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Denkt u on de rcezellin:e avond,die we willen beleggen op dinsdag
de 19e juni? Or'1 8.10 uur delen we in,wie er dan niet is,moet he
laas buiten de lijnen blijven!
Nu het eind van dit seizoen in het zicht is,wil de penningr1eester
grc,Qg schoon schip maken.Misschien kunt u,v66r u met vo.kantie
gaat,uw Q.QDtributie voldoen. Gireren is ook goed (zie het nun
cier z>.Qn de kop van dit nunner ! )
·Ledenlijst:
Onze vriend Zuidena noest vertrekken.Hij heeft zijn
studie pr2ktisch beëindigd cm r1oet nu in r'lilit::üre dienst.liammer,
na8.r niets ar:.n te doen.We zeggen hen dank voor zijn "zijn" in ons
midden.Zijn vertek betekent voor ons verlies. Het enige,do.t we
nog van hem te goed hebben is de wisselbekerl Het rülerbeste !
We mogen twee nieuwe leden boeken; no. 1 onze vriend Lagendijk,
die zijn ulo-studie (avondcursus) afsloot en weer terugkeert en
no. 2 de h8er J.s.germrm, ons bezorgd door onze vriend de Jong.
HQrtelijk WGlko�1!
: nz vo.n borden
Er is enige verslapping te EJerken in de Yfil:W..rri
en stukken, Het noot onder ons de gewoonte blijven,füct de spelers
de stukken opbergen nf'. hun spel.Denk s.v.p. niet,
de ::-.nder zal
het wel doen!
•

•

�

Het bestuur seakt set veel plezier weer 11elding v.?.n de .:;;oede o 
konst in dit seizoen. Wc H0.o.kten weer een gemiddelde van 75-80 o;
nu de vekanties weer naderen,zal het bezoek wel nfner:1en.Toch zal
de zoEJercoopetitie no3 wel veel belnngstelling trekken.
:>_

V".kflnti.iL.Q..O_nçierl':e. In verb8.nd net de Vëckantie vo.n het concierge31 juli.
echtpr.ar wordt er niet geschn.2,kt op :
noteren!!
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. Op dinsdag 22 nei kwa11en de gedelegeerden bijeen. Op de agenda
.
'vermeld,dat er El_en wijzi5ing co11petitieregeling ao.n de orde ge
zou worden.Puntsgewijs zullen we enkele behandelde zaken bespreken.
/,:V;Pe wedstrijdleider deelde nede,dat het nieuwe bondsseizoen weer geopend
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-3Mi-sschion vrr>,ac;t u zich af, waaron füi.n niet de nnnen Hoofdklnsse, 0ver
grtn::;;sklC'-sse, 1e,2e,3e klasse? Dit zal u duidelijk worden uit cie plr:nnen,
die het H,S,bestuur had t.a.v. de dn.arop volgende coopetitie (c'.i t woré't
dus de conp. 63/64);
dan konen in de hoofdklasse:
a.de degr2dant(en) uit de ENSB.
b,de k8.opioen van klasse 1A.
c. de k:miitjiliN winno.ar rn d.§. beslissinr;swedstrijd ti;t.êJ3.Q!!. de 1-çgppi_oen
_
Y!.l.11 j]. fil1 no , � ™ 1A ! ! !
ll!Lè.G overige hoofdklassers.

U ziet het ,men wil

de kanpioen van ltlasse 1B- ook een kans ge
ven ou in de hoofdklasse te konen via een beslissingswedstrijd
togen no, 2 van de 1e klasse A.

Een dergelijke regeling is ook getroffen voor de kanpioen van 2B!
Pr::e.ktisch bekeken is het dus nu zo,dat Caissa 1 in de eerste kl2s
se A,::üs no. 1 eindigend pronove0rt naar de hoofdkle.sse ,8.ls no. 2
eindigend eên beslissin;:;swedstrijd noet spelen tegen de kaDpioen
v::m klasse 1B !
L

discussie over deze voorstcellen was breed.Vele bezwetren werden aan
gevoerd,SCHIC o,a. uopperde,dat je nooit van tevoren wist of je kr··
degrad2.tie h2.d,omdat je nooit wist hoeveel tientr•.llen er in do ,. '-"
ondGraan zouden eindigen in de 2e klasse(KNSB), En er spelen r _;g2,l wat
Amsterdmnners in die 2e klasse KNSB. Nu wilde het H,S.beRtuv:: deze
nieuwe re:;Óling niet het a.s.seizoen l:J.ten ingaan,het dncht pas 2c8,n Gle
dar:Top volgende periode ( 63/ 64) .Me,ar het liep heel anders ui i;. Bij do
stcrJi"inc bleek ,dat de meerderheid onr'liddellijke invoering wenste .En dat
na 2.1 die kleine en grote bezwRren! En omdat het dus 1'1etoen ingo.o.t ,heb
ben wij de ncnen van de ingedeulden er fä'.ar r:1oteen bij gezet, Voorzitter
Geerts vo.n Wectergn1nfsl'1eer was zo onthutst door dit eE:mnomen,dat hij 'n
tikje onvrümdelijk opBerkte,dnt de gedelegeerden waqrschijnlijk niet goed
wisten,wnarover ze stonden,
Wij nenon,dat we tevreden kunnen zijn,tGrn<1er,orrdat wedstrijdleider van
i'1a_strigt ueedeelde ,de.t onnidde llijke f',nnner'ling geen nooilijkheden r'leebracht.
Er behoefde dus geen versterkte decradatie te volgen,nede,ondat er uit
de KNSB dit jGar geen Amsterd2.�1s tiental degre.fü:erde, De strijd zal het
k ooende seizoen veel pittiger worden. Voor Caissa 1 zal en geen 9--1 of
8 ·" qeo bi! zi U,' Er zal nu gestreden !'.loeten worden togen [>;elijkwaierdiger
t �,.nst,,nders
,
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hopen ,dat We één en r.ndur duidelijl< hebben Weergegeven ,Het is Gev
noal uitgGl:ireid verslag ,seworden,omdat deze dingen noge.l di;pp i-n.� 0J?GD,

E.
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Een wild-west-partij!

Wit:Barendregt ; zwart:Broersna.

1. e4 - e6 2 ,d4 - d5 3, e5- c5 4.c3 - Pc6 5. Pf3 - cxd4
r. �,,�' '"lb6
7. Ld3 - Ld7 (de noorschuifvariant van de Franse openinP"
�"
oc:kend
kan zwart de pion op d4 niet nemen: 7
Pxd4 i.p.v. T. 1 8, Pxd4 - Dxd4
en do.n Lb5+ met do.Deverlies,Wit ontwikkelt de loper na8.r d3 tc:gen een la
t0r Pe7 en Pf5 van zwart) 8, Lc2 - Tc8 9,Pc3 - Le7 (nu wijkt zwart v::m de
th0orie af,hij wil e0n vroegtijdig f6.Het nadeel is echdle:v,d0t de ontwikke
linc� van de koningsvleugel wordt vertraagd ,Wit gnn.t do.aron een directe
aanvnl op die vleugel bet;innen) 10. 0-0 - f6 11.Tb1 - o.6
12.Te1 - Pd8!
(heel listig zwart ziet wat or wordt uitgebroed.De betekenis van deze zet
i
blijkt straks J 13. l'h4 - f5
14. Dh5+ - Pf7 ! (op g6 was gevolgd Pxg6 ;het
pa8,rd is rJen lelijk8 lf'stpost voor wit ;w.ant omdat de toren n u gedekt staat,
is Pg6 niet ::rogelijk;bovendiun is Lg5 verhi:nël··-" ""è.4 kan huiswP.arts gmm,
wo.arna g6 de ds.ne terugstuurt) 15. Pxf5 (net de b'"" ncüing (-)P� �+ n
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We staan weer netjes in de rlj! Tussen de
haakjes vindt u uw rangcijfer aan het
eind van hot vorige seizoen'.Dat van 't
1097
3, Ferwerda
Riet kampioen zou worden,stond enkele ron
1089
4, v.d,Maas
dcm tevoren reeds vast,Stuk. voor stuk
1073
5. de Vos A.
wist hij zi,Jn belagers van zich af te schud
6. Roosendarl.l
1024 6)
den, Alleen Vonk kon hem twee keer ver
1004 10)
7. Barendregt
8
slaan,Ferwerda
en de Graaf 6én keer! We
)
986
8. de Graaf
feliciteren
onze
nieuwe clubkampioen van
9, Veer
973
harte,
(
12)
van
Steden
955
1o.
We moeten.nog iemand feliciteren, Ons al
889 25 )
11 • de Raud
lor"Vosje11,zo genoemd niet ondat hij zo
868 11 )
1 2. Eijgenbrood
klein is ,maar waarschijnlijk vanwege zijn
856 4)
1 3. van Hulst
jeugdige leeftijd. Hij is de winnaar van
842 9)
14. Broersma
het armbandhorloge,beschikbaar gesteld
782 15
15. Noidig
door de Jong. Van der Vos heeft een uit
777 30
1 6. v,d,Vos
stekende prestatie geleverd.Hij eindigde
708 17
17. van Hovo
vorig jnar als 30e,nu als 16e!!
702 29
18. Peters
Er zijn neer opmerkelijke prestatiE)s! Van
664 13
19. v,d.Veere
der Maas eindigde 10 plo.atscn hoger ,de
656 (21
20 .• Booyonga
Ro.ad 14 plaatsen,Peters 11 plaatsen.
In ons a,.s, eerste tiental vinden we 3
630
21 • Schensema
nieuwe gezichten,v,d,Maas,de Vos A,Veerl
623
22. v,Oostveen
Dat betckent,dat 3 oudgedienden uit het
611
23. de Vos H,
eerste tiental verdwljnen.Zuidena,omdat hij
604
24. Sorlljn
als lid moest bedanken en dan Broersma en
Best
582
25.
van
Hulst, Bróersma heeft in de bondscom
62
26. de Jong
5
peti
tic
niet bost geboerd en hil.d nogfl.l
Alberts
561
27.
wat nfgebrokeri partijen,die twee avonden
28, ter Hooge
555
kostten en uiteindelijk meestal in remise
550
29. Dils
eindigden. Van Hulst kon in verband met
30 .• Schipper
500 (2 3)
zijn vele werk maar weinig verschijnen,maar
46 5
31 • van Ollcfen
hij heeft r.1e al verzekerd,dat hij in het 2e
440
32. Ho·ins
ticmtal met evenveel anino zal spelen!
den
Hertog
418
33,
Onze jongsto aanwinst,Marc Best,heeft zich
34 , van Breevoort 417
vun een plaats in het dcrd·e tiental ver
403
35. Vledder
zekerd,Als hlJ wat ueer routine krljgt,zul
328
36, Oosterbaan
len zijn prestaties nog beter worden. Onze
vriend den Hertog hoeft vooral in de laatsta ronden nog al wat puntjes verze.mold.
Verras s ingen in negatieve zin zijn or nict,of he t moest zijn,dat we Schip
per te lnag geklasseerd vinden.Hij ie 7 plöt.atsen gezakt.Alberts is ook
wat tege ngevallen.Onze penningmeester Serlljn kon in do wint er maar wei
ni(! komen on troont o.i. daardoor te laagt
Als wc nu hot OOf: laten gl!J"en 1;1ngs de: eindstand,dan menen we,dat
het·2e in de zwakke Jo klasse en hot 3o in de zwakke 2e klasse straks
geen gek figuur zullen Sl:'.l.l;tn,VOOl'Op.g(!Stnld,dat gespeeld kan worden in de
anngcgcven format ie .
.
Het was oen prettige strijd.Vooral de �ze,waarop de voorschriften
werden nageleefd (hot bellen,wnmMor men verh:l.nt'lcrd WEUJ o,n., ) ,m2.akte het
werk van de wedst�ijdle1d�r licht.Er is n�tuurlijk altijd veel te r ekenen ,
maar als er medewerking is,-ordt dat we�k met plezier gedaan. De animo
waarmee gestreden werd °" de coedu opkomst van de leden zullen ongetwij
feld leiden tot een verder �2zaan op de ingeslagen x2xk weg. We blijven
bij onzo �H.ming·,dat het syatcei:i-Kiti&er e.m 1do.alo vo�m is. Straks op de
ledenvergaderin� (bogin septomber> zult tt orta kuhnén zeggen o� onze me
ning over deza compotitievoro ook de uwo is. VQorlopig gaan we wat
zomar-competitiën!
1. van

2, Vonk

't Riet

1341

11 1 5

f

�Jgj

im

.
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-5U hebt allen een circulaire ontvangen,waarin de zonerconpetitie
werd r�angekondigd, Zij,die zich opgaven,hebben we ingedeold in 4 groe
pen van 5 man, Er waren n,l, 20 opgaven, Op de 1e dri.g,fü:'.t we zouden s±
starten,kwGnen er nog 3 nadruppelingen,We hebben de hand over hGt hart
c;estreken en een 5e groep vo.n 3 man gemaakt.Daar kunnen er dus nog
twee bijl Ret is do bçdo0ling,dat een ieder voor zijn .:;roep zoveel l'1oge
lijk punten verzenelt,De groep,die straks de r10rrntG punten hoeft VGrza
Deld krijgt in zijn ceh<.:el een prijs. Uitdagen !'loogt u nen ieder ,die niet
tot U'>T üigen croep behoort.De w.:;dstrijdleider deelt niet in,houdt wel
een oogje in het zcül,zodat er b,v, niet twee spelers van een zelfde
:;roep overblijven,dic dan niet tegen elklèar mogen spelen!
Indeling:
Groep A:
Groep B:
Groep C:
Groep D:
Groep E:

de Vos A,Booyenga,Serlijn,Heins,van Breevoort.
v,d,Maas,v.d,Vos,Schense1:ia,Best,Vledder.
Barendregt,Broersn2.,Alborts,de Jong,den Hertog
Eijgenbrood,de Raed,de Vos H. ,Dils,Lagcndijk.
Roosendaal,van Oostveen,Peters,,JA.geroan,

Twee ronden zDn er al gespeeld;op het publicatiebord houden we de
stand per groep bij!
.-.-.-.-.�.-.

(vervolg van pag. 3)
pionnen voor het stuk te kri.igen cm de stelling open te scheuren; op de
achtergrond st2an
.
de overige stukken gereed om in te grijpen.Wit hoopt op
fl?.nnening vzm het offer".exf5 16,Lxf5 - Lxf5 17. Dxf5 - Td8 18,e6
rJGt nooie pe:rspectieven) 15 "g6! (zeer juist; zwart weigert het offer
en zot oen vork.Wit ziet in:na Pg7+ en Pe6+ krijgt hij naar 2 pionnen voo�
zijn stulc,bov,3ndien is de prot uit i zwart heeft c�en verdedigbare stelling ...
Het io.ardige van Pf7 is,ds:t wit zich niet krm redden 1'1et Pd6+
Lx(\6 on·•:·.'· ·:·
er zit i:;een rmziek neer in.Dus e.ndere wegen gezocht) 16. Pg7+ - 'fÇj:-8,.
:'·.
17. Lx
_ g6 - hxg6 18.Dxg6 (wit heeft 3 pionnen binnen.De stelling is- '.:c·3:
. ''.
tor bui tcng-e_:woon onoverzichtelijk geworden en vol gevaren voor beide par··
tijGn,�h t nobt zijn pP2rd rondebcl· uaken 1 zonder ::u:mval in te boeten. Voor >
zwart· dreigt 19. Pxd5. !) 1s."",Dc6! iPrc.chtii:; ,'.icriposteerd!En niet,·.·•
Dxd4 19, Dxe6 en dce hcksc.nketel is los; 19" .Kxg7 20. Dxd7 - Td8 2t.Dxb7
c
19,,; ,Td8' 20, Dxd,7
of
19
Lxe6 20, Pxe6+ of de danes worden
'
crazy:19;,;,,Dxc3 20. Dxe7+ - I�g7 21. Dxf7 - Kxf7 22, bxc3 -·Txc3?
23. Lb2 ---"'--Op de nu ontstane' stcellin:::; hoeft wit geen vat neer, zwart
ho()ft zich l!lGesterlijk v0rdedigd .Het voor de hand liggende 19. Te3 wordt
beantwoord oot Th6 en wit noot· afdeinzen.Nu reeds stac.t zwart Pghp, .ter
beschikking en dreio-t.hij zich los te werken) 19. Pf5 - exf5 20. e6'��
Le8 21. Dxf.5 :... Pf6 ( uon ziet ,hoo belangrijk het voor wit W?-S �de èifi:;(P8.1itl
91-h6 open te houde:p.) 22, exf7 - Lxf7 23. L[l'5 (met de dreiging 24,Txe1
, .'."
Kxe7 25, Te1+,.waern8,.Pf6 valt.Met de of,:;elopen combinatie haeft wit b'.- .,
reikt,dat zwart .ziçh niet kon herstellen en wits aanval gehnndh<:.afd 'bleei-,:
23
"Ld81 (Geeft wit weer geen kans!Overigens had Pg8 een b,eel ander
sp<';l op[;eleverd,9g9rn1cl).ijnlijk viel degelijk,al is het een stap· te
_ J;'ug;m8.!).r :·
deze stelling was v:ior hGt beird bijzonder ingewikkeld.Pion d5 is"rt'.l,zwak,
:ir:idat de zwarte. dane gebonden is aan Tc8 en zwart er - begrijpelijk:..nie't op
,zebrEmd is,dr.t Pc3 ook nog binnenkont) 24. Te3 - Tg8 (zwart had hier'iiog
slechts 5 r.iinutcn ·.Dcze zet kost de kwaliteit,Maar tegen de dodelijke .. d;r<c"
Ging Tf3 nJOest iets gebeuren en ik geef het ieder te doen on, b;inri(ln é é i
r.inuut een betere uit" te zoeken!) 25, Lh6+ - Tg7 26. Tg3 - l?l/5"
27, Lxg7 + - Pxg7 28. Dh7 - Lf6 29, Dh8+ - Lg8 (Gedwongen,omdo.t ;ianneer
de koning wijkt,wit op g7 zijn toren ruilt voor 2 stukken.Intussen bevond
wit zich nu ook in tijdnood.Op het nippertje geschiedde:)30 Tg6 - Td8
(AfgGbroken.Tot hi"rtoo heeft zwc.rt zich dapper en r1Eit el2.n verdedigd,
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Zijn "positie is niot benijden
"'dig, manr
wit kan in deze stolling niet
:·
bewijzen,dnt
hij op winst é taa
1 afg e geve n ·zet kwam niet in aam!lerking
�
Te1
.r 1 ondat deze door Te8 gene10 ""-·· �'lerd wordt ,Het omspe len Td 1-d3-f3 was
te tijdrovend,daarom 31, h4.L.7,e zet houdt een directe dreiging in,omdat
de 3 z\.rarte figuren op a,, k , '1.gsvleugel vastgenageld staan.Het nadeel is,
dat wit er op bedacht moe" zijn,l.:!ijn dame niet af te .sluiten, -Deze stelling
is de noeite van 't bekijken wel waard.Zwart heeft 3 mogelijkheden; A.Kf7;
B,een daoezet;C.een torenzet. Mogelijk:heden:A, 31.h4-Kf7 32,Tg4-De6 of TeR
33.Tf4 en do dreiging g4 kost bloed.
·. B., ( eerste plan ) Lg8 dekken Oll'
de koning en de stukken te bovrijden,31 h4 - De6 32 , Dh6 - Kf7 (Td6? Pxà.� '
33 ,g4 - Te8 om g5 te verhinderen waarop eeuwig ach.aak zou volgen,m:.a:.. wee:
beslist Pxd5. B(tweede plan)d4 aanval1en:31. h4-Db6 32,Dh6-Td6 33.Df4 weer net de dreiging g4 en noch 33 • • ,Ph5 34 ,Df3 ,noch 33,, ·, Lf7 34, Th6 hoi
dat tegen,
C,31 h4-Td6 32,Tg4-De8 34.Td1
Dh5 35,Dxh5-Pxh5 36.Td3;deze variant heeft w_it ge:vreesd.Het s.pel was dar;
nog niet zo naar gewonnen geweest,want zwart kan nu al zijn stukken vrij
spolen,De partij hooft tenslotte het volgende verloop gekre g e n ; 31.h4...,Td6
32 , Tg4 (blijft toch de beste zet;h5 haa.lt weinig uit en pp Dh6 vo.lgt. Le5
net verlichting van de druk.Tg4 dekt d4 ) 32 • ••• Lxd4 ( een conlbinatie om·de ...
damo te vangen;zwart noest het voor het bord uitrekenen,wit had thuis ge
zien.dat hij er op fn kon gaan)33.Txd.4 - Th6 34/rf4+ (zo sil'lpel,dat men·
2 zetten ervoor het venijn ervan niet geloofd kon hobben,,.Zwart i:1oet de
dane loslaten,ondat anders de hele koningsvleugel eraan gaat ) 34 ." \Tf.6
(indien nu 35.Pxd5 - Txf4 36.Pxf4 - De4 37� Tc1 - Dxf4 38. Tc8+ - Pe8
39l T:x:e8+ .... Kxe8 40, Dxg8+ - Kd7 dan' is er een damee.ind s pel onts t aàn , dat
wit wol zal winnen,m0.ar waar hij nog hard en voorzie}ltig aan moet werken,
.ondat danoruil voorshands n; 0t af te dwingen :i,s,,35.• Dh,6 is nog minder ov.v_- ·
tuige nd on daarom; } 35 •.Txfv
-"·�5 36. fxd5 - Il:t'5 37.Pc3 •• • ".""".
In deze stelling kan zwart geen enkel a anval spunt vinden,terwijl zijn stuk
ken ge en activiteit ontplooien.Na nog een pil.ar ZPtten gaf zwart op.Niet
zijn spel ,maar zijn stuklrnn hebben hem verraden'!•
H.B,
·
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(Onze hartelijke dank aan Barendregt�die deze bijdrage inzond.Het
staat hier 8.llel'laal zo sinpel,naa
_ r ho.eveel tijd zit er niet in
dit anal.ysewerk?'

