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KAMPIO EN!

Het doet wel wat vreemd aan als je in augustus hoort,dat Caissa 2
toch nog kampioen geworden is. Een cadeautje van Maacabi 1,dat zo vrien
delijk was om in zijn laatste wedstrijd van 14 · april (! ) met 51-41· te ver
liezen van Weesp 2. Ook een woord van dank aan Weesp 2,dat zelf kansloos
voor de titel,toch alles gegeven heeft om de competitie op· sportieve wijze te besluiten. Elders in dit nummer vindt u de eindstand.
·

De vakantietijd begint weer op zijn end te lopen. Op de clubavond
hebben we al weer vele vrienden de hand kunnen drukken. De zomercompe
ti.tjle begint op zijn end te lopen.Twee "enden",die samen een nieuwe
start aankondigen • • • • de nieuwe wintercompetitie staat voor de deur.
Onze agenda luidt:
dinsdag 1 sept.:

jaarvergadering

dinsdag 8 sept.: start van de nieuwe wintercompetitie
Onze secr./penningmeester heeft een niet zo beste zomer achter de
rug. Na zijn ziekenhuisdagen leek het wat beter te gaan,maar opnieuw kwam
er een terugslag, We hopen,dat er nu een kentering ten goede mag komen.
Denkt u niet,dat het met onze penningen nu wel in de war zou lopen, Ook
nu' nog loopt alles op rolletjes,al zullen we op de jaarvergadering mis
schien de resultatenrekening en de nieuwe begroting even in de wachtkamer noeten zetten.
·

De strooi:1 nieuwe leden is nog geen druppel gebleken te zijn.Kijk
allen rond,ons aevies blljft:op naar de 50 leden,
We hopen op een fijn winterseizoen. We roepen alle leden op van den
beginne· aan present te zijn. Vooral Caissa 1 krijgt een behoorlijk zwaar
seizoen. Het zal zijn tweede plaats van het vorig seizoen waar moeten ma
ken. We menen,dat er 9 competitiewedstrijden door Caissa 1 gespeeld moe
ten worden. Het seizoen zal dus wel vroeg beginnen. Maak u opl
'

•
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Agenda voor de jaarvergadering te houden op 1 september 1970
,Aanvang s.10 uur
,
Opening door de voorzitter

2 .• Notulen vorige vergadering

( zie

3M Jaarverslag secretaris

( zie

elders in dit nummer )

elders in dit nummer )

tl-. Jaarverslag wodstrijdleider (zie elders in dit nummer )

.
5 • Resultatenrekening 1969/1970 (zie elders in dit .nummer)
.

6.• Begroting 1970/1971

7 •. Voorstel tot contributieverhoging·
Toelichting: De ve.rgadering heeft in 1969 het bestuur ge
machtigd zo nodig per 1 dec, 1969 tot contri
butieverhoging over te gaan; het bestuur heeft
van die machtiging geen geb ruik gemaakt. Nu
kan een verhoging niet meer uitgesteld worden.
8., Benoeming kaskommissie

9. Bestuursverkiezing: aftredend zijn de heren.Van Steden ( voorzitter )
Lagendijk en de Vos. Zij zijn herkiesbaar.
10. Prijsuitreiking
·

11 .• Bondsconpetitie 70/71

12,;

S.G.A.-Cup

-

voorstel: 3 . tientallen
·voorstel: ook dit jaar met een 4-tal meedoen·

13, Clubcompetitie 70/71

-

-

zelfde systeem met ·één kleine wijziging
waarover een aparte toelichting in dit
nummer - aanváng dinsdag 8 september

1 !\- .• Rondvraag

15. Sluiting

( Leden,die

voorstellen willen indienen of tegenkandidaten
willen stellen mo<;ten dit doen v66r.28 'augustus;het be
stuur hoeft dan tijd voor beraad )

Na afloop in 2 of 3 groepen een simultaanwedstrijd, De kampioenen
Vlasbloem en Vonk ( clubkampioen en snelschaakkampioen ) geven
deze séance.
Vorig jaar was de vergadering O'n
uur ten einde, Uw bestuur
hoeft in dit numllJ.e r alles voorbereid;lees s.v.p. thuis alles
door.
.

Hot bestuur

.

·
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Voorzitter van Steden had het niet moeilijk.De vergadering kreeg een

agenda met 14 punten voorgelegd,die stuk voor stuk waren voorbereid in

het.clubblad. Na de diverse jaarverslagen,die goedgekeurd werden,kwamen
:financiole zaken aan de orde. Bet bestuur vroeg en kreeg machtiging om
de coll.tributie zo nodig per 1 december 1969 te verhogen. De bestuursleden
L.-C-.S<ei�-J;.i,jn-e-n-W..-EJ;jge-nbrood werden lierkozen. In ons clubcompetitiesysteem
kon<t geen verandering.We zulle'!l met 3 tientallen deelnemen aan de bonds
competitie• De voorzitter bedankt de redacteur van het maandblad, Hij
vraagt dan de w.l. de prijzen uit te reiken. Bekers naar Vonk (clubkam
pioen en v.d.Spek (snelschaakka'èlpioen),
Voor de rondvra.ag heeft nie11':.i.nc1 iets, waaruit op te maken valt,dat
de loden tevreden zijn met het bestuursbeleid.
In recordtijd wordt de vergadering om 8,50, gesloten. Zegge en schrijven
35 minuten vergaderd. Hadden alle "schaakvergaderingen" die lengte!

___
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Bij de aanvang van het seizoen telde de vereniging 43 leden. Inge
schreven werden 9 nieuwe leden •. Afgevoerd werden 7 leden, zodat de uit
eindeli.jke winst 2 leden bedroeg. Thans hebben we dus 45 leden.
De gedelegeerden van de S.G.A, kwamen enkele keren bijeen Ze duurden
geen 35 r,linutcm;óén van de vergaderingen werd geschorst,omdat het quorum
ni•Jt a.811\iVezig was.
Hot bestuur is dit seizoen één keer il'.! vergadering bijeen geweest,de
rmclGr·� zakGn konden op de clubavonden geregeld worden.

Uitgaven:

In1�ç'.;l�:
saldo kas 68/ 69
saldo giro 68/ 69
achterst. contrib.
contributie
verhuur stuklrnn+klok
·

contrib. S,G,A.
huur
clubblad
onkosten (porti-prijzen)
slado kas
saldo giro

45.84
188,69
358,75
1341 '30
25·. -'-1959,58
----

-

-

--

665,32
640.-1 5 5,72
373,78
3.73
121.03
---

-- - --

195 9,58

Wegens ziekte van de penningmee·ster kon de kaskrnn..'ll issie de
boGken nog niet controleren.Dit zal t.z.t. geschieden.

Uitgaven:

Ir)Jrornsten:

1895.-

+él9J;T,;,.

__ _

1895.-

bondscontrib.
zaalhuur
clubblad
onkosten + onvoorziGn

675.660.160.400.--L-------�---

1895 .-

'
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Nuchtere cijfers vertellen u,dat we het vorige seizoen opent1en met
saldo van f 233.- terwijl we sluiten met een saldo van f 1 24.- En u
wilt er wel rekening l'lee· houden,dat we f 358.-' inden aan· achterstallige
contributies, terwijl de achterstand nu "slechts" f f 1 79.- is. Dat is
.natuurlijk al.tijd nog f 1 79 teveel.
·. . '
.
Hoewel het bestuur toesterw1ing had de contributie per 1 dec.te ver.
hogen is dat niet gebeurd. Nu zullen u ter vergadering voorstellen dien
aanr:aande gedaan worden om de eenvoudige reden dat het m6et !
Bondscontributie en huur zijn vastgestelde bedragen. Vervaardiging
van naci,ndblad kost ongeveer 18 cent per nummer + 15 cent porti= 33 cent.
Gorèç1koper kan het niet!
e2n
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�fot bestuur legt u h:::t volgende voor:
Het gebeurt een enkele keer wel eens,dat een speler zijn bezoek
E•.an de clubavonden sterk moet inperken,omdat hij zich wil wijden
aan de voorbereiding op enkele tental'lens. U weet,dat wij het
r,1otto huldigen: eerst de studie • • • dan schaken!
We hebben dit
seizoen zo'n geval '.lloegemaakt. Van der Vos speelt zjjn bondswed
strliden en !'laakt 72% ;hij spoelt een aantal clubwedstrijden en
maakt ook72%. Hij eindigt in de competitie op de 1 2e plaats en
• • • • • • • • • moet
nu volegsn de.regels van het spel afdalen naar
hot tweede tiental. Do vraag,die de w.l. stelt is: Doen we ons
zelf daarmee misschien de das om! Kun je zo'n speler buiten het
Gerste team laten?
Voorste 1: In de op te malrnn rangorde worden 'de 9e en 1 Oe plaats
onbezet gelaten. Doet zich naar de mening van het bestuur een
geval voor als bovengenoemd,dan heeft het bestuur ·het. recht.
zelf de 9e of ·de 1 0e of beide plaatsen te bezet.ten. Zo'n beslis
sing wor.dt genomen op grond van ·behaalde resultaten!,. Is er geen
bijzonder geval,dan schuiven de nrs. 1 1 en 1 2 automatisch
.op. de
'
plaatsen 9 en 1 0!
.-.-.
·

· ·

B:ljgesloten vinc1t u het compoti tiereglement voor de clubcornpetitie
van hot nieuwe seizoen •

. -. -.
��������Q��g��1��g��:
llocl2,nkt: G.H.Klein
Nieuwe leden:

( wegens

verhuizing naar Purmerend )

geen

Aantal leden.nu: 45
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Het wiJ. met onze vriend Serlijn nog nif?t. Hij is wel aan de beterende
·hand,maar het gaat langzaam. Vanaf deze p:j.aats wensen we hem een spoedi
ge· genezing toe!
· .
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VriGJ;1d .Homelraad c.s. heeft het tegen Weesp 2 niet kunnen bolwerken,
daarom is de eindstand geworden:
ge:;ip,
Caissa 2
. ·7
Háccabi 1
7
Weesp 2
7
A G.T 1
7
Zukertort 2
7
Ons Huis/PKP 2
7
?". Landlust/Col, 2
7
8, Ener,3'ia 2
7

1 ·•
2·.
3·.
. 4·.
5·.
6'.

·

.

.

.

gew, .6
5

4

4
3
2
0
0

gf'l. 0 verl, 1 . pnt. 12
1
1
0
1
1
3
1

1
2
.3.
3
4

4

6

Aan dG spelers van ons tweede. team:

11
9
8

7

5
31

b.p. 43-t
41
40
40
34-t
30.!.
30
20

f

proficiat!
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Over do bondscompetitie kunnen we tevreden zijn, We dachten,dat het
een i;oede 1':reep geweest is die competitie op te zetten, zoals door de
S.V,De Pion is voorgesteld.In betrekkelijk korte tijd is de reorganisatie
nu voltooid, In de eindstanden komt duidelijk uit,dat de vroegere ASB
tientallcm op alle fronten sterk moeten retireren, In de hoofdklasse

hanJ.haafclen zich alleen TAL en Nieuwendam. Het verschil in speelsterkte
was toch wel erg groot,
Caissa 1 heeft het in de hoofdklasse goed gedaan.Een tweede plaats
hebben wc3 nog nooit gehaald.Zelfs Zukertort,de cup-winnaar,konden we
achtsr ons laten, Alleen van kampioen De Pion werd verloren,
Caissa 2 deed het nog iets .beter en behaalde het kampioenschap, Ook
hier JJn verloren wedstrijd tegen Maccabi,dat het· ·in de laatste ronde
1-•ü•jk liot liggen,
C.aissa 3 behaalde besCheiden 6 punten uit 7 wedstrijden, In dit team
hobben verscheidene spelers de vuurdoop ondergaan,
De oluboompetitie is weer zeldzaam spannend geweest. Vlasb),qem is 'n
'.ï2P.r l�anpioen, Hoc v a ak moest hij niet aan bord 1 in hèt eorste zwoegen,
Wa c�c'llG.m aan zijn mooi cl overwinning op Donk van Zukertort, Twee jonge
rG'1 volgen hem op de voet,Sewrajsingh en Eijgenbrood jr,,die nu ,in het
naast
toptG3.Ll hun p l aats zullen moeten waarmaken, In Caiss.a 1 zU:lle:q
c1E:, drie ouderen Vlasbloeni,van Steden,vaJ1· 't Riet zeven jongeren
gaan
opercr'en.Wo ·zijn b'eliie uwd .
Aardverschui\dngun hebben we in de ranglijst niet gezien. Alleen 'n
12e plz:ats voor v,d.Vos en een veert"iende plaats voor Vonk zijn beneden
de maat. Toch zullen we rekening' moGten houden ·!'let de 7·5% "score in de
bondsconpGtitie van van der Vos!
In c1e zomercompetitie hebben sterkeren en zwakken elkaar ontmoet.
Nüttig, Vooral dG Vries moest togcm een serie topmensen opboksen,V an
't Riet stiefcilde van me.et af aan,mede door zijn trouw komen,door alle
;;•:ler1.":mrcn en zal zeoker de overwinning behalen,
De opkomst'• op de olubavonden kan bet
- er! Bij 45 leden moeten we toch
vml d"" 30 kunn e n halen, De clubgeest was weer prima,
.
Ikt anLneren door de w,l. om dec 1 te nemen aan b, v, het to2rnooi in
Weesp is toch weer verzand,. Caissa treedt weini'g naar buiten op, We
zullen blijven trachten wat meer "ruimte". te bewerkstelligen,
·

·

·

·

•

'
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wedstrijd: Nieuwendam 1 - Caissa 1
gespeeld: 18 nov. 1969
Bononiverc1ediging

(wit:C.Dekker -zwart:M.J.v.d.Vos)

·
"',cxd5 - d6
c5
2,d5 -Pf6
3. c - 'e6
4. Pc3 - exd5
7 .f4 - Lg7
'b._._e�+ ··� g6
8. Pf3 • • • • • de meest konsekwente v.oortzetting
met het oog op wits pionnenmeerderheid in het centrun1 is .hie,r: 8.• e5 ,
waarop zwart b.v. dxe5 9. fxe5 - Pfd7 10. e6 - fxe6 11. ctxe6 -Dh4+
15.Lxe2 -Pf8
12. G3 - Lxc3+ 13. bxc3 - De4+ 14. De2 - Dxc2
16. Pf3 - Pxe6 17. 0-0 - Pbc6 en zwart behoudt gemakkelijk zijn pluspion)
9. Ld3 (sterker is hier Le2) - Lg4 (om de wii;te invloed
s. •.l'...w...· .0-0
op e5 wat te verriinderen) 10.
0-0
- Pbd7 (misschien beter is Te8 en
dan de pionnenopstelling a6-b5 voorafgegaan door Pb8-a6-c7) 11. h3 Lxf3 1]. Dxf3 - a6 1 3. a4 - Te8
14, a2 - c4 ( ! ) (andere mogelijkheden
1trart::n: 1) 14 • • • • • ·rcB on nu:
a. 15. g4 - c4 16. Lc2 - b5 17. e5 -Pfd?(en niet dxe5
en dan 18. fxe.5 - Txe5. 19. lf4 - ;res 20. Lg5 -Pcd7
21. Pe4 en de zwarte stelling wordt onhoudbaar) 18. e6 fxe6. 19. dxe.6 - Pxe6 (op Pf6 of Txe6 volgt f5) ·20. Dxb? Pdc5 21.. Dd5 - Kh8 22. f5 met wederzijdse kansen;
Na 16 • • •• b5 staat zwart stellig iets beter.
b, 15. Lc4 - h5 16. g4 - hxg4 17. hxg4 - De? 18. Te1 -Ph7
enz.
c. 15. Le3 - c4 16. Lc2 - De? 17. Ld4 - Pc5 18. Tfe1 (na
18. e5 r3n dan Pfd7 gaat er een pion verloren,na 18 f5
volgt Pcd7 en veld e5 is bijzonder zwak,na 18. Tae1 volgt
gewoon Dxa5) 18, • • • • ,Te? en zwart staat bete.r;
2)' 14 •• " • • b5
15. axb5 - Dxb6 16, Kh1 -h5 17. Ta2,.,; Ta7
18, Le3 - Pb8 19. Tfa1 - Tae7 met wederzijdse kansen;
.12..'-��J;.9..4.. - Tc8
16, Ld3 - Tc5 (?) (wellicht is beter Pc5 17, Lc2 - b5!)
1.7•• _Jg.,2 - Txa5 18. Ld4 (?) (daar Ta5 geïsoleerd staat had wit beter
eGrst zijn a1-torr·m aan ruil kunnen onttrekken,b.v. Tac1 of Tae1;
"18._!..!..!..!..•-·Tx.a1 (opgemerkt zij,dat· de zwartspeler hier .minder dan 25 minu
tc.;n bGdenktijd over had); de in-aktieve toren geruild en de witte toren
naar de nu onbelangrijke a-lijn gebracht!)
19 ��tx
, aJ ,_: Pxe4 ! ! het begin van het vuurwerk! 20, Lxg7 - Db6+ 21 ,KL .
\2·1 , Kf1 ? 22. Pd2+ en 21 I\h1 - Pf2+ 22. Kh2 - Td3 2"t. Dxf2 - Txh3+
en Dxf2 en ook gaat er een loper verloreJl) 21• • • • • P d2 - .22, Ddl (wat
anders? ook Dg4 - f5 is niot sterker) 22"" .Df2 -23 Lh§ (de loper
. ef
stond Rtmgevallen,·cmar ook f�.;de zet 23, Pe2 ge
. t ook ceen oplossing,
"ant 23""Pf3+
24. Kh1 - Ph4 25. Df1 - Dxf1 26. Txf1 - K:xg7 27. b4 Te3 28, Tcl1 - Pf6 29. Pc3 - Pf5 30. Lxf5 - g:{Cf5 enz.) g)_._._• • Te3 (men
lettCJ op het verschil in aktivitoit tussen de zwarte en a.e·witte toren,
zie aantek, 18e zet;
2Lf, Pe4 (nu de druk te groot wordt) ""Pxe4
� Lxe4. - Txe4 (zwart heeft zijn pion wel behouden,maar zijn koning
staat ei· b�jzonder tochtig bij.
26,
Dg4 • • • (een andere mogelijkheid was:

1. dl\

-

__

•

26, Tc1 - f5 en niet Pc5 wegens :27 .Dg4 - Te8 28. b�, - Pe4
29. Tc8 - Pf6 30. Dg5 en de zwarte stelling is onhoudbaar;
Na 26·" "f5 speelt wit echter het rustige Tc2,want eerst moe
ten zwarts stukken in ongunstige positie worden gebracht.
Dus we hadden:26.Tc1 - f5 dan 27.· Tc2 - De3 of
a) 2? • • • • • Te1 28, Txf2 - Txd1 29. Tc2 - Txd5 30� Te? - Pc5
31 • b!J. -Pd3 32. Tg7+ - Kf8 (Kh8 ?-33. Tf?) 33, Txb7+-Ke8
34. Tb6 - Td4 35. Txa6 - Txb5 met gelijke )zansen;
·

�)

(vervolg op pag.

b)

ook 27.,,.Db6 is minder sterk:28. Tc8+ - Kf7 29. Dc1 - Pf6
30, Dc3 - Td4 (30,. •Dd4 31. Dc7 en, mat en • • • 30. Pxe5 31.Dg'?+)
31. Tf8+ - Ke7 32, Dc8 en mat;
c) 27••"Dd4 geeft dezelfde variant als 27""Te1 ,maar met een
tempo meer voor wit 28. Tc7 - Te7 (Pf6? 29. T g7+) en wit
staat zeker niet slechter,
26,,,,.Pf6
(of 26•• ,f5? 27. Dg5 - Kf7 28, Dd8 - Te7 (Pf6 29,Df8mat)
c9, Lg5 met voordeel voor wit b.v. 29 • ••••Pf6 3 0, Tc1 - Dxb2
31. Tc8 enz.)
Dc8.;!;_
(is veel beter dan 27, Dg5 - Dxb2 (of Te2
28. Tg1 - Dd4)
27.
en zwart staat beter;27 • • ••••• Te8 (of Pe8 28, Dxb7 - Te2
29. Tg1 en wit staat weinig of niets beter;
de beste zet;z� oefent druk uit op de diagonaal en dekt
2Ç�Dc3 (!)
é'e velden e1 ,g3 en h3; indien 28, Dxb7·,dan· Dh4 29. Lg5 - Pg4+
30. Rh1 - Te1 en mat. 28 " ".Te2 ;zo golven de aanvallen heen en weer
29. Tg1 (of 29, Dg3· - Dxg3
30, Kxg3 - Txb2 is een weinig beter voor
zws.rt,w8.nt op 31. Tc1 volgt Petf+ en Pc5 enz. en op 3 1, Teï - Tc2 enz.)
29 • •• •�Dh4 (dekt f6,valt h6 aan en bereidt Pg4+ voor, 30, Df3 (?)
wel dekt zij veld g4 en valt de toren aan,maar ve:rgeet het antwoord
'Tf2; in ieder geval beter is 30. Lg5,waarna zwart we1 remise moet ma
lrnn door eeuwig schaak:3 0 • • ,Pg4+ 31. Rh1 - Pf2+ • •, ;de voortzetting
31 •• ,Dxh3 met 3 pionnen voor een stuk is hier onvoldoendG: 3 2 Dxh3 Pf2+ 33, Kh2 - Pxh3
3 4. ''xh3 - Txb2 wegens 3 5, T c1 (� G1)
30'•• ,_�Tf2 ,dwingt af 31. Lg5 (31, Dg3? dan Dxh6 32. Dxf2 "- Pg4+)
3 2.• Lxh4 - Txf4 en zwart heeft een 2e pion. 33.Lg3-Td4
31. ·-�_._,"Tii:"f3
3 4_• Lxd6 - Txd5 35, Lb4 - Pe4 36, Te1 .;.. f5 37. g4- - Td4 38 . La3 l'c12+ 3 9. Kg1 - Kf7 40. Te3 - b5. en de tijdnoodfase is voorbij;omdat
Caissa de wedstrijd toch r.eeds gewonnen had,gaat zwart wat nonchalant
42. b4 - Tc2 43 . Td - Te
{ho0 minder stukspelen; 41. xf5 - xf
ken op het bord,hoe minder gevaarlijk wit kan zijn t,4, Txc3 - Pxc3
en 2lan zwrt lijkt de winst niet meGr te kunnen ontgaan; toch moet hij
oppassen; zijn ene pluspion is nog geblokkeerd en de loper is sneller
c1.an het paard. ,45, Kf2 - Ke6 46. Ke3 - Pd5+(?) toch verdiende Kd5
hier de voorkeur,b,v. 47. Kf4 - Kc4 48. Kxf5 - Kb3 49. Lc1 - K:xb4
en zwart wint. 47. Kc14 - h5 48. h4 brengt de pion op een te verde
digcm veld,d,w.z. op een zwart veld van de loper. 48,,,,,l?b6(?) ;de··
02ngewezen weg was direkt f4 b,v, 49.Ke4 - f3! (en niet Pe3 50, Lb2
Pc2
51. -Lc3 - Kf3 en de •'linstvoering is nog verre van eenvoudig)
Kxf3
- Kf5 51. Kg3 (51.Ke2 - Kg4
52. Kd3 - Kxh4 53.·Kd4 - Pb6
50,
54, Kc5 - Pc4 55. Lc1 - Kg4 en de zwarte p:j.or; promoveert)"· "Ke4
52. Kg2 - Kf4 53. Kh3 - Kf3 5L:. Illi2 - Kg4 en zwart wint,49, Lc1 • ••
wit profitC?ert ervan door zijn loper uit de uithoek te halen,
19," "Pc4 zwart dwaalt cloe1loos rond en zit te wachten tot zijn
te;;8nstander deze "verloren" positie opgeeft. 50, Lf4 - Pb6 ; zwart
erkent zijn foutieve opzet ; 51. Ld2 - Pd5 52. Lel - f4 ;de enige weg.
;23. 1\:§4 - f3(?) Hier wordt in feitG de partij beslist••• remise;
i,p,v, f3 eerst Kd6! ! (wint een tempo) 54. Ld2
en nu f3 en wit
krijgt nu niet de mogelijkheid om zijn loper met schaak' op d6 van de
diaconaal a3-f8 tG brengen,zoalà in de partij met 55. Lg3+
Er kan nu b,v. gebeuren: 53 • • •Kd6 54, Ld2 (indien 54, Kf3 dan 54.Ke5
55. Ke2 of a) 55, Kf2 - Kd4 56. Kf3 - Kc4 57. Ke4 - f3 en P�b4
of
b) 55, Ld2 - Kd4 56. Lxf4 en Pxf4 of Pxb4) ,,,55,,,Ke4
56. Kf2 (of 56. Kci.2 - Pxb.').) • ,Kd3 57. Kf3 - Ket" We keren terug naar
53 • • • • •I{d6 54. I.d2 en nu f3 55. Kxf3 - Le5 en nu:
·

·

·-

��------

56. Kf2-Kd4 . 57. Kf3:
Ket,
58. Ke4 - Pxb4 ·en zwart wint • •
56� Kg3" - Ke� t_;aat bijna analoog" aan a)
56. Ke2 - Kd4 gaat idem
56. Le1-;·we lijken hier op dezelfde variant te konan als in de
partij,alleen dekt de loper pion bi). hier vanaf c5 (maakt a5 moge
lijk) en in do part�j vanaf d6 (maakt a5 !l1tl mogelijk) ; dus
58. Lc5 -. a5 ! 59. L:f8
56, • • • Kd4 57. Lf2+
Kc4
at!( 60. Lg7 Pc3
61.·Lh6'- Kb3 62, Lc1 - Kc2 en zwart wint.
56. Ld6 - Kc4 Hier eindi"gt zwarts analyse
�K:"f)_..;:.j(c5 22· Lp:)+ -:-_�d4
riet: zviart wint,ciaar zo g<:makkelijk iti het nog niet. 57. Ktl..;:.J.'lCbiJ:
58. Kf'i..- d5 on later met het paard· de hoofddiagonaal voor de loper af
tu sluiten velden a 1 en b2) 79. Kr'.5 - b4 (?) ; laat de laatste kans glippen
om toch noé'." te winnen: 59 • • • • ,Pe3 60- Kxh5 - Pg2
61. Kg5
Pxh4
62. Kxh1
b4. 63'. Kg4 - b3 6t" J,05 - Kd3 65. Kf5 - Kc2 66. Ke4-a5
b2 ( a2? 70. Ka3) en zwart �rint.
67. Kc15
at;.
68. Kc4 .,.. a3 69. Kb4.
60..!....Kxh5 .:::._.a5 61. K17i5 - a4
62. h5 :.. a3 63. h 6 - a2 6!);. _LJ!.5�
65. h7
alD 66, h8D, ,en nu staat zwart voor de onmogelijke taak zijn pion
te laten promoveren. _66, ", .Dg1 + 67. Kf5 - Df2+ 68. Ke6 - D}'l..§±. zwart
;·:.(JDt nu trachtcm zijn stukken zo to plaatsen, dat na een stap van. de pion zi�n
konin;s ::rn.n schaak onttrokken zal kunnen word?n; opgemerkt zij"rJ.at wit geen
lrnns 00\a/, 1rnJcen zijn .loper tegen de pion· te rttilen 1:iet rel'liso.
K a?
69. Kf') _;::,�Do5 en de loper staat gepend. 70. Dg8+
Kb5 71._j)eQ+.
.
72. DE!:§.±. ::)Cb5 73. DeG+ - Kc� (als het z.o niet lukt,dan de a:nde;re· kant
·
'.J.aar '"ens p:roberen) �M. D�8+-Kd3 7 • D"• + - Kc2 76. Dg2+-K]J1
77. Dh1+
(houÇh; do da;1e o:p .de hoofddia gon aal 77 • •.•
78. Dg2+ - Kb3 (ka3 79. Da8
.79. Dr8+ - Ka4 80, Da8+ - Kb
81.D.8+.::.
Pa�. maakt de diasonaal open)
Ka3 (er i13 niet anders 82, Da8+ - Pa
8 • ·Ke
en· de loper beheerst de
hoofddiauonaa1) 83, • • • • • Dei\.+ zwart had çil lang beter gedaan de partij re
"'Ï':e to ,;even,. 84. Kf5 - Kb3 85. Db7 - Df1+, • • en eindelijk renisel ! !
· a
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Als wit niet te onnauwkeurig speelt,leiden bijna alle varianten tot
renise.Erm voorbeeld:
86. Kg1�
Pc3( sluit de diagonaal af) 87> Dc6 - De2+
88. Kf5 - D d3+ 89. Ke6 - Kf2 90. Dg2+ - Dd2 91 • Dg6+-Kb2
92. DcA - b3
(
Kc1
95. Dg1+
Kc2 DdJ 96, Dxd1
Pxd1
97. Kd5
93. Dg3 - Kc2 9�. D56+
Kc2
98. J:�c�. remise)
96. Dg6 en wit houdt eeuwig schaak of blokkeert de
pion-.
-

··

-

(uen stukju huis vlijt,dat de redakteur bloed,zweet en trane.
hGeft gekost ;hij mag bij het uittikken geen foutje maken.
Aan v,d,VoB onze dank voor dit stµk werk!)
. .-.-.
-

De · nieuwe hoofdklasse
Als wu c;ocd tnllen zal d·c nieuwu hoofdklasse 1O tientallen gaan
.
·tellen. Het is alge1'1een kanpioen VVGA 2 niet gelukt te promoveren
naar de fil''fSB. Geplaatst z�jn:
Anstel 1 (Uithoorn) - Caissa 1_:- Max Euwe Morphy 2 - Nieuwendar:i 1
de Pion 1 - TAL 1
Vas/ASC. 3 - VVGA 2 - W'meer 2 - Zukertort 1
-

(alfqbetisch)
Gezien het grote aantal ne;:ien we aan,dat de · competitie voor de
hoofdklasse vrij vroeg zal beginnen.

:Ctartstand nieuwe
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pnt

70
69
68
67
66
65
64
63

0

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
49
�r8
47
lf6
45
44
43
42
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

)3, ve"n Veen
3 i� 0 Eufti11g
35, Schipper
36, VoOostveGn
3 7, Ou(.:i.��1uijer
3 8. Grünb,;,uer
39. de Jong
-�O" ter Eeeg·e

lf0
39
38
37
36
35
34
33
32
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

\TL,n Zs.de 1
4-2. don I--Ïcrtog
!+ 3. Schr;litz
-�4. B c;..}�J:cc 1...

30
29
28
27

0
0
0

1
Vlasbloem
2 . Sewrajsingh
•

3 . Eijgenbrood jr.
Co11perus
5" .�.e 13eus
6, van Steden
7. v. 1t Riet
.3, v.d.Spek
9. • • • • • • • • • •
10 • • • • • • • • • • • •
!�

<;

11. H'.)ldorp
1 2 van Hulst
13. dG Vos
1!\-. v.d.Vos
1 5. Eijgenbrood
16. Vonk
1 7 • . Barendregt
18. Frcnsc1orf
19. van Dijk
•

2O

_lt

Lo,{senc1ij1�

21,

de Vries

22" Peters

2 3. fü. ic1-i;:;
2 ::.. " Sei...·lijn
Broers::1a
Al eens

27e IJk::]jer
23. v,Ollefen
29. TC-011inr;
·

"'"
..) .J..,

Albcrts

)'; .
)2�

z,,;;\T:.:_·:11
Z 0.] ,-c�C I'iUS

·; 1

•

(els Sv::o.rt c:"'-at meedoen,
':iorcl. t 11ij ingevoegd)

0
0
0
0
0
0
0

0

Opstelling 1e tiental:
1 • Vlasbloem
2·. Sewrajsingh
3 . Eijgenbrood jr.
4. Couperus
5. de Beu·s
6. v. 't Riet
7, v.d.Spek
8. Holdorp
9. de Vos
10. v.d.Vos

Opstelling 2e tiental:

1,

van Hulst

2. van Steden

3 . Vonk
4. Barendregt
5. Frensdorf
6. van Dijk
7. Lagendijk
8, de Vries
9. Peters
10.
(voorzitter van Steden heGft zijn
verworven plaats iYl het eerste
tiental beschikbaar gesteld voor
Gen jongere speler; van der Vos
schuift dus in het eerste team.)
Op papier zien beide tientallen er
goed uit ;als er nu van r.ieet af aa11 in
de clubcompetitie maar goed race ge
draaid wordt dan verwachten wc goede
resultaten.
. - . -.

De wedstrijdleider verw.0.cht aan

de

start op 8 september minstens 3 5 van
de 45 leden! Maak dat waar!
.-.

.-

Mocht hGt werk van Swart het meespelen
mo,:;>"Jlijk maken,dan is het billijk wegens
zijn speelsterkte ,dat we voor hem een
pla�ts in het 2e tiental inruimen.Kan
hij ook aan de clubcoE1petitie raeedoen,
dan verwachten we pen 't10ce plaats!
. - . -.

•

;"

f.
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A1.,n hot bc:;in van de corapetitie wordt een rangorde op::semaakt,die af

WJleic1 is van d0 eindstand van• d.e vorige competitie,

2, Elk0 spf"lor krij;:;t een waardecijfer toeGekend,dat bepaald wordt door
·.
de plaats op de ladder,
3. De inc1cling op d e Gpcolavond geschiedt om 8.10 uur precios;wio later
komt,kan die avond niet voor do conpetitie spelen.Wie tevoren· de w.l.
heeft gew<1arschuwd,dat hij iets lat0r ko,1t,wordt wél ingedeeld.
4, Iedere .speler spuelt tegen de in do nabijhGid staande aamrezi::;e sp ele r ,
5. Ont"
. 1oc,t0n twuo spelers elkaar voor h:èt eerst,dan wordt on de. kleur·
geloot ;bij clo tw e e d e ontrJoc;tint; ·wordt van kleur gewisseld;b 'j de 3e. ont 
moetint; wordt opnieuw geloot. ·
6, Twee clezolf(;le spelers ont1'loe:ten cJlkaar 1ctaximaal drie koor,
7. Bij eon ovforwinnint; verkrijgt men ·het waardecijfer van do to{>;Gnstander
aan punt�·n,bij r e :·ü s e cL helft •?n bij vorlios O punten.
8. Ellw weel' ,,,'orclt �en niouwe ran1.l;ordo opgemaakt,waarin do resultaten·
VBJ'l cl2 v-::rir;c rondu vt;x·vrorkt z(in.
9. Wordt een partij aft;r.ibrokon,dan'krijgon beide spelers 1/3 van het eigen
waardecijfer. Do partij wordt ui tgespcJGld, zodra beide spelers op de
clubavonc1 present zijn. Konen beide spolors,wier partij werd afgeborken,
in de loop van de wocik tot eGn beslissing,dan moet het resultaat
uttc,rlJilr 'ci<•andag aan cle w,l,wordon doorgegeven.
10. BiJ verhinderinc,gemold voor dinsdaG half 8,verwerft men
1/3 van het
ei ;un waardecijfer ;wici zonder bericht weg blijft krijgt 0 punten.
11. Is hot 1�antal sp:'1ers onoven,dan krijgt diGgone,die overblijft 2/3 van
zi,jn uig<Jn 1·raardecijfer aan punten;óón speler kan slGchts twee maal
voor clczl v'irgooding in aarnnorkints komen, Eenzelfde vergoeding kr�jgt
d.egencJ, wic·ns tc•gonstander in een bondswodstrijd niet opkomt.
1 2. Nieuwe spelers kunnen 'mmiddoll�jk worden ingedeeld; ze krijc�on
1/3 van
1ic-t hoogste + het laagste aantel
, punton j.n .de weekrangorcle; het boGtuur hooft hot recht sterke spolGrs hoger in te delen,
1,3. SpGol-G een speler in één week twee part�jen (bij· èon bondswedstrijd kan
ook Dp oen andere avond gespoeld caooton worden) clan t<Jllon beide re
fl'J.l tg,hm. Allll spolors,diG op de 2o avond niet spelon,krijgon als com
J;>t"JllnG..tj_G 1/3 \T�J.n hun wa.arc1ccijfer extro..
1 'co Spccltc. !po:
clubweclstrijd 35 z':tton per H· uur,daarna 20 per uur
borid8Wll'.1strijd !;O zetten per 1t uur,da8.rna 20 por uur
1 5. Pimtonv,;rsoodinc bondswodstrijden:
80 pnt, ;bord 2
79 pnt. enz.
10 ticntctl: bord 1
6 9 pnt. enz.
,,
bord 1 - 70 pnt, bord 2
2(;
3G
bord 1 - 65 pnt. bord 2
61\- pnt. Gnz.
,,
16. lfot bestuur kan ·spelcrs,dic door bGpaald<'o omstandigheden veel i�1oeten
verz u irie n, o:) eon bepaalde; plaats in de rangorde "vastzetten"·,
17. In 0l
. lc c0;ovallcn,waarin niet is voorziGn,beslist het bestuur,
·

. -. -. -.
t.,1 • .nr. w Jdstrijdlcid()r:

5.71.78

,.

(nooit tuss()n 6 en 7 bellen)

1.

