. Dxc5, dxc5 21. fxe7, Kd7 
 

 
22. Tad1+ 
Beter: 22. Tf7, Tae8 23. Td1+, Kc8 (23…, 
Ke6? 24. Tf6+, Ke5 25. Td5, Pd4 26. Tf6+, 

xe7 27. Tf2+, Ke6 28. c3 en Wit wint) 24. 

, Ke8 23. Tf5, b6 24. Tfd5 

 30. g4, Kf7 
 32. Lc3+, Kxe7 33. Lf6+, 

cxd4 36. 
 Kf6 37. Th5, Kg6 38. Txd4, Tcd8 

: 25. Td7, 

K
Td5, b6 25. Kf2 met goed spel voor Wit. 
22…
24. Lf6, Tg8 25. Kf2, Tg6 26. Tdd5, a5 27. 
h4, a4 28. a3, Tc8 29. Kf3, Tg8
31. Kf4, Tge8
Ke6 34. Lg7, Pd4 35. Lxd4, 
Tfe5+,
39. c3, Txd4 40. cxd4 en Wit heeft een 
mooi eindspel.  
24…, Pxe7 25. Lxe7  
Veel beter, zo niet winnend, is
Pg6 26. Lf6, Tg8 27. e5! 
25…, Kxe7 26. Td7+, Ke6 27. Txc7, 
Tad8 28. Txd8, Txd8 29. Txa7 

 
Nog altijd heeft Wit de overhand, maar de 

eerderheid is sterk geslonken.  
29…, Td1+ 30. Kf2, Td2+ 31. Kf3, Txc2 
32. Ta6 
Een analyse leert: 
32. a4, Ta2 33. h4, c4 34. Ke3, Ke5 35. 
Te7+, Kd6 36. Th7, Ke5 37. Txh7, Ta3+ 
38. Kd2, Txa4 39. Txb6, Ta2+ 40. Ke3, 
Ta3+ 41. Ke2, Kxe4 42. Te6+, Kf4 43. 
Tg6, Ta2+ 44. Kd1, Ta1+ 45. Kd2, Th1 46. 
g3+, Ke5 47. Tg4, Kd5 48. Kc2, Kc5 49. 
Kc3, Tc1+ 50. Kd2, Th1 51. Tg8, Kd4 52. 
Td8+, Ke5 53. Kc3, Tc1+ 54. Kb4, Ke4 
55. g4, c3 56. h5, Kf5 57. Tg8, Ke3 58. g5, 
Th1 59. Kxc3, Txh5 60. g6, Te5 61. Kb3, 
Ke4 62. Kc4, Kf5 63. Kd4, Te6 64. g7, 
Kf6 en het is remise. 
2…, Tb2 33. Ta3, c4 34. Tc3, b5 35. 

36. Kd4, Kd6 37. e5+, Kc6 38. 

5, 
Tc3+ 46. 

art. Toch is de stand na 
g niet eenvoudig! 

7. g6, Tf3+ 48. 

m

3
Ke3, Txa2 
e6, Te2 39. g4 
De beslissende fout! Voldoende voor 
remise was nog: 39. Th3!, Td2+ 40. Kc3, 
Txg2 41. e6, Te2 42. Txh6, Kd6 43. Th
Te3+ 44. Kd2, Td3+ 45. Kc1, 
Kd2, b4 47. Te5, Td3+ 48. Kc1, Ke7 49. 
Te4…. 
39...,Txe6 40. h4, Td6+  41. Ke4, Kc5 42. 
Ke5, Td4 43. Tg3, Td3 44. Tg1  
Op het notatiebiljet komen geen verdere 
zetten voor, maar de uitslag was 0-1 in het 
voordeel van Zw
zet 44 van Wit no
Sterker, het is pot remise! Zie: 44…, b4 45. 
g5, hxg5 46.hxg5, Kd6 4
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Kg5, Ke7 49. Tg4, b3 50. Txc4, Tg3+ 51. 
Kf5, Tg2 52. Tb4, b2 53. g7, Kf7 54, 
Tb7+, Kg8 55. Kf6, Kh7 56. Ke5, Te2+ en 
het bewijs is afdoende geleverd.  
Ook in deze partij was het “geluk” bepaald  
niet aan onze zijde.  
Intussen was hiermee de tussenstand 3-3 
geworden.  
 
De laatste 2 partijen moesten dus 
opheldering brengen over de uitslag. 
Peter Weeda vertrouwde aan bord 8 op zijn 
actie op de damevleugel waarbij hij een 
binnengedrongen toren van Wit op c7 
isoleerde. Wit wist echter nog net zijn 
dame te activeren, die opgeborgen stond op 
h3 in afwachting van een betere partner in 
et balboekje. h

 

 
 
Zwart staat hier al moeilijk. De pion op a5 
is een zorgenkindje. Een afdoende zet is 
moeilijk te vinden, misschien is 25…, Ld7 

! 27…, g6 , dan 28. Dh6+ en mat 

29. fxe5, 

lijk had Zwart hier 

pot eindigt onbeslist.  
e gaan verder met de martelgang van 

nen en laat zich niet meer 
egjagen. 

37…, h5 38. Df6+, Kg8 
En de rest, niet beschreven, laat zich raden: 
de overwinning ging naar Wit…. 
En zo kwamen we zowaar achter met 3-4 
 
Bleef nog over Gilles Donze, die, met 
zwartspelend, met broer Patrick van der 
Lee van start was gegaan. De partij verliep 
evenwichtig, waarbij in de strijd wat 
officieren het loodje legden en ook de 
boerenstand niet werd ontzien. Na 38 
zetten, het moment waarop Gilles 
informeerde of notatieplicht voor hem nog 
gold, waarop ontkennend werd 
geantwoord, ontstond deze stelling:  

nog de minst slechte.  
25…, Pxb2 26. Pc5 
Deze op zich goede zet is toch af te 
keuren! Wit kon op mat spelen met: 26. 
T1xc6!!, bxc6 helpt dan niet meer wegens 
27. Dh5
op g7. Dus uitstel van executie bedingen  
met 27…, Pd3+ 28. Kg1, Pxe5 
maar ook dan is mat niet te ontlopen. 
26…, Db6 
Dit veld is het kerkhof voor de dame. Niet 
alleen kan Wit weer op c6 slaan met Tc1, 

maar ook 27. Dg5 is vrijwel niet te 
pareren.  Dan is er nog voor Wit 
weggelegd: 27. Txb7 en Zwart zit in zeer 
zwaar weer. Wit kiest nog een andere weg 
- en niet de beste - met:  
27. Pxe6+, Txe6 28. Dd8+, Te8  
Zo staat de zwarte dame toch weer op het 
kerkhofveld. Natuur
moet spelen: 28…, Le8! 29. Dg5, Lg6 30. 
Dd8+ en de 
W
Wit, die letterlijk alle prijzen in de etalage 
heeft laten liggen:  
29. Tf7+, Kxf7 30. Dxb6, Pd3+ 31. Kf3, 
Pxc1 32. Lxc1, a4 
Zwart heeft zowaar het lek boven water! 
Maar even later werd het lek een wak… 
33. La3, Tc8 34. g4, g6 35. Dc5, fxg4+ 36. 
Kg3, The8 37. Dd6 
De dame is bin
w
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HET EERSTE RUIKT 
KELDERLUCHT 

 
  f  7 

 
De lente laat nog even op zich wachten en 
dat geldt ook voor ons eerste team. 15 
maart kwam het eveneens uit de KNSB 
gedegradeerde Spijkenisse 2 op bezoek. 
Het bezoek was zo onbeleefd geen 
cadeautje mee te brengen, integendeel het 
name de bloemen mee naar huis. Het 
draaide uit op een onvervalst debacle! Een 
6-2 nederlaag stond vermeld op het 

aar de kelder van de promotieklasse 

de 
 het 

it veel van de 
agespeelde partijen viel door uw 

e n. 
de 

maar wat er dan in 
voer or Jo de 
dt alles te mogen 

 c b W m 
 de orzit ie 

am (!), een beker beschikbaar stelde voor 
in deze 

jd niet misstaan! Toch was er een 
ou 

n on  winn  Sl

manier waarop hij 
kwam  Over s, w t 

il to h wel terk i t vo l 

 
 
Afgaande op mijn feilloos inzicht, staat 
zwart hier beter, maar een winstweg 
aantonen valt niet mee en zelfs niet binnen 
mijn plannen voor het beschrijven van de 
afloop! Die fase heb ik namelijk in het 
gezelschap van een onvervalste neut 
doorgebracht. Aan het gejoel te horen heeft 
Gilles in de klipklapfase de winst binnen 
gehaald – omdat Wit niet op de klok had 
leren kijken -  en ons daarmee, hoewel een 
beetje zuur , toch nog  de 4-4 bezorgd.  
 

e jongens onder elkaar:  D
 
Van Cappellen – Van der Velden 1-0 
Pt. van der Lee – Donze  0-1 
P. v.d. Lee – De Korte  0-1 
Zondag – Steenbergen  1-0 
Den Boer – De Jong   0-1 
Paul – Pijpers    0-1 
Derendsen – Cogenbach  1-0 
Hoogenboom – Weeda  1-0 
     4-4 
 

uitslagenlijstje. Ons vlaggenschip is nu 
n
gezakt, de daarbij pregnante lucht is voor  
de ware leden van de club bijna 
onverdraaglijk.  
Aangetekend konden worden 2 remises en 
1 zege, daarentegen stonden 5 nullen. 
Alleen Mari  Hofman smaakte het zoet van 
de overwinning en Jan Seeleman en Pieter 
Sturm kwamen een remise overeen met 
hun tegenstanders.  
 
Nog opvallender dan de tegenvallende 
persoonlijke  resultaten was 
abominabele kwaliteit van
opgeschreven product! U
n
commentator niets plausibels af t leide
Een tijdje gaat het weergeven van 
gespeelde zetten goed, 
de scribenten vaart, is vo ost, 
man die geacht wor
weten.  Dat doet me terugdenken aan de 
oprichtingstijd van de lu ilhel
Steinitz in 1928, waarin vo ter, d
ook alle contributies voor zijn rekening 

De stand na de voorlaatste ronde:  
 
1. Krimpen a/d IJssel 3 11 34 

n
foutloos noteren! Zo’n beker zou 
ti
uitzondering in deze misère en dat was n2. Groenoord 1  10 29½ 
juist de partij va ze aar! echts 1 3. Erasmus 3     9 29 
missertje! 4. RSR Ivoren Toren 5   6 25 
Geen missertje was de 5. Shah Mata 2    5 17½ 
in het voordeel ! igen as he6. WSV 2     4 24½ 
Elo versch c  s n he ordee7. Messemaker 1847 4   2 16 

8. S.O. Rotterdam 4    1 18½D 
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van onze man. Dat plaa n ov inning tst ee erw
gelijk weer in een ander perspectief.  
 

 
 
Een stelling die Zwart vele mogelijkheden 

#) 24…,Txc4 
2..., Txc4! 

r Sturm kwam dus tot een 

e overige partijen blijven onbesproken. 
Rest slechts het aangeven van de uitslagen:  
 
Sturm – W. Meyer   ½-½ 

biedt! Zoals: 22…, d5 23. exd5, Txc4 24. 
Thc1 (?), Lxc1 25. Txc4, Te8+ 26. Kf3, 
Dxd5+ 27. Kg3, Kf4+ 28. Kxf4, Td4+ 29. 
Kg3, Dg5+ 30. Kh3, Th4# 
Of ook: 22…, d3+ 23. Kxd3, Txc4 24. 
Dxc4 (24. Txc4, Dd2
2
Misschien wel de beste.  
23. Txc4, Dd2+ 24. Kf3, Df4+ 25. Ke2, 
Dxe4+ 26. Kd1, Txc4 27. Dxc4, Db1+ 28. 
Ke2, Dxh1 29. Dxd4, Dxh2 30. Dg4+, 
Lg5 31. g3, h5 32. Dc8+, Kh7 33. Dxa6, 
d5 34. a4, h4 35. gxh4, Lxh4 36. Db6, 
De5+ 37. Kd2, Lg5+ 38. Kd3, De4+ 39. 
Kc3, Dxa4  
Wit kon alleen maar achter de feiten aan 
lopen Na te zijn beroofd van zijn enige 
troef, geloofde Wit het wel. 
 
Jan Seeleman kreeg een gambiet tegen 
gespeeld, won de pion, leverde hem later 
weer in. Er werden stukken geruild en nog 
een paar. Wat overbleef was het 
doorduwen niet meer waard. Wel een 
compliment voor Jan; puntgaaf 
opgeschreven.  
Ook Piete
remise. Het was een interessante partij, die 
niet slecht voor Pieter verliep. Aan het 
einde kon uw verslaggever het ware 

verloop niet ontdekken, maar remise was 
kennelijk onontkoombaar.  
D

Van der Kaap – De Wilde   0-1 
Algera – Verstraate    0-1 
Seeleman – Van der Pluym  ½-½ 
De Jager – Kalkman    0-1 
Verhoeven – De Groot   0-1 
Hofman – Zevenhuizen   1-0  
Van den Hooven – P. Meyer   0-1 
      2-6 
 
Met nog een slotronde voor de boeg is de 
stand:  
 
1. Charlois Europoort 3 8   15  41½ K 
2. Krimpen a/d IJssel 2 7   10  36½ 
3. Spijkenisse 2  7     8 29 
4. S.O. Rotterdam 3  7     8 29 
5. Shah Mata 1  7     7 27 
6. De Willige Dame 1  7     7 24½7. 
7. Erasmus 1   7     6 26½ 
8. Nieuwerkerk a/d IJssel 1 7     2 20½D 
9. RSR Ivoreb Toren 3 7     1 21½D 
 
14 april rest ons eerste nog een bezoek aan 
S.O. Rotterdam 3 
 

HET TWEEDE   MIST PROMOTIE 
        
     Arie de Jong 
 
De kop van dit artikel heeft eerst  na 14 
april zijn beslag gekregen.. Eerst luidde die 
ij het componeren van ditb  verslag: ”Het 

tweede (nog) niet beloond met promotie”. 
Het woord niet was daarin bepalend: 
handhaven of laten vervallen!  
Het tweede team had namelijk nog een 
strohalm om zich aan vast te klampen, na 
de zeperd bij Rokado. Nu blijken  die 
halmen in de praktijk dikwijls sterker dan 
verondersteld te zijn. De halm werd 
gepresenteerd op 22 maart, de avond dat 
HZP Schiedam 1, ook al  met een halm op 
zak, op bezoek kwam. 
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Mocht u denken dat het die avond om een 
potje halma ging, dan hebt u het mis. Beide 

laats kon dan ook nog eens promotie bij 
  

 le eren n 
r n de este v ie 

e strijk
 is Sl drech at 

ar O stflak p 
e 
ls 

lakkee met 2½-5½ precies een half punt 

om gaat promotie  naar Sliedrecht 
. 

 ro
g niet degraderen 

 even  .   

waar

 verd a

zoek was dermate sterk 
a r 

al aan 
p een 

teams leefden met de hoop dat winst een 
tweede plaats kon betekenen en die tweede 
p
keuze waard te zijn!
Klasse 1 A en Klasse 1 B v elk ee
tweede plaatsbezette  e b an d
twee gaat met de promoti  en. De 
medegegadigde in 1 B ie t 2, d
nog een uitwedstrijd na o kee o
het programma heeft en wel op genoemd
14e april.  Die datum is inmidde
gepasseerd en Sliedrecht 2 heeft op 
F
meer in de wacht gesleept dan ons tweede 
en daar
2
Slechts 1 maar kan nog et in het eten 

agooien: Dordrecht 1 m
naar de Promotieklasse van de RSB, 
Sliedrecht moet dus nog  afwachten
 
Hoe verliep de match tegen Het Zwarte 
Paard uit Schiedam,  tegen moest 
worden aangetreden met 2 invallers voor 

n? Hoogeveen en Kleinja In het begin 
fgrijselijk! Aan bord 1 ronk J ap van a

Meerkerk in een Gesloten Siciliaan. 
Binnen no time werd zijn koningsstelling 
ezocht en dat beb

d t openrijten volgde en verweer niet mee
ocht baten.  m

Een invaller, schrijver van dit verha
ord 8, vertrouwde in de opening ob

Schotse Hooglander, maar het verging hem 
als in de Oostvaarderplassen deze winter: 
zijn gebeente ligt te verbleken…Ook uw 
invaller moest het aan het einde doen 
zonder bijvoeding  waar wat droog hooi 
wonderen had kunnen bewerkstelligen!  De 
opening was goed bedoeld, maar werd 
afgesloten met een boertje minder. Het 
boertje bleef opspelen en Zwart kon de 
stelling steeds weer versterken, waar Wit 
daar niet in slaagde… 
 

 
Zo was het na 27 zetten en goede raad was 
duur. Hardnekkig verdedigen? Met 28. 

ot zover alleszins redelijk. Maar….: 

enwijze koningszet… 

Pe1, Pd4 29. Df1, Dg6 30. f3 misschien? 
Het was misschien te verkiezen boven wat 
in de partij kwam:  
28. De1, Dg6 
T
29. Kf1?? 
De koning liet zich in de waan van de dag 
politiek beïnvloeden! Hij ging naar links, 
waar rechts had gemoeten. 29. Kh1, Pd4 
30. Pg1, Dh5 31. f3 en Wit houdt zijn 
gebeente goed gedekt! Het is zelfs de vraag 
of ‘s konings vel wel echt gevaar loopt! 
29…, Txf3 
Steeds  rekening mee gehouden, behalve 
nu door die eig
Het einde is nu niet te vermijden. 
30. Txf3, Txf3 31. Txd6, cxd6 32. gxf3, 
Pf4 33. Dc3, Dg2+ 
Opgegeven. En dat was 0-2 achter. 
Het werd nog erger! 
Paul Wilhelm kreeg een pionnenstorm te 
verwerken, waarbij het dragen van een 
mondkapje bijna nodig was. Gelukkig had 
zijn veste goed gebouwd  en ging de storm 
goeddeels liggen. Het restant waar de 
storm eindigde met het aanbrengen van 
drijfzand ziet u hier:  
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20..., Lxf6 21. gxf6, Kh7 22. Tc1, Dxc7 

d 

 te ver dus. 
Tg5!  

moet 
eleverd, of anders: 

ier 
ielden! 

assen 
tie en de 

 honden, 15 konijnen 
kelijke 

n verspreid, na klacht 

23. Tg1 
Zwart staat er nog monter bij, via  23..., 
Db6 kan hij Wit behoorlijk aan de tan
voelen, maar hij verkoos een stapje in het 
drijfzand, een stapje
23…, Da5 24. 
En het is gelijk uit. De zwarte dame 
worden ing
24…, e5 25. Txh5+, gxh5 26. Dg5 
En dat was 0-3 achter.  
Het Schiedamse Zwarte Paard steigerde en 
wilde voorwaarts! Maar er bleken enkele 
paardenknechts in onze stallen te 
verblijven, die de teugels van het d
stevig vast h
De eerste die de rijzweep liet knallen was 
Ruurd Ouwehand, juist terug uit Va
(Gld.), waar die dag door de poli
Inspectiedienst Dierenbescherming uit een 
bovenwoning o.a. 7
en 20 vogels, die een verschrik
stank en herrie hadde
van omwonenden waren verwijderd. 
Overigens, van enig verband tussen 
Ruurd’s verblijf en de gesignaleerde 
wantoestand, is niet gebleken.  
Tegen Frans Groeneweg had hij de handen 
vol. Maar Frans verzwakte zijn stelling in 
onderstaande stand: 
 

 
 
24..., f5 
Beslist geen doodzonde, maar in het 

h4, Tae8 

verdere verloop wreekt zich deze 
verzwakking.  
25. Tg3, Kh8 26. Th3 , Pf8 27. Pf3, Pe6 
28. Pe5, Dg7 29. Df2, Te7 30. D
 

 
 
Wit kan hier kiezen: Lxf5 of Tg3. 
31. Tg3, Pf8 32. Lxf5, Txe5 
Dit verhaast het einde. Beter toch, maar 
niet voldoende: 32…, Kg8 
33. fxe5, Lc8 
Ook hier valt nog wel wat anders te 
verzinnen.  
34. Lxc8, Txc8 35. Tf3, g5 36. Dg4, Te8 
37. Tef1, Pe6 38. Tf7, Dg6 39. Txa7, h5 
40. Df6 
Zwart geeft op.  
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De eer was gered (1-3).  
 
Een tweede invaller, Gilles Donze, kwam 
daarna ook al met een zegevierend gezicht 
te voorschijn.  Zijn tegenstander meende in  
deze stelling niet beter te hebben dan een 
stuk te investeren: 
 

 
 
22..., Lxc5 23. dxc5, Pxc5 24. Pxa5, Db6 
24…, Da7 is ook niet beter. Zie: 25. Dxc6, 
Pd3 26. Dc7, Dxc7 27. Lxc7, Pxc1 28. 
Lxd8, Pd3 29. Td1, e5 30. Lc6 en Wit 
brengt de winst wel binnen. 
25. Dxc6, Dxc6 26. Pxc6, Txc6 27. Lxc6, 
Pb3 28. Td1, Tc8 29. Lb5, Pxa1 30. 
Txa1, f5 31. f3, Lg6 32. Ld7  
En Zwart hield het voor gezien.  
En zo was het zowaar 2-3  geworden!  
 
Daarna brak  het pandemonium los bij de 
slotscène in de partij van Olivier Vrolijk. 
Niet alleen het panorama van opgestelde 
tukken boeide, maar ook de aanwezigheid 

Waar de 
livier akelige 

 toren plaatste, 
rte op b7 ondersteund door 

 tot dan zo drieste aanvaller en 

as het zowaar weer gelijk (3-3). 

 Joop van ’t 
oenderdaal was 2 pionnen voor gekomen 

eerd met knollen en 
pers, dat beloofde dus ook al spektakel.  

Joop kwam in het slot toch nog in 
moeilijkheden en berustte in remise (3½-
3½). Alles hing nu van Cander af. Zoals 
gebruikelijk diende bij hem  de tijdnood 
zich al aan op de 22ste zet. Dat kwam door 
dat Morra gebeuren waarvan Wit zich had 
bediend en Cander zich de verbazing nog 
even uit de ogen moest vegen. Maar ook 
als gewoonlijk kwam hij zonder 
kleerscheuren door de zenuwsloperij (voor 
de toeschouwers dan)  en dat resulteerde na 
de controle in de volgende stelling:   
 

s
van vadertje Tijd speelde een rol. 
dreigende ondergang voor O
vormen aannam, was daar plotseling het 
flitsend rapier dat op h1 een
van uit de ve
een loper. Het betekende een extra ordinair 
mat voor de
was tevens oorzaak van een kleine 
geluidsexplosie onder de  toeschouwers. 
En toen w
 

Wat bleef nog over?
H
en daar was de hoop op gevestigd en 
Cander Flanders, vechtend tegen de klok 
als altijd, was in een bloedstollend gevecht 
verwikkeld, 2 vrijpionnen ieder en ook nog 
verbonden, gelard
lo

 
 
Wit koos hier voor een afwikkeling, waar 
36. Dd6, Df5 37. Ph6+, Lxh6 38. Lxh6, 
Kh7 39. Le3 prima kansen zou hebben 
geboden.  
36. Ph6+, Lxh6 37. Dxf7+, Kxf7 38. Lxh6 
Nu de dames gedenegligeerd (een bekend 
Belgisch woord) zijn, is de situatie voor 
Zwart gewijzigd hoewel het ook nu nog 
moeilijk is.  
38…, Ke6 39. Kf1, Pb4 40. Pe1  
40. a3, Pc2 41. Pxd3, Ld5 42. Pc5+, Kd6 

 
it staat nog altijd beter.  

43. Lf8+, Kc6 44. Pxa6, Lxb3 45. Lb4 en
W
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40…, Pxa2 41. Pxd3, Ld5 42. Pf4+, Ke5 
43. Pxg6+, Kf6 44. Pf8, Lxb3 
Ziehier de situatie waarmee we de episode 
Cander gingen verantwoorden. Het 
spektakel kon beginnen!  
45. Pd7+, Kf5 46. Ke1, a5 47. Pc5, Ld5 
48. g3, b4  
En hier ging Cander nu eens niet verder 
met noteren, de tweede tijdcontrole en dat 
is die waarin de absolutie wordt verstrekt, 
zat hem te dicht op de hielen. Maar 
daarmee is het verhaal niet verteld. Een 
goede verhalenschrijver zorgt dat wel het 
slot kan worden getoond: 
 

 
Wit verkeert hier in opperste ademnood. 
Hij koos voor: 
1. Pe3+ 
Na 1. Ld6, Le2+ 2. Ke1, Lxc4 3. Lxb4 had 
Zwart nog het theoretische kunststukje me

 + L moeten volbrengen en in de

 het nippertje een 4½-3½ zege 

k – Van Loenen  0-1 
½-½ 

 0-1 

1-0 

t 
 P

beschikbare tijd is dat geen sinecure.  
1…, Kd3 2. g4, a3 
De pion is nu onstuitbaar, Wit gaf op. En 
zo werd op
uit het vuur gesleept. 
 
Het rijtje strijders: 
 
Van Meerker
Van ’t Hoenderdaal  - A. Juyn 
Vrolijk – Hoogstad   1-0 
Donze – v.d Mast   1-0 
Wilhelm – Zoorob  

Ouwehand – Groeneweg  1-0 
Flanders – Y. Juyn   
De Jong – Van Zessen  0-1 
           4½-3½ 
 
De eindstand van 1A: 
 
1. Rokado 1   13    35½ K 
2. Erasmus 2   10    32½ 
3. Krimpen a/d IJssel 2   9    32½ 
4. HZP Schiedam 1    9    30 
5. Charlois Europoort 4   8    28 
6. WSV 1      3    26 
7. 3 Torens 1     1    19    D 
8. RSR Ivoren Toren 4   1    20½ D 

 
DE BAARD VAN DE KEIZER 

 
   Arie de Jong 
 
Genoemd attribuut stond op het spel toen 
RSR Ivoren Toren 5 op 12 april een 
beleefdheidsbezoek bracht bij ons derde 
team. Inzet was nog slechts de eer en die 
viel toe aan de torenbewoners. Overigens, 
de uitslag had ook anders kunnen uitvallen, 
want er werd zo hier en daar voor open 
doel gemist! 
Aan bord 5 was de jus al direct van de soep 

oten Martin Jasper 

in sneltreintempo alle 

 Jan 

  toekomst over! Op 
et een toren wat 

inkel  en zo bleef er na 

geschept en dus besl
Focks en uw verslaggever na 16 zetten de 
stukken op te bergen na een vredelievend 
potje, waarin 
belangrijk materiaal van het bord was 
verdwenen en Martin remise voorstelde, 
waar er voor mij echt niets meer te halen 
viel. 
Peter Weeda was er niet, dus kwam
Hoek van Dijke ons aanvullen. Hij nam het 
op tegen Arnold Rijken. Ook in die partij 
werd stevig aan stukkenruil gedaan, maar 
er bleef voor Jan wel
de tweede rij mocht hij m
kopen in de snoepw
21 zetjes dit over:  
 

 44



 
 
De s . Er 
kwam nog:   

 Tbd1, 
ad2 25. g3, Txe3 26. Txe3, Txd1+ 27. 

n was op de executie.  

trijd was hier in feite al  voorbij

22. Tb1, Tfd2 23. Kh1, Td3 24.
T
Lxd1, Lxe3 
Het uitkleden is voltooid en enkele zetten 
later had Jan het punt binnen.  
 
Bij Henry Pijpers en Carel van der Poel 
was het aan het einde lach of ik schiet!  
Henry had zich lekker in de nesten gewerkt 
en het wachte
 

 
 

 ziet, de ontwikkU
d

eling van Wit is meer 
an geslaagd! De compacte verdediging 

van menig betaald voetbalclubje zou hier 
voor tekenen! Er zou dus geen doorkomen 
mogelijk moeten zijn…maar wat moet Wit 

hier nog doen? Er is op Marktplaats 
niemand te vinden die er nog een bod op 
doet.  Kijk even mee: 
20. Pd4, Pxd4 21. cxd4, Pb4+ 22. Kb1, 
Txe2 
Of dat de beste zet is? Mogelijk was ook: 
22…, Lxd3+ 23. Lxd3, Txe1 24. Dxe1, 
Dxe1 25. Lf5+, Kb8 26. a3, maar 
aangenaam is het dan voor Wit nou ook 
niet bepaald! 
23. Txe2, Dxd4 24. Le3, Lxd3+ 25. Kc1, 
Dc4+ 
Wit kan geen kant meer op, blijft over: 
26. Tc2, Lxc2 27. Dg4+ 
Wit geeft nog een schaak met een dame die
aar zo genomen kan worden!! Lach of ik 

eholpen. Zie: 28. Dxc4, Pd3+ 

eft dan nog 
iet zomaar gewonnen. 

4+ 31. 
c3 en ook dan zal Zwart nog wel aan het 

langste eind trekken.  
 
Jan de Korte trok voor het eerst ook eens 
aan het kortste eind en moest zijn fraaie 
score daarmee geweld aan doen. Als 
gewoonlijk werd het een enerverende 
partij, waarin de moeilijkheden zich 
opstapelden. De Sokolski pion van Jan 
overleefde het wel, maar toch kwam hij in 
zwaar weer, toen ook de klok hem nog op 
de hielen zat. Enig geklipklap op de arme 
tijdaanwijzer mocht hem niet baten in de 
volgende stand, waarin het noteren  
beperkt bleef tot de eigen zetten: 

 
d
schiet! En er werd nog geschoten ook! 
27…, Lf5+ 
Hahahaha! En Wit gaf op, terwijl hij zo de 
zwarte dame kon nemen!! Overigens, zelfs 
dat had niet g
29. Kd2, Pe5+ 30. Dd4, Pf3+ 31. Kc3, 
Pxd4 32. Lxd4, maar Zwart he
n
Nog even terug naar zet 26. Zwart kon daar 
ook spelen: 26…, Pxc2 En dan net als in 
de partij: 27. Dg4+??!!, Lf5??!! 28. Dxc4, 
Td1+ 29. Kxd1, Pxe3+ 30. Kd2, Pxc
K
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Wit staat hier al verloren. Acht zetten later 
was het dan ook een feit.   
 
Ook bij Verhoef was het spannend . Lange 
tijd dacht hij de  winst in handen te 
hebben, maar aan het einde kwam er dan 
toch een mispeertje. De finale ging in met 
4 tegen 3 pionnen plus ieder een knol. 
Emiel kreeg uiteindelijk  een vrije h-pion, 
met zijn koning en paard in de buurt. De 
koning van Zwart hing nog achterin bij Wit 
op de damevleugel, waar hij pionnenruil 
had weten te bewerkstelligen. Een stelling 
als deze: 
 

 
 
Wit hoeft alleen maar het zwarte paard af 
te houden van f7, dus  1. Pd8 en wat Zwart 
ook verzint, het baat niet, de pion belandt 

op h8 en verschijnt dan in bruidsjurk op 
het bord. Ach, het werd weer even lach of 
ik schiet: 1. h5, Pf7+ en weg was de pion 
en de winst.  
 
Rutger Cogenbach mocht het 
competitiedebuut meemaken van de nog 
zeer prille Lola den Dunnen. Lola liet zien, 
dat ze haar mannetje nu al staat! Ze 
bereikte een verdiende remise. Geen wilde 
dingen op het bord, alles perfect opgezet 
en ontwikkeld. In het middenspel ging er 
een pionnnetje verloren, maar later in de 
partij kreeg ze de kans dit weer te 
herstellen.  
 

 
 
Dat was hier: 36. Pc7+ met als mogelijk 
vervolg: 36…, Ke5 37. Pxb5, Pb4 38. Pa3, 
c3 39. Pc4+, Ke6 40. bxc3, Pxa2 41. Kd2, 
f5 42. exf5, gxf5 43. g5 met zeker 
gelijkspel voor Wit. In de partij ging het 
anders, maar ook daarin bleef ze meester 
over de situatie en dus eindigde de partij in 
remise!  
Al met al stond het toen 2½-3½ voor de 
bezoekers en was het wachten op Frits en 
Gilles. Frits kreeg het aan de stok met Paul 
Dekker en Gilles moest aantreden tegen 
Arend Bongers, oud lid van Erasmus. 
 
Frits kwam terecht in een dubbel toren 
indspel gesteund door een vrije c-pion. 
ie witte monarch van Frits nestelde zich 

op de vijfde en zesde rij in de nabijheid 

e
D
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van zijn tegenstrever. Ook de klok speelde 
een rol en  zo kwam Frits aan het volle 
punt en was de stand weer gelijk.  
Gilles verliet zich op de wijze lessen van 
het vorige clubblad en liet zich in op de 
Hollandse Stonewall. Maar of dat voor 
herhaling vatbaar is mag worden 

etwijfeld! b
 

 
 
Hier is de situatie voor Zwart al niet 
plezierig meer. Gilles besloot tot een paard 
investering voor wat boeren uit de 
omgeving. Ook al geen goed idee. 
17…, Pxg5 18. fxg5, Dxg5+ 19. Kh2, 
Dxe3 
Wit kan hier  vrijwel geforceerd winnen 
met: 20. Tg1+, Kh7 21. Dxh5+, Dh6 22. 
Dxh6+, Kxh6 23. Tcf1!, f4 24. Tg6+, Kh5
5. Tfg1, Ld7 26. Tg7, Th8 27. Le2+, f3

drangschikking was er voor dit 

 
 

s aan de 

an der Kaap en Leo de Jager. 
an de laatste de partij, voorzien van 

aantekeningen van Leo: 
 

Leo de Jager – Gerrit Markus 
 

1. e4, d6 2. d4, Pf6 3. Pc3, g6 4. Pf3, 
Pbd7 5. Le2, e5 6. 0-0, c6 7. a4, Lg7 8. 
Lg5, Dc7 9. Dd2, h6 10. Lh4, 0-0 11. 
Tfd1, Ph5 12. dxe5, dxe5 13. Le7, Te8 
14. Ld6, Dd8 15. g3, Pf8 16. De3, Da5 17. 
b4, Db6 18. Lc5, Dc7 19. Lxa7, Lg4 
19…, Pf4  houdt de schade beperkt. 
20. Lb6, Dc8 21. Ph4, Lf6 22. Lxg4, 
Dxg4 23. Df3, De6 24. Pg2 
24. Pf5 is veel beter.  
24…, Dc4 25. Lc5 

elukkig was het voordeel groot genoeg, 
l is het nu bijna weg. 25. Tab1 met nog 

8. bxc5, 

eb8 32. Txb8+, Txb8 33. Pe2, c5 

 
 2

28. Lxf3+, Kh4 29. T7g4+, Kh5 30. Tg5+ 
en mat op de volgende zet.  
Arend greep die kans niet aan, speelde 20. 
De2  en had in het vervolg ook weinig 
moeite het punt binnen te halen.  
Zo besloot het derde de competitie met een 
nederlaag.  
In de ein
team toch een goede derde plaats 
beschikbaar:  
 

 
 

HET EERSTE BESLUIT  
MET EEN REMISE 

 
Na een teleurstellend jaar sloot het eerste 
team een bezoek bij S.O. Rotterdam 3 af 
met een gelijk spel.  
Beide team kenden enkele invaller
laagste borden. Slechts 4 partijen kenden 
een winnaar.  Martin Noordijk liet Jan 
Seeleman in het zand bijten, een lot dat 
ook Pim Kleinjan onderging. Zeges waren 
er voor Jos v
V

G
a
steeds aanzienlijk voordeel. 
25…, Pe6 
Met remise voorstel van Zwart.  
26. Dd3, Dxd3 27. Txd3, Pxc5 2
Le7 29. Tb1, Lxc5 30. Txb7, Ld4 31. 
Pe3, T
34. Tb3, Ta8 35. Pd5 
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35..., c4 
(Red: 35..., Txa4 36. c3, Ta2 37. Kf1, 

[wat anders?] 42. 
xf6+, Kg7 43. Pd7, Txc6 44. Pxe5 laat 

Zwar
36. Tb4, c3 37. Pxd4, exd4 38. Txd4, Pg7 

1-0 

Ta1+ 38. Kg2, Ta2 39. cxd4, Txe2 40. 
dxc5, Tc2 41. c6, Pf6 
P

t ook geen kans). 

39. Pxc3, Pe6 40. Tc4, Tb8 41. Pd5, Tb2 
42. f4, f5 43. exf5 
Zwart geeft op.   
 
De uitslagen: 
 
Van der Kaap –Schell   
Sturm – Strijdhorst   ½-½ 
Algera – Van Baarle   ½-½ 
Seeleman – Noordijk   0-1 
De Jager – Markus   1-0 
Verhoeven – Kastelein  ½-½ 
Ouwehand – Boesten   ½-½ 
Kleinjan – Van Munster  0-1 
     4-4 
 
De uitslag veranderde wel iets aan de stand 
op de ranglijst: ons team eindigde, 
meevallend, toch nog ruim voor de 
degradanten op de 5e plaats in het midden. 

aar het zich laat aanzien zal dit team  
volgend seizoen een drastisch gewijzigde 
samenstelling kennen.  
 
 
 
 
 

DE INTERNE COMPETITIE  
 

                             Arie de Jong 
 

Op het moment van afsluiten van dit 
nummer is ook de competitie om het 
clubkampioenschap beslist. In de laatste 
ronde kon de titel alleen nog maar 
toevallen aan Jos van der Kaap (4½) of 
Leo de Jager (5). En zij hebben nu tegen 
elkaar gespeeld, waarbij Jos aan het langste 
eind trok.   
In  de A-groep zijn, ook na het zich 
terugtrekken door Evert van den Hooven, 
die slechts 3 partijen had gespeeld en 

iens gespeelde partijen uit de stand zijn 
d, nog enkele partijen niet 

oetingen: 

an de kampioen is dus 
chter de rug. Voor de tweede maal in 

 het Jos van der Kaap. 

tusse  de ee 
d n geto nd:  

usup , 198  
ang wend en 

habiliteren.  

centrum bevriezen 
et 10..., c4 Na. 11. La3, Ph6 12. 0-0, Pf5 

3. Tfb1, Pb8 14. g4, Ph6 15. Ld6, Dd7 16. 
5, b5 zijn de kansen toch wel gelijk.  
1. a5, Pd7  

N

w
verwijder
gespeeld, zodat de wedstrijdleider nog een 
schone taak wacht om de totaaluitslag tot 
stand te brengen! 
 
Nog open staan de ontm
Vrolijk – Seeleman; 
Verhoeven- Vrolijk 
 
Het aanwijzen v
a
successie werd
 
Die laatste partij n tw
kemphanen mag wor e o
 

Jos van der Kaap – Leo de Jager   
 
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Pc3, Lb4 4. e5, c5 
In de match Sokolov- Y ov 6 werd
door Yusupov 4..., Pe7 a e  in e
poging de variant met b7-b6 te 
re
5. a3, Lxc3+ 6. bxc3, Dc7 7. Pf3, b6 8. a4 
In plaats van Pe7 is hier  Dc7 gespeeld.  
8…, La6 9. Lxa6, Pxa6  
Zelfde systeem als in matchpartij 3 tussen 
Sokolov en Yusupov. 
10. De2, Pb8  
Zwart kan hier ook het 
m
1
a
1
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In aanmerking komt hier: 11…, cxd4 12. 
axb6 xc3 
15. Ke2, Kd7 16. Le3, Ph6 17. bxa7, Pg4 
18. Lf4, Txa7 19. Txa7, Pxa7 20. h3, Ph6 
21. Lxh6, gxh6 22. Tb1, Tc8 en Wit staat 

, Dxc3+ 13. Dd2, Pd7 14. Dxc3, d

iets beter.  
12. axb6, Dxb6 13. 0-0, Pe7 14. Lg5, h6 
15. Lxe7, Kxe7 16. c4 
 

 
  
16..., Thb8 

7. cxd5, exd5 18. c4, Db2 

e8 23. 
e4, Dd8 24. Tc1 En Zwart staat moeilijk 

(24…, Pf8 25. Txc3, Tb4 26. Pxc4, Pe6 27. 
d4 en Zwart kan hier wel opgeven). 

xa7, Td8 29. f4, Df3+ 30. 

6 23. Pxd4 

vangst dreigt. 23…, 
 ook niet de oplossing…. 

et). 

lm 3½  
. Helstone 3½ 6. Steenbergen 3  

7. Tillemans 1½ 8. Pijpers 1 
Nog gespeeld moet worden: Helstone- 
Pijpers. Die uitslag kan een wijziging in de 
eindstand opleveren, waarbij van belang 
dan is de bezetting van de plaatsen 3,4 en 
5. 
 
Groep C is met grote voorsprong een prooi 
geworden voor: 
 

Andrzej Pietrow  9½ 
 
Op hem volgden: 
Jaap van Meerkerk 7½, Herman Beerling 
6½, Arie de Jong, Rinus van der Linde, 

arc Simons elk 6 punten. 
ige eindstand staan 27 namen, 

NG 

 

 voor 
elis en ook 

d wegens een sneeuw- en 
ver 

 
 

Zwart had hier wel beter met: 16…, dxc4 
17. d5, c3 18. Dd3, a5 maar voldoende is 
het dan ook niet meer.  
1
Nu ook weer 18…, cxc4 19. d5, c3 20. 
Dd3, a5 21. Tfb1, c4 22. d6+, K
D

P
19. Dd3, Tb3 20. Dh7, cxd4  
Consequenter: 20…, Txf3?! 21. gxf3, 
Dxd4 22. cxd5, Pxe5 23. De4, Kf8 24. 
Tfd1, Dc3 25. d6, Te8 26. Dd5, Pxf3+ 27. 
Kh1, Pg5 28. T
Dxf3, Pxf3 31. Td5 en Wit heeft flink 
voordeel.  
21. Dxg7, Tb6 22. e6, Txe
Zwart verkeert in hevige nood, een 
aftrekschaak met dame
Te5 24. Pc6+ is
23…, Pf6 24. Pxe6, Tg8 25. Txa7+ 
Zwart geeft op (25…, Kxe6 26. Ta6+, Kf5 
27. Txf6+, Dxf6 28. g4+, Ke5 29. Te1+, 
Kd4 30. Dxf6+ en mat is in het verschi

 
De B-finale is gewonnen door Cander 
Flanders. 
De voorlopige eindstand:  

 
1. Flanders 5½  

 
2. Van ’t Hoenderdaal 5  
3. Ouwehand 4 4. Wilhe
5

M
In de volled
waarvan er 3 geen enkele partij hebben 
gespeeld in deze finale. 
 
  DAGSLUITI
 
Deze wordt verzorgd door team 6, dat in de 
viertallencompetitie nog een bezoek
aflegde in Sliedrecht en met 3-1 verloor. 
Winst voor Peter Hurkmans, verlies
Alik Tchavelachvili en Jan M
voor Dr No, die het team weer eens in de 
steek liet.  
Het team eindigde als 8e in een groep van 
10 met 6 matchpunten (2 gewonnen, 2 
gelijk) Deze matchpunten worden nog met 
2 verlaag
ijsconflict met SOF uit Oostflakkee. O
die sof  is al eens bericht! Zand er over! 
 

0-0-0 
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	Wit wint
	1. Pc1, Txb5 2. c7, Td5+ 3. Pd3!
	1. Pc1, Td5+ 2. Kc2!


	Wit wint
	  Remise
	Verhoef – De Knegt 
	De stellingen zijn betrokken. Het spel concentreert zich nu rond pion d5.

	SCHAKEN IN DE OORLOGSWINTER
	Opgewarmde  flarden van    herinneringen van Arie de Jong
	De zomer in het oorlogsjaar van 1944 werd beëindigd met het afkondigen van de spoorwegstaking, die door de uitgeweken in Londen bivakkerende “regering” als het ware was verordonneerd. Die staking, afgezet tegen het oprukkende bevrijdingsleger, dat het zuiden van Nederland al had bevrijd, maar het westen als het ware in een cocon had opgesloten, legde alle bedrijvigheid lam en verslechterde daarmee de sociale omstandigheden zeer. Eten werd schaars, verbindingen in het land bijna onmogelijk, alle zeilen moesten worden bijgezet om in leven te blijven, financieel, sociaal en soms ook fysiek. 
	In het persoonlijke vlak had  ik tegen het einde van 1943 mijn vader verloren. Hij overleed aan hart- en vaatproblemen, problemen die in deze tijd een veel geringer probleem zouden opleveren. Het gevolg was dat verdere studie moest worden opgegeven om in het levensonderhoud van mijn achtergebleven moeder en mij te voorzien. Het werk dat hij in Schoonhoven waar wij woonden verrichtte, een contract met Van Gend & Loos, wat inhield aannemen van goederen en per vrachtauto aanbrengen voor verzending per spoor via Gouda NS station en in retourvorm afleveren van goederen aan geadresseerden, werd door mij – het was zware handenarbeid – overgenomen. Het uitbreken van de oorlog had echter ook tot consequentie gehad dat de vijf tons vrachtwagen van mijn vader door de bezetter werd gevorderd om dienst te doen in de Wehrmacht. Het daarvoor afgegeven papieren schuldbewijs is nooit tot een pleister op de wonde uitgegroeid in de vorm van een geldelijke vergoeding…. Wel heb ik bij toeval in een later jaar in een oorlogsbioscoopjournaal de wagen, nog voorzien van het oude opschrift, zien rijden in de buurt van Smolensk, diep in Rusland. Hij zal daar wel zijn kerkhof hebben gevonden. Papa werd hierdoor afhankelijk van af- en aanvoer door anderen en zelf voortaan veroordeeld tot werken met een handkar, die zwaar met aangevoerde goederen moest worden beladen en daarna langs afleveradressen worden rond gereden. 
	Zijn overlijden had als consequentie, dat ik in 1943,  goed 16 jaar oud, in zijn plaats  letterlijk en figuurlijk de kar moest gaan trekken. Het vervoer van goederen kende ook  een aardige mate van administratie, dus voerde ik die daarna ook.  Door mijn minderjarigheid was mijn moeder opvolgster als contractant – door mijn minderjarigheid had ik geen handlichting voor het doen van geldzaken -  maar het totale werk kwam dan wel op mij neer en dat is me zeker  lichamelijk niet altijd meegevallen.  Maar zo worden kleine jongens groot! 
	De spoorwegstaking legde ook dat vervoer stil en daarmee vervielen ook de inkomsten… Dat werd dus interen op gekweekte reserves. In de loop van de winter van 1944 - 1945 verslechterde de toestand bijna bij de dag, hoewel het platteland zich daarin toch zeer – en dan in positieve zin -  onderscheidde van het leven in de stad. De mogelijkheden om 
	“ de boer op te gaan”, ’s morgens vroeg en ook tegen het vallen van de avond als de boeren hadden gemolken, wat er op neer kwam dat goederen ( boeken , kleding, lakens, handdoeken) van eigenaar verwisselden, namelijk van burger naar boer, in ruil voor melk, boter, kaas en eieren, waren daar een voorbeeld van. Vooral de laatste periode van die hongerwinter was zeker voor de stadbewoners van bitter gehalte, voor ons viel het al met al nog mee. 
	Maar naast het verzamelen van eten, viel ook het tekort aan warmte moeilijk. Ons huis kende namelijk geen gas aansluiting, zoals in vele vooroorlogse woningen, zodat verwarming moest worden bereikt via een haard in de woonkamer en een kolen gestookt fornuis, waarop ook het eten werd bereid, in de keuken. Die brandstoffen vervielen in de oorlogswinter eveneens, zodat met ander materiaal het vuur brandende moest worden gehouden. Veel hout werd verzameld, waar het maar te halen viel en kolen werden gezocht op het spoorwegemplacement, waar nogal eens wat viel bijeen te garen. Zonodig werden in huizen deuren en omlijstingen  voor het beoogde doel geofferd, hoewel dit bij ons niet nodig was. 
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