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In Memoriam Arie N eidig 
( 25 september 1924- 14 november 199 5) 

Het is volgende week, 27 november 
1995, precies 50 jaar geleden dat Arie 

N eidig voor het eerst als lid van de Chris
telijke Schaakvereniging Amsterdam
Zuid voor zijn club uitkwam in de bonds
competitie. Uit deze club is later Caïssa 
voortgekomen. Arie was in anciënniteit 
het op één na oudste lid van Caïssa. Toen 
hij zich als lid van onze club, die toen 
zo'n 20 leden telde, aanmeldde, moest 
hij eerst een soort proefpartij spelen om 
zijn speelsterkte te testen. Dat was te

gen mij. 1k zei daarna tegen de wedstrijd

leider: "Hij schuift wel aardig, maar hij 
moet nog veel leren". Arie heeft mij la

ter vele malen aan deze woorden herin
nerd. Toen hij enkele maanden geleden 

na een korte vleug van herstel voor het 

laatst onze club bezocht, wilde hij per se 
tegen mij spelen. Zo heb ik dus herinne
ringen aan zowel zijn eerste als zijn laat
ste Caïssa-partij. 
Hoewel hij nooit een sterke speler is ge
worden, had hij een bepaalde hartstocht 
voor het schaken. Toen hij in de afgelo
pen drie jaar in twee inrichtingen voor 

zenuwzieken verbleef, gaf hij ook daar 
schaakles. Hij was altijd uiterst sportief 
als hij verloor, en hij verloor vaak. Maar 
het compliment aan zijn tegenstander was 
altijd even hartelijk als welgemeend. 

28 november 1995 

In januari 1993 werd hij tijdens het Hoog

ovens-toernooi, waar hij ondanks matige 

successen ieder jaar aan deelnam, onwel. 
De toen geconstateerde ziekte is hij nooit 
te boven gekomen. 
In zijn jonge jaren had hij op de tennis
baan Kitty van Steenhoven ontmoet, met 
wie hij trouwde; een week voor zijn over
lijden zouden zij 40 jaar getrouwd zijn. 
Kitty is voor hem een steun geweest, zo
als men zich moeilijk kan voorstellen. In 
zijn avonduren volbracht Arie de volle
dige studie voor accountant, waardoor hij 
zich een goede maatschappelijke positie 
wist te veroveren. Arie en Kitty waren 

beide lid van de Lutherse Kerk; zij wa

ren, als ik het zo eens uit mag drukken, 

zeer gelovige mensen. Boven de rouw
circulaire staat dan ook de aanvang van 

het Luther-lied: "Een vaste burcht is onze 

God, een toevlucht voor de zijnen". 

In de aula van Westgaarde werd in de 
Lutherse traditie een kerkdienst gehou
den. Ik heb aldaar namens u allen een 
woord ter herdenking gesproken; de fa
milie heeft dit erg gewaardeerd. 

Degenen onder u die hem gekend heb
ben, zullen hem herdenken als een goede 

vriend, die in bescheidenheid zijn weg 
ging. Hij moge rusten in vrede. 

Johan van Hulst 
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Agenda 

dinsdag 28 november 
12e ronde 

Caissa 4 - Amsteltoren 1 

donderdag 30 november 
PCB 2 - Caissa 8 

zaterdag 2 december 
Isolani rapidtoernooi 

info: 6963953 

dinsdag 5 december 
Oranjehuis gesloten 

(kloppen heeft geen zin) 

donderdag 7 december 
bostentoren 1 - Caissa 6 

zaterdag 9 deceznber 
Weesp open rapid 
info: 0294 411555 

dinsdag 12 december 
13e ronde 

Caissa 7 - Abcoude 2 

zaterdag 16 deceznber 
4e ronde KNSB-compo 

Caissa 1 - Eindhoven 
Caissa Il - ZSC/Saende 

dinsdag 19 december 
14e ronde 

Caissa 3 - Amstelveen 4 
ODI 1 - Caissa 5 

dinsdag 2 januari 1996 
15e ronde 

zaterdag 6 januari 
Se ronde KNSB-compo 

HWP(SvG) - Caissa 1 
Haren - Caissa II 

dinsdag 9 januari 
16e ronde 

Caissa 8 - Almere 5 
(sluitingsdatum Caissanieuws) 

donderdag 11 januari 
Raadsheer 3 - Caissa 4 

zaterdag 13 en 20 januari 
Promotietoernooi -14 jaar 

info: 683 17 11 

dinsdag 16 januari 
l 7e ronde 

Caissa 6 - Maccabi 1 

dinsdag 23 januari 
18e ronde 

Caissa 7 - Fischer-Z 3 

Redactioneel 

Een dik nummer dit keer en dat terwijl er 
geen teamverslagen van het tweede en het 
zesde zijn verschenen (van de laatstge
noemde trouwens wel beloofd)! 
Soms ontbreekt een logische volgorde in de 
teamverslagen, dit heeft te maken met het 
vele werk van de laatste dagen als het blad 
zijn eindvorm begint te krijgen en er nog 
kopij binnenkomt op de redactie. U moet 
dit maar voor lief nemen. 
Fong Yeng Wu (voorpagina en 348) heeft 
een paar schitterende karikaturen gemaakt, 
in dit nummer ziet u ze van Frans en Errit. 
Veel leesplezier met dit nummer. 

JohnKönst 

,.;-�·� 
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/'' · · �' ;-"� ···i Het eerste 
( �� "" ·:.:" �. . (deel 1) 

GE 

, OVERBOORD 

Arnhem, hoofdstad van de provincie Gel
derland, is een mooie plaats. In het centrum 
staat trots de Eusebiuskerk, gebouwd tus
sen 1452 en 1560, waarin zich de graftombe 
van Karel van Gelre bevindt. Daarnaast tref
fen we het zogenaamde Duivelshuis aan, 
met een fraaie Hollandse Renaissancegevel, 
het oude huis van de veldheer Maarten van 
Rossum, sinds 183 8 als stadhuis in gebruik. 
Arnhem is centrum van bestuur, onderwijs, 
medische zorg en cultuur. Beroemd zijn de 
omliggende bossen en parken: Mariëndaal, 
Sonsbeek en Zijpendaal. En laten we Bur
gers Dierenpark en het Openluchtmuseum 
in het noorden niet vergeten. 

Hoe weet ik dat allemaal? Omdat mijn 
vriendin, Marianne, in Arnhem woont. En 
ik haar daar regelmatig bezoek, voor de 
eerste keer op vrijdag 6 januari 1995, de 
avond voorafgaande aan de KNSB-wed
strijd ASV 1 - Caissa 1 (6'h-31h). Van de 
gelegenheid maakte ik toen gebruik die 
match aan de Velperweg voor een gedeelte 
bij te wonen. Dat was geen lolletje. lk vond 
het dus noodzakelijk in mijn uitnodiging aan 
de spelers van Caissa 1, die 21 oktober 
opnieuw tegen ASV 1 dienden aan te tre
den, te schrijven: 'We moeten en gaan win
nen. Waarom? Op 7 januari jongstleden leed 
Caissa in Arnhem een droeve nederlaag. Wij 
gaan zeer wraak nemen. Dan hebben we 4 
uit 2'. 

28 november 1995 

Het mocht niet baten. Roemloos werd het 
team met dezelfde cijfers weggeschoven. 
Alleen Mark Kremer won. En hoe. (Hier 
had ik mijn verslag van de tweede wedstrijd 
van Caissa 1 willen beëindigen.) 

Zaterdagmorgen, 11.50 uur. IJf laat me bin
nen. Ik begin de tafels, die al in de juiste 
opstelling staan, ook voor Caissa 2, te dek
ken. Joost komt me een kwartier later hel
pen. En dan druppelen de andere spelers 
binnen: Ad, mooi te vroeg, Mark, Niek, 
precies op de door mij gewenste tijd (12.45 
uur), Jaap, Gerard, Aran en Wan, in deze 
volgorde. Hajo is tien minuten te laat, we
gens een fiets breuk, zo hoor ik later. Micha 
is afwezig, zoek, nergens te bekennen, weg. 
Zijn telefoon laat de bezettoon horen. Hij 
zal toch niet half op zijn toestel liggen te 
slapen, zo veronderstel ik in volle ernst. Om 
de beurt drukken IJf en ik op de her
halingstoets: de irriterende toon blijft. De 
gelukkig aanwezige en van het noodgeval 
op de hoogte gebrachte Eisse Mastenbroek 
verzoek ik om 13.45 achter Micha's bord 
plaats te nemen. (Later dien ik te beseffen: 
is dat niet een beetje te vroeg? Micha kan 
om twee voor twee nog arriveren. Ik ben 
Eisse zeer dankbaar. Als mooie reactie zal 
Gerard met het voorstel komen bij thuis
wedstrijden voortaan om 12.00 bij hem te 
verzamelen. Als één team wordt dan naar 
de Van Ostadestraat opgerukt. 

Van Albert Blees zal ik enkele dagen la
ter horen dat Knappert voor een wedstrijd 
van De Koningsclub jaren geleden eens aan 
de zeer late kant was. Bij het Amstel Sta
tion had hij toen een taxi genomen, de chauf
feur gedwongen er een oud vrouwtje uit te 
zetten en plankgas naar sociëteit De Kring 
op het Leidseplein te scheuren. Daar kwa
men Knappert en zijn chauffeur hijgend bo
ven om tot de vreselijke ontdekking qJ> 

5 



Caissanieuws 349 

te komen dat er volkomen onterecht al een 
invaller was opgesteld. Weet je wie er pas 
kwaad werd? Die chauffeur. 

Om vijf over half drie belt Micha. Na 
duizend excuses te hebben aangeboden, 
vertelt hij dat hij om twee minuten over twee 
die middag wakker werd. En niet alleen. In 
zijn diepe slaap had hij de hoorn van de 
haak gewoeld, nadat hij had besloten met 
zijn telefoon naar bed te gaan. Voor alle 
zekerheid. En voor alle gezelligheid. Wat 
moet je daarvan zeggen? Niets, echt: niets. 
En misschien moet je ook niets doen, hele
maal niets. Ad in de hal van het Oranje
huis: 'Micha is nu de status van "man" 
kwijt. Een man kent zijn verantwoordelijk
heden. Als ik Micha de eerstkomende keer 
met tWéê dames aan de bar zie, zal ik dat 
ook tegen clie vrouwen zeggen. Vanaf van
daag is hij gewoon weer een jochie'. 

Binnen heeft Uf een experiment bedacht: 
aan het westelijke uiteinde van de bar staat 
een tosti-ijzer te glimmen. Er is brood en 
beleg voor elf tosti's, zo vertrouwt de baas 
me toe, en hij is erg benieuwd naar de af
zet. Ik vind dat het apparaat een beetje her

rie maakt: een zacht ratelend geluid dat in 

de stille zaal tot bij de piano is te horen. En 
ik ben zo bang dat vooral Mark er last van 
heeft. Wanneer hij zijn overgeconcen
treerde blik richting bar werpt, denk ik dat 
hij het tosti-ding vervloekt, en IJf, en mij. 
Maar hij zwijgt gelukkig. Misschien omdat 
hij zo goed komt te staan. Waarom staat 
het apparaat trouwens niet in de keuken, 
waar het hoort? Omdat IJf dan niet kan zien 
of ruiken dat de tosti in lichter laaie staat. 
Wat kan een verklaring toch voor de hand 
liggend zijn. 

In de partij van Gerard ontstaat na elf 
zetten een stelling die hij in Caissanieuws 

(mnn.11er 348) op bladzij 28 behandelt (Rill 
- Harm Jonkman, Veenendaal, l 0-9-95). De 
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in dat nununer genoemde theoretische aan
beveling (12. f4, Ld6 13. Df2!) komt wa
rempel op het bord. Enkele ASV -ers, ja
loers en ijverig in ons fraaie clubblad bla
derend, hebben de comcidentie ook ontdekt 
en glimlachen flauw. 

Ik kijk voor de zoveelste keer eens rond 

en constateer dat papa Leuw is gearriveerd. 
Hij is al op de hoogte. 'Ik bel tegenwoor
dig niet meer', zo luidt zijn simpele com
mentaar. Hij houdt urenlang zijn overjas 
aan, de indruk wekkend op elk moment de 
zaal te willen verlaten. (Een typische ge
woonte van schakers?) Maar wat zie ik 
daar? Jaap al aan een pils? Het blijkt een 
flesje Bavaria Malt te zijn. Dus houd ik mijn 
mond. Even later krijgt hij een remise-aan
bod en meldt mij dat keurig. De stelling lijkt 
na 17 zetten saai en gelijk, maar het is nog 
zo vroeg. In de gauwigheid consulteer ik 
Niek. En dan zien we Jaap gewoon een zet 
doen. Een kwartier later biedt hij zelf re
mise aan: Y2-Y2 na 19 zetten. Het is 15.25 
uur. 

Zo tegen half vier cirkelt de prognose, 
onder andere van Robert Kikkert, nog rond 

5-5. Wan is in een slecht eindspel terecht

gekomen. Aran staat beroerd. Hajo heeft 
het moeilijk. Joost zal wel remise worden. 
Eisse keept in een Aljechin voor zijn leven. 
Niek staat na een Siciliaanse opening iets 
beter. Ad en Mark zullen winnen. En 
Gerard? 

Nadat Rik Lith aan bord 2 van Caissa 2 
in 25 minuten bedenktijd Ton Sibbing van 
BSG 2 aan de kant heeft gezet en hun tafel 
met twee volle asbakken vrij is gekomen, 
verplaats ik mijn handel daarheen. De ge
broeders Steemers houden mij gezelschap 
tot het cryptogram van de Volkskrant is 
opgelost. En Paul de Jager komt even langs. 
Ik zie ook Sjoerd en Jop en later Kees. 

Joost komt om 15.50 vragen of hij w 

remise kan aanbieden. Hoewel de spanning 

ook uit die partij na algehele ruil over de d
lijn lijkt verdwenen, het blijft een beetje 
vroeg. Tien minuten en een advies van Jaap 
later wordt het punt na 24 zetten alsnog 
gedeeld: 1-1. Op dat moment wint Mark na 
gewaagd en heel mooi spel: 2-1, bekroond 
met zijn paraaf onder zijn eigen notatiefor
mulier. Houzee. (Zie elders in clit nummer.) 
En kwart over vier is het weer gelijk, 2-2, 

na de verwachte nederlaag van Aran. Later 
zal het niet gespeelde 11. ... , Pf3 (na 1. e4, 
d6 2. d4, Pf6 3. Ld3, e5 4. c3, Pc6 5. Pe2, 
d5 6. ed5:, Dd5: 7. 0-0, Lg4 8. c4, Dd7 9. 
d5, 0-0-0 10. Pbc3, Pd4 ll . Le3) enthou
siast en hoopvol worden geanalyseerd. Na 
een half uur denken besloot zwart echter tot 
het onaraniaanse 11. ... , a6, waarna 'het van 
kwaad tot erger ging'. 

De prognose is rond vijven inmiddels bij
gesteld tot een kleine nederlaag, een oor
deel waar ik me geheel ten onrechte niet bij 
wens neer te leggen. Waarom moeten we 
juist deze wedstrijd verliezen? Ik beweer 
dat het onrechtvaardig is. En belachelijk. En 
oneervol. 'Maar Errit, er staat toch niks op 
het spel.' Welke idioot fluistert me dat toe? 
Opnieuw verliezen van Arnhemse jongens: 
ik vind dat dat niet kan. 

Vrolijke Ad stelt me over zijn partij na
drukkelijk gerust: 'Kat in 't bakkie. Maak 
je niet ongerust. Het is uit. Alleen de truc
jes van mijn tegenstander er nog even uit
halen'. Maar mijn hemel: hij laat zich na 
een grandioze afwikkeling door 3 3 . ... , Te3: 
trucen: loper kwijt. Van de weeromstuit 
wordt Hajo veel te streng geboden door te 
spelen. Ik zeg tegen Rik (dikke, vette jas 
aan in de zeer benauwde ruimte) dat we 

moeten bidden. Hij knikt en lacht. 
Klokke vijf geeft Wan het onhoudbare 

eindspel op: 2-3. Luttele minuten later maakt 
Ad remise: 2Yz-3Yz. Dat wel, maar hij baalt. 

28 november 1 995 

'Ik kan blijkbaar geen hele partij goed spe

len. Ik moet dus slecht uit de opening ko
men, zoals in Tilburg. Ik kwam misschien 
te vroeg goed te staan.' Ik verzwijg dat ik 
het onzin vind. Het spijt Ad dat hij niet kan 
meeëten. Dit keer wacht er thuis een hond. 
Het wordt 2Yz-4Yz na de nederlaag van 
Gerard. 

Hajo (zwart) en zijn tegenstander zitten 
tegen zessen met rode hoofden te analyse
ren. Ze hebben tot een verdeling van het 
punt besloten (3-5), maar ons derde bord 
had nog wel even door kunnen spelen, al 
was het alleen maar om wit in een web dat 
naar mat ruikt tergend aan de tand te voe
len. Het wordt om 18.25 uur 3-6 na de on
vermijdelijke nederlaag van dappere Eisse. 
En omdat het lopereindspel van Niek niet 
te winnen is, wordt de eindstand rond de 
klok van zeven 3 Yz-6 Y2. V loeken zal ik niet. 

En huilen heeft geen zin. Maar ik slik iets 
weg, omdat het plan is mislukt. Niemand 
treft blaam. Ik weet het. Maar toch. Het is 
gewoon niet leuk. Tot overmaat van ramp 
meldt IJf dat de omzet bitter tegenvalt: hij 
heeft slechts negen tosti's hoeven klaarma
ken, waarvan hij er twee zelf heeft opge
geten. Ik smeek om een herhaling van het 
experiment. 

Maar wie een uurtje later de pizzeria 
Porto Carrara bezoekt, zal van de lachende 
gezichten van de spelers van Caissa 1 en 2 
niet aflezen dat daar zeer geanimeerd twee 
nederlagen worden weggedronken. De 
meesten van ons zijn klaar met eten, als 
Micha binnenstapt, niet zo heel vrolijk, 
meer een beetje beduusd en bedremmeld. 
Ach, geen man overboord, een jochie. 

Het naspelen van de partijen op de vol

gende, verloren zondag is voor een team
leider met een Elo-rating van 1805 leer
zaam. Maar ik vind het ook een intieme 
aangelegenheid. Het prachtige w 
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handschrift van Gerard, Wan en Adje zo knoeien. Het naspelen van de 72 zetten van 
maar in huis. Ik dien goed te beseffen dat ik Niek wordt me 's middags te machtig. Er is 
in het bezit ben van tien door de jongens echt niet uit te komen: al die konings- en 
beschreven NIC-notatieformulieren, blaad- loperzetten. (Zie elders in dit nummer. ) De 
jes die ze zo lang naast hun bord hebben K en de L gaan na de 40ste zet dermate 
gehad, die ze urenlang hebben vertroeteld veel op elkaar lijken, dat een reconstructie 
en waarop ze zo gezellig hebben zitten onmogelijk is. 

Gedetailleerde uitslag Caissa 1 -ASV 1 (21-10-199 5): 3 Yî-6 Y2 

1.  A. Köhler 
2. M. Kremer 
3. H. Jolles 
4. G. Rill 
5. J. Spreeuw 
6. N. Narings 
7. E. Mastenbroek 
8;··· 1. van Steenis 
9. W. Fokkink 

10. A. de Feijter 

E. de Vries 
1. Hoogendoorn 
1. Marcus 
G.Homs 
P. de Jager 
R. de Leeuw 
V. Deegens 
W. van Rijn 
0. Wilgenhof 
S. Berkhout 

0-1 
1-0 

Yz-Yz 
0-1 

Yz-Yz 
Yz-Yz 
0-1 
Yz-Yz 
0-1 
Yz-Yz 

(wat gebeurde 

er allemaal in de 
3 e ronde van de 
KNSB-compo? 
zie pagina 18) 

• 

"Was het correct?" zijn fiets te stappen, midden op straat bleef 
Mark Kremer wachten. Enthousiast sprak hij mijn buur-

vrouw toe, die kennelijk vóór mij het huis 
We gingen naar het Concertgebouw waar had verlaten met in haar kielzog een vrien
muziek gespeeld zou worden van Richard din. Ik begroette mijn kameraad, maar kon 
Strauss ('Tod und Verklärung'), Wagner niet goed inschatten bij welke personen de 
('Liebestod' uit de opera 'Tristan') en we- staande fietser hoorde, en stelde me afwach
derom Strauss ('Also sprach tend op. De jongeman was, zo zou blij
Zarathustra'). Gerard R. had me uitgeno- ken, aanvoerder van Gerards club. In het 
digd omdat er onverwacht kaartjes over Concertgebouw nam hij het voortouw, hij 
waren. Enkele muziekliefhebbers van de schudde kaartjes uit zijn mouw en trad de 
'club voor concertbezoek' waar hij onlangs leden van de groep die daar op ons wacht
tot was toegetreden, waren verhinderd, en ten, stuk voor stuk met aandacht tegemoet, 
men zocht daarom naar geschikte invallers. waarna hij het gezelschap voorging op weg 
Of ik nog diezelfde avond wilde meegaan. naar de muziek. Nu reed hij nog zwierig 

Het is aangenaam om op zo'n manier ver- voor ons uit, en de zelfbewuste, bijna roe
rast te worden, en blij te moede zei ik: "ja, keloze manier waarop hij zijn fiets door het 
zeker". verkeer loodste, liet er geen twijfel over be-

Twee uur later stond Gerard op de staan dat deze man zichzelf beschouwde -
stoep, in gezelschap van een van de leden zo deed hij het althans voorkomen - als 
van de club, een jongeman die, zonder van winnaar, een bink. w 
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In de achterhoede benutten wij, ter
wijl we kalmpjes achter onze leider aan 
fietsten, de gelegenheid om een en ander 
uit te wisselen over ons private bestaan. 
Gerard hield zich keurig in, totdat we ach
ter ons de passage lieten die onder het Rijks
museum doorvoert, en in de verte het Con
certgebouw in zicht kwam. Het moment was 
daar om, voordat muziek en een fraaie am
biance ons zouden wegvoeren van het hier 
en nu, de kern van een heikele zaak te re
cupereren. 

Zo kwam het gesprek op de miserabel 
verlopen match tegen AS V, en op de enige 
partij waarin een speler van Caïssa aan het 
langste eind trok. Ik vermoedde welke vraag 
op de lippen van mijn metgezel brandde en 
speelde de rol van aangever om vervolgens 
uit te leggen wat mij deed besluiten tot mijn 
vermetele actie (18. d5?!). Naderhand heb 
ik begrepen dat iedereen voor mijn leven 
vreesde nadat ik de zet had uitgevoerd. Dat 
was geheel terecht. 

Na het optreden als kop van jut in de 
eerste match (ik stortte mij, na in de ope
ning een kans op voordeel te hebben ver
speeld, in het zwaard en gafEnklaar de ge
legenheid om mijn stelling beurs te beuken), 
waarin ik als eerste mijn partij beëindigde 
("down and out in Tilburg, Saturday 
aftemoon"), voelde ik mij nu, achter mij een 
gelijksoortige beproeving, maar dit keer met 
het punt op zak, heel even een heuse held. 

Een schrale troost voor de tranen die ik heb 
vergoten over de prestatie van het team. 

Uit de wedstrijd Caïssa-ASV (Arnhem) 
Mark Kremer - Jeroen Hoogendoom 
Amsterdam, 21 oktober 1995 

1. e4, c6 
2. d4, d5 
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3. Pd2, de4: 
4. Pe4:, Pd7 
5. Pg5 
Omstreeks 1985 werd deze zet geïntrodu
ceerd in de toernooipraktijk. 
In de stampartij Geller-Meduna (Sochi, 
1986) volgde: 5 .. . , Pgf6 6. Ld3, e6 7. Pgf3, 
h6 8. Pe6:, De7 9. 0-0, fe6: 10. Lg6, Kd8 
11. Lf4,Db4 12.a3,Db2: 13.De2. Wit had 
compensatie voor het geofferde materiaal 
en won. 

Een recent voorbeeld is Leko-Bakhtadze 
(Las Palmas, 1995). De partij is identiek 
aan de voorgaande tot de 11 de zet, waarop 
Leko met een nieuw idee komt: 11. c4 [op
zet: De2, Tdl ,  Pe5]. Hij won de partij over
tuigend. 
In 1985 speelde ik de volgende partij. 
Kremer-Bakker (Philidor Leiden -
Desisco Watergraafsmeer): 5 . .. , Pgf6 6. 
Ld3, g6 7. Pgf3, Lg7 8. 0-0, h6 9. Pe6, fe6: 
10. Lg6, Kf8 11. De2, Ph7 12. Tel, Pdf6 
13. Pe5, Kg8?, en hier had wit groot voor
deel kunnen bereiken met 14. Lf7, Kf8 15. 
Le6 +-. 
5 ... , Pgf6 
6. Ld3, e6 

7. Pgt3, Ld6 
Deze zet staat bekend als toereikend voor 
gelijk spel. A. Sokolov-Karpov (Belfort, 
1988) ging nu verder met: 8. De2, h6 9. Pe4, 
Pe4: 10. De4:, Pf6 11. De2, b6 12. Ld2, 
Lb7 l 3. 0-0-0, Dc7 14. Thel, 0-0-0 15. La6. 

Er is een evenwichte stelling ontstaan 
waarin wit een klein plus heeft. 
In Kamsky-Karpov (Dortmund, 1993) be
toonde wit zich ambitieuzer, en zwart wilde 
daar niet voor onder doen. De partij is il
lustratief voor de dynamische mogelijkhe
den in deze variant. Na 10 .. . , Pf6 volgde: 
11. Dh4, Ke7!? 12. Pe5 [12. 0-0, g5 13. 
Dh3, g4 -+; 12. Pd2, g5 13. Dh3, e5] Le5: 
13. de5:, Da5 14. c3, De5: 15. Le3, b6 ar 
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16. 0-0-0. Wit had compensatie voor het 
geofferde materiaal maar verloor deson
danks. 
8. 0-0, h6 

9. Pe4, Pe4: 
10. Le4:, Pf6 
Bekend is hier 10. .. , 0-0 11. c3!, e5 12. Lc2, 
Te8 13. Tel [opzet: Dd3] ed4: 14. Te8:, 
De8: 15. Dd4: (Kasparov-Karpov, Ainster
dam, 1988) waarna wit iets beter stond. In 
Kamsky-Karpov (Tilburg, 1991) introdu
ceerde zwart na een verwisseling van zet
ten die in dezelfde stelling resulteerde, een 
nieuw idee: 11..., c5 12. Lc2, Dc7 13. Te l ,  
Td8 14. h3, P f6  15. De2, cd4: 16. Pd4:, 
Lh2 17.K.hl,Lf4 18.Pb5,Db8 19. a4,Ld7 
20. Lf4:, Df4: 2 1 .  Pd4, Lc6 =. Deze zetten
reeksên geven een idee van het type even
wicht dat uiteindelijk kan ontstaan. 
De zet 10 ... Pf6 is direct, maar beperkt 
zwarts mogelijkheden. Het blijkt (?) dat 
mijn tegenstander agressieve bedoelingen 
heeft. Hij stuurt aan op de lange rochade. 
11. Ld3, Dc7 
12. b3, Ld7 
13. Lb2, 0-0-0 

14. Pe5, Le8 
Met 15. c4, waardoor d5 aan het zwarte 
paard wordt ontnomen, kan wit nu zijn 
voordeel bestendigen. Zijn stelling is har
monieus, terwijl zwart een gespleten kamp 
heeft. Tegenacties van zwart [ ... , c5; ... , 
Pd7] worden beantwoord met De2 en in 
bepaalde gevallen met Pf3. 
15. Tel, Pd5 

Nu blijkt het verschil. Zwart dreigt met 
stoorzetten zoals 16 ... , f6 [17. Pf3, Lh5], 
en 16 ... Lb4 zijn stukken te activeren. 
16. Dg4, g5 
17. c4, Pf4 

18. d5?! 
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Een Van Speijk-zet. Ik voelde niet de ge
ringste behoefte mij nu terug te trekken ach
ter de linies. Toch had ik dat moeten doen: 
1 8 .  Lfl, f6 19. c5, Le5: [Le7 20. Pd3 (x 
e6)] 20. de5:, Lh5 21. Dg3, f5 22. b4! (op
zet: Db3, b5). Deze stelling is tweesnijdend. 
Ik geef de voorkeur aan wit vanwege zijn 
aanvalskansen. 
Zwart kan zich na de gespeelde zet op meer
dere manieren verdedigen. De gekozen 
methode verliest rechtsreeks. 
18 ... , f6 
18 ... , cd5:? 19. cd5:, Pd5: 20. Tel +-
19. de6:, Lh5? 
19 ... , Le5: [h5 20. Df5, Le5: 21. Le5:. fe5: 
22. Df8, Pd3: 23. Dh8:, Te7: 24. Te3, en 
wit spartelt] 20. Le5:, fe5: 21. e7, Td7 22. 
Lf5, Kb8 23. Ld7:, Ld7: 24. Dg3, Lf5 [24 ... , 
Te8 25. h4, Te7: (24 ... , g4 25. Tad l met de 
opzet 25 ... , Te7: 26. Df4:, ef4:, Te7:) 26. 
hg5:, en weerom spartelt wit] 25. Dc3, Pg6 
[25 ... , Pd3 26. Te3] 26. Te3, De7: 27. Tael .  
Zwart heeft de beste kansen, maar wit kan 
met zijn solide stelling weerstand bieden. 
20. Df5, Le5: 
21. Lxe5, fe5: 
22. e7, Kb8 

22. Td7, Df8 +-
23. ed8:, T d8: 
24. Lfl +- @' 

24 ... , Pg6 
25. Le2, Tf8 
26. Dc2, g4? 
Nog een pion naar de bliksem, maar het 
maakt niet meer uit. 
27. Lg4:, Lg4: 
28. Dg6: 
Onthutst en gefrustreerd, zonder zijn tegen
stander aan te kijken, stak de zwarte speler 
zijn hand uit naar de overzijde, ten teken 
van opgave. 
l - 0 

Het derde 
Kees Sterrenburg 

DE TWEEDE VAN HET 
DERDE. 

Elke teamcaptain die meespeelt en tevens 
wordt geacht een wedstrijdverslag te ma
ken, weet dat het vrijwel onmogelijk is om 
uitgebreid in te gaan op de partijen van an
deren. Vergeef mij daarom mijn oppervlak
kigheid en wellicht mijn ongenuanceerd
heid. In ieder geval weet ik zeker dat het 
derde haar tweede wedstrijd tegen het eer
ste van de Raadsheer speelde. Ook ben ik 
er voor de volle honderd procent zeker van 
dat Robert-Jan Schaper zonder reden ver
stek liet gaan. (Dat doen wij niet meer hè 
Schapertje. Dat het eerste team van die no
toire verslapers heeft, is al erg genoeg). 
Maar dan houdt het wel op met de absolute 
zekerheden. Want ik weet eigenlijk hele
maal niet hoe Pieter Allaart, Gerard 
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"Zwier ontbreekt in Solti's Strauss vol ui
tersten" kopte de Volkskrant op zaterdag 
in een recensie over het concert dat ik met 
Gerards club van de zwarte hand bezocht. 
Zwier ontbrak ook mijn tegenstander, maar 
ik herinner mij nog al te goed het drie-let
ter-woord waarmee ik na afloop van mijn 
partij tegen Enklaar het gemoed luchtte. 
Dergelijke erupties op zijn tijd zijn onont
koombaar. 

• 

Sanderse en Eisse Mastenbroek verloren. 
Da's trouwens een bijkomend voordeel van 
een playing-captain: het bespaart je een al 
te harde recensie in het clubblad. Ook weet 
ik niet exact hoe Robbert van het Kaar en 
Martin Nieuwenhuis hun partijen wonnen. 
Hetgeen weer een nadeel is, want dat le
vert je geen eventuele veren in het achter
werk op. Wel zag ik dat Theo Weijers het 
'zwijntje van de avond' was en dat Marcel 
Nielen met een remise als 'De Vurens van 
Caissa'* de terugreis naar Haarlem kon 
aanvaarden. Rest mijn eigen partij waar ik 
natuurlijk wel alle ins-en outs van ken. Maar 
om nu bij gebrek aan beter je eigen winst
partij uitgebreid te gaan behandelen, dat 
geeft niet bepaald blijk van een goed ge
voel voor verhoudingen. De oplettende le
zer is inmiddels tot de conclusie gekomen 
dat het 4 112- 3 112 voor Caissa 3 werd. En 
zo is het. 

* Vurens, speler van Roda JC die na een 
uitmuntende wedstrijd met één stomme bal 
een twee-nul voorsprong tegen Benfica 
weggaf. Het werd uiteindelijk 2-2 waardoor 
Roda uit de Europa-Cup ligt. Nu gaat deze 
vergelijking in zoverre op dat ook de partij 
van Marcel in gelijkspel eindigde. Caissa 
daarentegen is nog volop in de race. • 
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Het middenrif 

Leo Oomens 

De ideale opening 3 

Een beetje discussie kan geen kwaad. 
Gerard Rill ging in op mijn aarzelende vraag 
of er zoiets zou kunnen zijn als een ideale 
opening. Zijn benadering is wel heel anders 

dan de mijne. En ik ben er dan ook wel ze

ker ttán dat ik volgens zijn typologie onder 
de filosofen zou moeten vallen: hopeloze 
schakers die nooit echt sterke spelers zul
len worden. 
Gerard verbindt aan de notie ideale opening 
die van voorkeur. Sommige typen spelers 
hebben een voorkeur voor dit, andere voor 
dat. Hij weet natuurlijk ook wel dat het daar
bij om iets anders gaat dan om een ideale 
opening. Gerard heeft het over zoiets als 
congenialiteit: welk systeem past het best 
bij je? 
Voor de meeste spelers is dat ook interes
santer dan wat in abstracte zin ideaal zou 
kunnen zijn. Maarja,je bentfilosoofofniet. 
En dus nog maar eens. 
Ik probeerde de ideale opening te benade

ren vanuit een soort economie. Bij welke 
opening bereik je het doel: ontwikkeling van 
de stukken, bezetting of beheersing van het 
centrum en een zo groot mogelijke flexibi

liteit, in zo min mogelijk zetten. Dat ik daar

bij uiteindelijk met het Frans kwam aanzet

ten was ook in mijn eigen ogen nogal para
doxaal. 

Maar mijn vraag blijft nog even hangen. Nu 
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van een andere kant: wat is verstandiger -

en dichter bij de ideale opening - een sys
teem waarbij je je tegenstander heel veel 

keuzemogelijkheden laat, of een systeem 
waarbij de tegenspeler gedwongen wordt 
met je mee te gaan in jouw keus? 
Om de gedachten te bepalen. In Fischers 
boek met 60 gedenkwaardige partijen merkt 
hij over zijn eerste zet met wit (natuurlijk 
e4) op: 'the best by test.' Is dat zo? En vol
gens welk criterium dan wel? 
Op l e4 heeft zwart nogal wat keus. In de 
grootmeesterpraktijk is daarop geantwoord 
met, van links naar rechts, a6 (Miles ), b6 
(Engelse verdediging in combinatie met o.a. 
e6), b5, c6, c5, d6, d5, e6, e5, g6 en met de 
paardzetten Pc6 e n  Pf6. N iet  al die 
verdedigingszetten komen even veel voor, 

over sommige bestaat maar heel weinig 
theorie, over andere juist weer heel veel. 
Maar je kunt nu niet echt zeggen dat 1 e4 
een speciale voortzetting echt afdwingt. 
Van Kortsnoj herinner ik me een commen
taar op zijn openingszet 1 g3: daardoor zou 
de speler die over het meest uitgebreide 
openingsrepertoire beschikte in het voor
deel zijn, omdat op 1 g3 zoveel verschil
lende reacties mogelijk zijn. Dat Kortsnoj 
in de praktijk met 1 g3 altijd wel ofwel in 
het Engels ofwel in het Catalaans terecht
kwam, doet voor die beoordeling misschien 
niet terzake. Waar het om gaat is dat 
Kortsnoj het wonderlijk genoeg als een 

voordeel voor zich zelf beoordeelde om de 

tegenstander veel keuzemogelijkheden te 
geven. 
Voor een modale speler, laten we zeggen 
uit het middenrif van Caïssa, ligt dat niet 

zo voor de hand. Die wil misschien het liefst 

van de eerste zet af aan zijn wil opleggen 

aan de tegenstander. En dan kies je mis
schien liever voor zoiets als 1 b4. 

Daar past een anekdote bij. Met een Caïssa-

team ben ik eens op bezoek geweest bij een 
club ergens in de polder. Misschien was het 
Nieuwendam, maar zeker ben ik daarvan 
niet meer. Op alle even borden verscheen 
daar de zet 1 b4 ! Daar was kennelijk een 
tactische training aan vooraf gegaan. 

Gerard doet denigrerend over zulke ope

ningen en zulke spelers: die zijn er op uit 
hun tegenstanders een onprettige avond te 
bezorgen. Maar wat is daar eigenlijk tegen? 

Bovendien biedt iedere stand zijn eigen 

mogelijkheden, aardigheden, moeilijkhe

den, positionele kenmerken, tactische mo

tieven. 
Toch ben ik het met Gerard eens dat er ook 
wel een speciaal soort aardigheid zit in het 
spelen van wat hij noemt hoofdvarianten, 
veelgespeelde en dus met veel theorie om
geven systemen als in het Spaans of 
Siciliaans. Maar die zijn voor veel schakers 
te moeilijk: te veel theorie om je er in thuis 
te voelen, te veel vallen en voetangels om 

Het vierde 
Jan Meuleman 

Nou niet 

weer meteen in de eerste 

ronde ... 

Vrijdag 6 oktober. Caissa 4 moet in de 
eerste ronde tegen MSK I in Muiderberg 
spelen. Helaas moeten we het zonder twee 
van onze beste spelers doen: André Bach 
en Herre Trujillo. Captain Nils heeft geluk
kig bijtijds versterking in de vorm van Daan 
Jansen aangetrokken. Om zes uur s'avonds 
verzamelen we bij Nils, waar we getracteerd 
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over te struikelen. 
Euwe, die in zijn onvolprezen boekje van 
Oom Jan juist het Spaans en het Siciliaans 
op het repertoire van zijn neefje zette, raadt 
in zijn openingscursus voor beginners die 
twee openingen dan ook weer af: ook voor 

die beginner moet het schaken leuk blijven, 

is zijn gedachte. De witspeler mag daarom 
van hem rustig Lc4 spelen ipv Lb5: het Ita
liaans is makkelijker dan het Spaans, zo 

vindt Euwe. 

Zoals het hoort wordt dat advies ook wel 

opgevolgd: in de benedenhelft van de ran:g

lij st van Caïssa lukt het de zwartspeler maar 
zelden om Spaans op het bord te krijgen. 

Wie geen zin heeft in het Italiaans, die moet 
van ellende wel iets anders antwoorden op 
1 e4 dan e5. 
Kijk, en zo kwam ik ooit bij het Frans te
recht. 

• 

worden op een heerlijke maaltijd. Het 

nieuwe vierde, ook wel bekend als Bom
team, bestaande uit André Bach, Herre Tru
jillo, Thomas Netten, Daan Jansen, Nils de 
Rijk, Jefunne Gimpel, Bart Nootebos, Paul 
Laport, Jan Meuleman en Henk-Jan van 
V liet, heeft de opdracht gekregen eindelijk 

eens te promoveren naar de eerste klasse 

en is speciaal hiervoor binnen de club 
gepromoveerd van Caissa 7 tot Caissa 4. 

Het begon allemaal in het najaar van 1993. 
Via André Bach was het jaar daarvoor een 

aantal vrienden uit Chai Shop Bom Shankar 
lid geworden van Caissa (vandaar de naam 
Bom-team). Toen er bijna genoeg waren om 
een team te formeren, werd door capo Nils 
actie ondernomen. De groep werd aange
vuld met enkele gangsters van de Caissa
clan en zo konden we twee jaar geleden w 
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als Caissa 8 beginnen in de derde klasse. 
André speelde nog in het vierde, maar zou 
het jaar daarna het team komen versterken. 
Na een jaartje wennen in de derde klasse A 
met als resultaat een vijfde plaats, eindigde 
ons team het tweede jaar op een verdien
stelijke tweede plek in de derde klasse A, 
inmiddels als Caissa 7. We hadden drie 
matchpunten minder dan WSC II uit Weesp 
maar een hoger aantal bordpunten. Het jaar 
was slecht begonnen met direkt een neder -
laag in de eerste ronde (net als het jaar er -
voor) tegen de latere winnaar WSC IL La

ter, in de vierde ronde, volgde nog onnodig 
verlies van Rosso 1, naar later bleek de 
degradant in de poule. De eindsprint was 
sterk: in de laatste drie ronden werden 
achtéreenvolgens de nummers vier, drie en 
twee verslagen. Helaas liet Weesp het hele 
jaar slechts één steekje vallen: we konden 
ze nooit meer inhalen. 

Dit jaar wilden we dus niet weer de eer
ste match verliezen. Onderweg naar Muiden 
hing er dan ook een gespannen sfeer in de 
auto. Later in de kantine van MSK werd 
het er niet beter op. Drie van ons konden 
niet mee in de auto en waren met de bus 
gegaan. Ze hadden voor de zekerheid ge
beld om te vragen of de bus dichtbij de 
schaakclub stopt en hadden te horen gekre
gen dat het niet meer dan vijf minuten lo
pen was vanaf de bushalte. Toen we met de 
auto aankwamen bij de schaakclub in 
Muiderberg heeft Nils nog eens in de kan

tine gevraagd of het ver lopen was naar de 
bushalte. Weer werd ons verzekerd dat het 

niet meer dan vijf minuten lopen was naar 
de bushalte. Maar om kwart over acht wa
ren ze er nog niet en konden we geen tijd 
meer rekken. De klokken werden aangezet 
en met zijn vijven begonnen we dan maar. 
Vreemd genoeg haalde niemand van MSK 
1 het in zijn hoofd om ons te troosten met 
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de woorden "Busje komt zo, busje komt 
zo, busje komt zo". Gelukkig kwamen Bart, 
Jefunne en Thomas nog geen tien minuten 
later, zodat de schade nog beperkt bleef 
Maar toch. Een paar uur later bleek dat ze 
samen een half punt hadden gescoord. 

Tijdens de match ga ik helemaal op in mijn 
spel. Ik kan dan ook weinig zinnigs over de 
partijen van mijn teamgenoten melden. Een 
paar keer heb ik gekeken hoe het ging op 
bord acht bij Henk-Jan en bij Paul op bord 
zes. Paul was in een latere fase in een taaie 
strijd verwikkeld met gelijk materiaal: 14 
pionnen en weinig stukken op het bord. Wat 

ik bij Henk-Jan zag, een achterstand van 
een pion tegen een loper, bleek later niet te 
kloppen. Hij zei zelflater dat hij steeds ge
lijk had gestaan in materiaal. 

Ik speel met wit, verlies een pion en raak 
achter op tijd. Toch vind ik dat ik een goede 
positie heb en dat ik ondanks een achter
stand van een kwartier wel het initiatief en 
dus nog volop winstkansen heb. Dus ik geef 
nog een pion weg, die moeilijk geweigerd 
kan worden. Als hij die pion niet neemt, 
komt hij zwaar in de problemen. Als hij hem 
wel neemt, komt zijn dame zodanig in het 
nauw, dat hij na vier gedwongen zetten eerst 
één pion en later waarschijnlijk nog een pion 
verliest, zonder echt uit de problemen te ra
ken. Ik heb nog bijna een half uur om twaalf 
zetten te doen en ben hard toe aan een 
pauze. Ik gok erop dat mijn tegenstander 
diep moet nadenken en loop even naar de 
bar. Daar hoor ik even later schuin achter 

mij twee Muiderbergbewoners smoezen. 
"Het staat 3,5 - 1,5 en op de andere borden 

ziet het er ook goed uit, winst ofremise". 
Oja? Dat zullen we nog wel eens zien. Ik 
ga snel terug naar mijn bord en zie dat mijn 
tegenstander nog aan het denken is. Naast 
mij spelen alleen Henk-Jan en Paul nog. Op 
bord 1 verliest Thomas, op bord 3 en 4 w 

verliezen Nils en Jefunne. Op bord 2 wint 
Daan tegen een oude bekende van Nils, op 
bord 5 speelt Bart remise. Geen beste 
tussenstand dus. Maar er is nog hoop. 

Mijn tegenstander heeft de pion genomen, 

moet drie keer vluchten met zijn dame, 
krijgt een tussenschaakje en verliest een 
pion. Zijn voorsprong in tijd is inmiddels 
bijna helemaal verdwenen. Na de vijfen
dertigste zet nemen we samen een korte 
pauze. Als we weer verder spelen, is het 
vrij snel afgelopen. Mijn tegenstander komt 
niet meer uit de problemen, verliest veel tijd 
en uiteindelijk zijn toren. Bijna gelijktijdig 
wint Henk-Jan op bord acht. Paul speelt ten
slotte remise, zodat het gelijk wordt 4 - 4. 
Voor MSK valt de uitslag een beetje tegen. 

Het vierde (Il) 
Daan Jansen 

Chaturanga 1 - Caissa 4 

Op 27 oktober speelden wij in de Bijlmer 
tegen Chaturanga 1. Ik verloor al snel maar 
gelukkig volgden daarna de puntjes: Nils 
(1), Herre (1), Bart (Y2), Thomas (Yz), Jan 
(1). Jefune was niet zichzelf en verloor. 
De wildste partij was die van Henk Jan met 
zwart: 
1. b4, e5 2. Lb2 (a3!?), Lb4: 
3. Le5:, Pf6 4. c4, 0-0 
5. e3, Tel 6. Lb2, d5 
7. cd:, Pd5: 8. Pf3, Pc6 
9. a3, La5 10. Le2 
(zie diagram hiernaast w wcu-) 
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Wij zijn allang blij, dat we nou eens niet 
meteen de eerste match verliezen. 

Later op de avond worden Bart, Nils en 
Jan nog getracteerd op wijze lessen van Paul 
over het vaderschap, over geld, over een 

mogelijk bestaande zoon, die schatrijk zou 
zijn en maar wat graag zijn geld met Paul 
zou willen delen. Over mogelijke toekom
stige kinderen, over hypothetische diplo
matische remises tegen welgestelde tegen
standers, uit Muiderberg bijvoorbeeld. Over 
de dochter van zijn tegenstander van van
avond, die nog een beetje jong is, maar over 
twee jaar uit zal gaan met hem. Kortom, 
een heel geslaagde avond met twee belang-
rijke remises. • 

•.m.t.��-��� - . . � .&. - • .&. - .&. •ei• " I]� 
--· . "" .  

. .  ". � R nt0B � n�u./j,r b<tJR�m mld: 
10 . .. , Te3:!? ll. fe3:, Pe3 
12. Del (Db3 !) Pg2+ 13. Kfl, Lh3 
14. Kf2, Lb6+ 15. Kg3, Dd7 
16. Dc4, Te8 17. Tgl, Te2: 
18. Pg5, Lf2+ 19. Kf3, Lgl: (Pd4+!!) 
20. Ke2:, De7+ 21. De4, Pf4:+ 

22. Kf3, Lg3+ en opgegeven door wit. 
• 
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Pro_( Van Hulst doceert 

Twee vragen 

Naar aanleiding 
van mijn laatste 

college bereikten mij twee vragen. Hier 
volgen vraag en antwoord. 
Eerste vraag. 
Kunt u iets meer zeggen over het Engelse 
elf-jarige schaakwonder Luke McShane? 
Antwoord. 
Alv�ns nader op de prestaties van dit kind 
in te gaan, eerst enkele opmerkingen van 
psychologische aard. Jaren geleden kreeg 
Max Euwe een uitnodiging om in IJsland 
enkele simultaans te geven, een paar lezin
gen te houden en een mini-match van twee 
partijen te spelen tegen "een jonge Uslandse 
schaker". Alles verliep volgens plan tot aan 
de mini-match. Euwe werd voorgesteld aan 
zijn tegenstander: een schooljongen, nog in 
korte broek Euwe zei later, dat hij zich ei
genlijk een beetje beledigd voelde; waarom 
liet men die jongen niet deelnemen aan een 
van simultaan-seances? Alzo Begon Euwe 
"1I1et frisse tegenzin" aan de eerste partij; 
hij kon zijn tegenstander nauwelijks serieus 
nemen. Maar na 1 5  zetten bad Euwe bet al 
erg moeilijk en de IJslanders hoopten op 
een sensatie; maar toen werd Euwe klaar -
wakker, speelde voor wat hij waard was, 
maar mocht tenslotte blij zijn dat het remise 
werd. In de tweede partij was Euwe een 
gewaarschuwd man: hij won, niet zonder 
moeite, door sterk spel 1l_ En nu iets over 
de elfjarige Luke McShane, die in een toer
nooi te Cambridge startte met 4 uit 4! Ook 
hier deed zich hetzelfde verschijnsel voor. 

1 6  

De Russische grootmeester Arkell (ELO 
2490) zal gedacht hebben: wat doet dit kind 
in de toernooizaal? Het is voor en GM bijna 
ondoenlijk om in een kind van 1 1  jaar een 
serieuze tegenstander te zien. Maar het kind 
won. Zelfs een op papier nog iets sterkere 
meester moest in het zand bijten. Men kan 
zich natuurlijk afvragen, of de sterke mees
ters na twee overwinningen van Luke in de 
eerste twee ronden, niet voldoende gewaar
schuwd waren. Dat was inderdaad het ge
val. Maar toen deed zich een nieuw psy
chologisch effect voor. De tegenstander in 
de derde ronde, ook met een meestertitel, 
ging achter het bord zitten met de gedachte: 
nu wil ik absoluut winnen. Hij nam te grote 
risico's en verloor, evenals zijn opvolger in 
de vierde ronde. Nummer vijf pakte het 
beter aan. Hij ruilde zoveel mogelijk stuk
ken en testte bet kind op zijn eindspelkennis; 
die bleek nog zeer onvoldoende: de Rus 
Howell won. Het wonderkind behaalde een 
zeer bevredigend eindresultaat. Nu een kort 
partijfragment: 

•.• -• ·il� " . m. U • U. • • . " . .  
u._ -�- �Il m • • n L\ O. • n�' l�B D m 1 

De Russische grootmeester Arkell zat ach
ter de witte stukken. Met zijn laatste zet 
had hij met zijn toren een pion op d6 geno
men. Zonder aarzelen speelde Luke toen 
. . .  Txf2. Als de koning de toren neemt, volgt 
Df8+ en de witte toren op d6 gaat verloren, 
terwijl de stelling voor wit wel heel erg 
slecht is. Dus speelde Arkell bxc3 waarop 
zwart na 15  zetten won. 

Tweede vraag. 
U zegt dat in het Donner-Memorial Jeroen 
Piket tegen Nunn in een waarschijnlijk ge
wonnen stand opgaf. Hoe was de stand? Die 
was als volgt: 

" . ----� 

�� -t!J· " •rt • • • " - 11• • • - � · L\ - • " . L\ .  f/41/h m • • a 
L\ • • •  ' • • • •  
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Het was in de zevende ronde. Jeroen bad 
uit zes partijen slechts een half punt gekre
gen. Toen in nevenstaande stelling zijn ko
ning schaak stond, zag hij dat op Th3 de 
dame op f4 mat gaf; gaat de koning naar 
g4, dan volgt mat door Dh5 . Dus gaf Jeroen 
op. Maar Nllllil zei: als je gewoon met de 
koning naar g5 gaat, dan verJjes je wel de 
toren, maar de koning komt niet in een mat
net. Bovendien houdt wit voldoende mate
riaal over (toren en paard) om het de zwarte 
koning danig lastig te maken, terwijl de b
pion hunkert naar promotie; zwart mag al 
heel blij zijn, als hij remise kan maken door 
eeuwig schaak. Alzo moest de sterk gedes
illusioneerde Jeroen toezien, hoe voor de 
zesde maal achter zijn naam een nul ge
plaatst werd. 

1l Met opzet heb ik de naam van Euwes te
genstander nog niet genoemd, om u in de 
gelegenheid te stellen die naam te raden. 
Natuurlijk, u hebt het goed geraden: het was 
Olafson, die enkele jaren later als GM op 
wereldniveau speelde. • 

Schaaktoernooi voor kinderen van basisscholen 

zaterdag 2 december 1995 in de Wethouder Verheijsporthal Oranje Vrijstaatkade 
Naar keuze: 
of 's morgens van 1 0.00 tot 12 .30 uur of 's middags van 14.00 tot 1 6.30 uur 
Ieder speelt 5 partijen 
Spelers die veel partijen winnen plaatsen zich voor de tweede speeldag (9 december) 
Aparte groepen voor kinderen tot 10 en voor kinderen tot 1 2  jaar 
Indien mogelijk ook aparte meisjesgroepen 
Toegang is gratis 
Schriftelijke aanmeldingen (naam en geboortedatum, j/m, ochtend of middag) 
naar: Wil G. Haggenburg . 1 - lOJaar 
J. van Lennepkader 157 I (geboren in af na 1986) 
1054 ZL Amsterdam _ 12 jaar 
tel . :  020 683 1 7  1 1  (geboren in 1984 of 1985) 
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Het eerste 
(deel 2) 

Errit Petersma 

Caissa 1 onherkenbaar 

Het was vreselijk, heel erg en verschrikke
lijk. Vanwege de inleverdatum van de ko
pij moet ik het kort houden. Dat had ik an
ders trouwens ook gedaan. Het was name
lijk bar, afgrijselijk en niet om aan te zien. 

16 . 10  uur: Joost verliest na een pionoffer, 
een iO�eroffer en veel te hard meevlugge
ren in de tijdnood van zijn tegenstander: 
0-1 .  
1 6 . 1 5 :  Niek verliest na een Aljechin en 
slecht spel: 0-2. 
16.45: Ad verliest nadat hij wel zes zetten 

lang heeft verzuimd f4-f3 te spelen (en mis
schien had gewonnen): 0-3 . 
16.45: Aran wint, na gedurende de eerste 
negen zetten er vijf met zijn dame te heb
ben gedaan, fraai in 24 zetten: 1-3.  
16 .  5 5 :  Micha verliest na herhaling van zet
ten uit de weg te zijn gegaan: 1 -4 .  
17 . 10: Jaap verliest na twee niet uitgevoerde 
zetten extra te hebben genoteerd en - zo 

bleek na reconstructie - met een dame voor 
door zijn vlag te zijn gegaan: 1-5 .  
17 . 10 :  Mark wint onberispelijk: 2-5 .  
17 . 15 :  Gerard geeft na reconstructie op: 
2-6. 
17 .30: Wan wint regelmatig: 3-6. 

En Haj o schuift het daaropvolgende uur een 
lastig toreneindspel op de op één na snelste 
manier heel mooi uit: 4-6. 

Een dag van tevoren kaartjes en strippen

kaarten kopen. Vier pennen voor Micha 
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mee. Je op het Centraal Station zenuwach
tig maken. Noodscenario net niet nodig. 
Naar perron 4b rennen. In Arnhem op de 
heemeis niet naar mijn vriendin, maar naar 
een ander perron 4b. In Nijmegen voor ze 
naar bakker Mart van der Wijst gaan. Op 
de terugreis niet naar mijn vriendin, maar 
naar perron 6a. De jongens helpen met het 
cryptogram. Met ze naar Collina en Gambit. 
Alles voor niets. Maar o zo gezellig. 

Volgende keer krijgen we Eindhoven op 
bezoek. Denken ze van te winnen. De idio

ten. Komt u allen kijken, op 1 6  december, 
gezellig thuis? En lachen? 

Gedetailleerde uitslag SMB 2 - Caissa 1 
(18-11-1995): 6-4 
1 .  A. van Rijn A. Köhler 0-1 
2. B. van Esch M. Kiemer 0-1 
3 .  L. v.d. Linden H. Jolles 0-1 
4. J. Aubel G. Rill 1 -0 
5. C. Wüstefeld J. Spreeuw 1-0 
6. P. Bolwerk N. Narings 1 -0 
7 .  J. Retena M. Leuw 1 -0 
8. F. Helmond J. v. Steenis 1 -0 
9. A. v.d. Hurk W. Fokkink 0-1 
10. R. Leenders A. de Feijter 0-1 

LEDENADMINISTRATIE 

SV CAISSA 
Jaap Spreeuw 

Nieuwe leden 
T. Marioneaux, Waldemar Moes, 
Jim de Wilde. 
Van nevenlid naar hoofdlid 
Sjoerd de Vos 
Opgezegd 

D. Kamphuijs (Donald) J.  Sluis (Joost) 
Afgevoerd 
R. Pangalila 
Totaal aantal leden nu: 1 17 .  

Caissa a l  i n  de eerste 

ronde uit de 

SGA-cup 

Robbert van het Kaar 

Twee jaar achter elkaar de SGA-cup win

nen, het jaar daarop uitgeschakeld in de 
kwartfinale en nu al klop in de eerste ronde. 
Niet helemaal het grote Ajax dat wordt uit
geschakeld door een zaterdag-amateurclub, 
want tegenstander Probleem hoort toch ook 
wel in de eredivisie, maar toch wel een 
beetje onverwacht. 
Het viertal bestond deze keer uit Robert 
Schaper, Errit Petersma, Cees Sterrenburg 
en Robbert van het Kaar. Bij het Probleem 
speelden onder meer Bart Dijkstra en de 
Joegoslaaf Becic. 

Ik was zelf het eerste klaar. Met zwart te
gen Bart Dijkstra kwam er een Panov met 
g6 op het bord, waarin ik al snel een pion 
offerde ( . . .  ) met de bedoeling om de witte 
koning in het midden te houden. Bart 
speelde zijn zetten a tempo en bleek de stel
ling tot de 1 7  e zet al twee maal eerder op 
het bord gehad te hebben, terwijl ik het wiel 

Uit de mailing van de SGA 
van competitieleider SGA, Ruud Mercks 

Hoe te handelen bij Niet Opkomen? 
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zat uit te vinden. Het pionoffer is dus niet 
correct. Dan nog maar een pionnetje, en nog 
een, en een kwaliteit. .  . .  Als het in vredes
naam maar mat gaat, of eeuwig schaak of 
zoiets. Niet dus: 1 -0 voor Het P.robleem. 

De enige (regelmatige) overwinning kwam 
op naam van Cees: 1 - 1 .  Het vierde bord is 
bij dit soort wedstrijden het 'slechtste' bord 
om te winnen, omdat bij een gelijkspel het 
vierde bord wordt geschrapt. Bij een remise 

aan dat bord wordt vervolgens ook het derde 
bord geschrapt enz. In deze wedstrijd 
speelde dat verder geen rol, omdat de an
dere spelers het lieten afweten. 
Errit verloor van Becic. Licht balend van 
de ruilvariant van het Frans kwam Errit re
delijk te staan. Veel 'Joego's' (kan die term 
nog wel?) staan erom bekend dat zij vanuit 
het niets een aanval uit de grond kunnen 
stampen. Met minimale middelen vliegen 
ze je naar de keel. De aanval werd over
leefd, maar later ging er iets mis: 2-1 voor 
het Probleem. Daarmee was de wedstrijd 
beslist, want zelfs bij winst van Schaper aan 

bord twee zou Het Probleem vanwege de 
hierboven beschreven regel doorbekeren. 
Mede daarom (sorry Robert, niet erg soli
dair) heb ik verder nauwelijks aandacht aan 
zijn partij besteed. Ook daar ging wat mis: 
eindstand 3-1 voor de bezoekers. 

® 

Onlangs bleek dat er niet goed gehandeld werd bij het niet opkomen van spelers. Omdat 

hier misschien onduidelijkheid over is, het volgende. Als een speler niet komt opdagen 

mag er tot 2 1 .00 uur een invaller plaats nemen. Indien dit niet gebeurt is de partij verloren 

en wordt er NO op het formulier ingevuld. Komen beide spelers aan hetzelfde bord niet 

opdagen zal er twee keer NO ingevuld dienen te worden. Omdat beide spelers dan regle

mentair verliezen zal het totaal aantal bordpunten in die wedstrijd niet meer zijn dan een 

totaal van 7 
19 
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Het vijfde 
Een dubbelverslag. 
Jeroen Hoogenboom 

Stefan Steemers drukte mij, na onze laatste 
overwinning op Es '80, op het hart in mijn 
verslag de rivaliteit tussen Caissa 4 en 
Caissa 5 te benadrukken. Big deal, zult u 
wellicht zeggen (zeker wanneer u ook graag 
'Yes! '  roept als er eens iets goed gaat), en 
gelijk hebt u. Een jubelende verslaggeving 
in clubbladen over de verrichtingen van het 
eigen team werkt bijna altijd slaapverwek
kend. Nog erger is de vreugde over gebeur
tenis��n die nog moeten plaatsvinden: 'Wij 
worden zeker kampioen! ' .  De schrijver 
toont zich optimistisch, heet het dan. Ik heb 
in een grijs verleden Caissanieuws-verslag
gevers eens de goede raad gegeven een ver -
slag nooit te beginnen met een beschrijving 
van het weer, nooit te schrijven dat de stuk
ken toen weer in de doos konden, en vooral 
niet hoe rijkelijk het bier die avond vloeide. 
En niet jubelen, voeg ik daar nu aan toe. 
Nadat we in de 3e ronde nipt van Es'80 1 
hebben gewonnen (gedetailleerde uitslagen 
elders in dit nummer) staan we nu, al dan 
niet gedeeld, bovenaan. Het vijfde speelde 
in de 2e ronde tegen De Pion 1, de eerste 
krachtmeting in de loop naar een eventueel 
kampioenschap. We spelen in onze poule 
tegen drie eerste-achttallen, als u begrijpt 
wat ik bedoel. Aan het eerste bord Piet 
Ruhe, waarover later meer. Robert Jan de 
Bruin tegen Wil Haggenburg op bord twee. 
Hij wint, Haggenburg nam teveel risico, 
goed gecounterd. Frans Roes op drie. Ac
cepteert een remiseaanbod,juist op het mo
ment dat hij, zo bleek bij de analyse, zich 
de gekste dingen in zijn hoofd aan het ha-

20 

len was. Hardnekkige dameoffers vlogen 
over het bord en werden weer net zo snel 
weerlegd. 
Aan vier, Alex Wunnink. Niet goed gezien. 
Remise. Vijf, Ed Leuw. Hem ontglipt een 
volle toren. Zes, ikzelf. Makkelijke winst. 
Zeven, Stefan Steemers, met wit. Kwam na 
l.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.0-0 Lc5 
5.d4 Lxd4 6.Pxd4 Pxd4 7.Lg5 h6 8.Lh4 

b5? 9.f4! in een gewonnen stelling, zie dia
gram. 

(stand na 9.f4!)  

Zeer helaas, Stefan zag spoken en de partij 
verzandde in remise. Pim Zonjee op acht. 
Was een weinig verlaat en kon geen vuist 
maken, remise. Einduitslag 4-4, want Piet 
Ruhe verliest, als laatste die avond. Maar 
hoe! Hij was eerst één stuk, en toen twee 
stukken achtergeraakt. Hij speelde door. Hij 
moest dat wel doen, omdat zowel hij als 
zijn tegenstander nog minder dan een mi
nuut voor de partij hadden en Piet dus nog 
steeds remise- of zelfs winstkansen had. En 
waar eerst twee volwassen mannen uren
lang bezig waren met serieuze plannen en 
ideeën over de partij, zijn nu diezelfde twee 
overgegaan tot een willekeurig smijten met 
stukken en slaan op de klok, net zolang tot 
er een mat staat of door zijn vlag gaat. 
Twee jaar geleden braken we partijen af en 

zou Piet opgegeven hebben. Nu liggen zijn 
kansen in de laatste minuut. De SGA com
petitie bestaat nog slechts uit het spelen van 
rapidpartijen en voegt zich daarmee geheel 
naar de 'tijdgeest' .  Die zegt dat we snel 
moeten zijn, ongeacht wat we doen. 
Veronica hakt inmiddels de aftiteling van 
fihns eraf, dat duurt te lang. De SGA heeft 
het element tijd in het schaakspel terugge
drongen, de hele partij moet klaar zijn in 
een luttele 1 uur en 45 minuten per persoon 
en echte eindspelen zie je niet meer. De 
schrik slaat je om het hart als je hoort dat 
De Pion inmiddels ook in zijn eigen com
petitie de rapidpartij heeft ingevoerd, om 
niet van het SGA-tempo afte wijken. Vooral 
niet afwijken! Dat het schaakspel zich in 
essentie helemaal niet leent tot opschieten 
kan blijkbaar niemand iets schelen. Scha
ken wordt voor de spelers niet ' leuker' 
wanneer het sneller gaat, er worden alleen 
maar meer fouten gemaakt. 

Het zevende (1) 
John Könst 

-

Pak slaag! 
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Waarom doet de SGA dit dan eigenlijk? De 
voordelen van het versneld-beëindigen zijn 
immers veel kleiner dan de nadelen. De kans 
dat u een partij niet alleen afbreekt maar 
ook nog uitspeelt, is zeer gering. Team
leiders onderhandelen over afgebroken par
tijen. Dus, wat drijft de SGA? Frans Roes 
interviewde voor NRC-Handelsblad 
(16. 1 1 .95) de bioloog Robert Trivers, die 
zegt: "Alle gedrag is evolutionair bepaald." 
Het is geen toeval dat mensen zich in hun 
gedrag aan hun omgeving aanpassen. De
genen die dat niet doen verdwijnen weer. 
De aangepasten zijn dus altijd in de meer
derheid. Aha, dat zal het zijn! Ze kunnen er 
niets aan doen, ze zijn nu eenmaal in de 
meerderheid. Een wat angstige geruststel
ling, dat wel, en het heeft mij veel plezier 
in de externe competitie gekost. Ach, ach, 
mijn trieste lot, was ik toch ook maar een 
aangepaste! D 

speelt, hij zwoegt, hij denkt, hij durft, hij 
zet en tot slot deelt hij de punten. Eric 
van Tuijl, invaller aan het 8e bord, maakt 
er een zenuwslopende partij van. Ook hij 
speelt, ook hij zwoegt, ook hij denkt, ook 

Enkele vermeldings
waardigheden van onze 

. . , hij durft, ook hij zet en hij wint. Aan de � invallers heeft het dus niet gelegen. 

eerste match dit seizoen tegen bet eerste 
team van Landsmeer: 

Frans, onze teamcapo, genoot van een 
vakantie in Indonesië. Harry maakt, omdat 
het herfstvakantie is, een uitstapje naar 
Antwerpen. 

Op zoek naar invallers dus voor deze 
match. Verdorie nog aan toe waarom orga
niseert de SGA compo-wedstrijden in de 
herfstvakantie? 

Gabor Lörinczy, invaller aan het 7e bord, 
maakt er een spannende partij van. Hij 

Mirjam was om 2 1 .00 uur als eerste uitge
speeld en liep wat teleurgesteld rond na de 
eerste nul op bet scorebord. Van de vaste 
kern van het zevende wist alleen Tom het 
volle punt te pakken. Naar zijn zeggen was 
het een slechte maar toch een leuke partij 
en hij was er dik tevreden mee. (Jammer 
Tom maar ik heb geprobeerd je partij na te 
spelen maar de notatie liet wat te wensen 
over. Als ik wat meer tijd had gehad zou ik 
je hierover even gebeld hebben). 

Cir 
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In ieder geval maakte T9m zijn partij vak
bekwaam af. 
We verloren deze match met 3 'h-4'h. Onze 

volgende match is tegen Tal 6 (zie elders in 
dit nummer) en hopen maar dat Frans ons 
wat meer kan inspireren! 

® 

!e!��:�::e (Il)� gespeeld, maar hij moest 
toch ook opgeven. Zij het 
dat er wel flink voor ge
schaakt moest worden. 
John Könst had zijn te
genstander redelijk in de 
tang. Hij staat twee 
pionnen voor, maar 
overziet de macht van 
de vijandelijke koning. 

met het Zevende. 
Frans Oranje 

De eerste wedstrijd van 17 
oktober tegen Landsmeer 
ging met 3 'h - 4 'h verloren. 
Ik "."�et nog, dat ik woensdag 
de 1 8e 's morgens om 6 uur 
op de voorplecht van de 
'Dhuta Bahari'1  in de Banda 
Zee naar de prachtige zonsopgang zat te 
kijken en toen ineens dacht: 'Nu zijn ze 
aan het spelen, hoe zou het gaan?' .  Het 
tijdsverschil tussen Nederland en de Banda 
Zee is 8 uren. En de zonsopgang was schit
terend en daarna ook het eiland Sunggi met 
zijn duizenden vogels. Maar C7 verloor 
bleek mij later. 
En ook tegen Tal 6 is het niet goed gegaan. 
Het is wel een leuke fietstocht naar het 
Caland Lyceum in Osdorp vanuit de stad. 
Ik was ruim twee weken terug en kon weer 
meedoen. 
Het mocht niet baten. Dit team, dat vorig 
jaar nog miraculeus in de tweede klasse 
wist te blijven, lukt het niet in de derde 
klasse het hoofd boven water te houden. 
WAM Cornelissen aan bord 1 komt niet 
verder dan remise. Broer Harry aan bord 2 
verliest na een hele lange partij, waarin hij 
langzaam ten onder gaat. De meest bizarre 
partij werd ongetwijfeld door Allaert Troost 
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Heel verrassend werd 
het toch nog remise. 

Het bewijst wel, dat we de wind niet mee 
hadden. Tom Prent, als enige, wist zijn par
tij te winnen. En ook zeer overtuigend. Tom 
schaakt donderdags omdat de dinsdag vaak 
moeilijk voor hem ligt. Hij heeft er ook ge
weldig plezier in en de resultaten blijven 
niet uit. Ikzelfheb de tropen nog in de kop. 
De partij was vanaf de derde zet al moei
lijk voor mij. Een tijdlang leek er nog re
mise in te zitten, maar ook dat lukte niet. 
Ook de duizelingwekkende varianten die 
Leo Oomens in zijn partij aan de orde weet 
te stellen, kunnen ons niet redden. Ook Leo 
moet sneven. En Mirjam, die vergeten was 
dat we 'uit' speelden, verloor tegen haar 
gewoonte in op bord 8 .  Het was een droe
vige avond. John, Mirjam en ik fietsten te
rug naar de stad. We hadden nu wel de wind 
mee en ook in de nacht kan het Vondel
park erg mooi zijn. 
Gelukkig hebben we nog een aantal wed
strijden te spelen. Er kan nog veel gebeu
ren. En we hebben toch wel een paar voor-

l 
1 
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delen: Abcoude en Fischer-Z thuis. En de 
laatste ronde tegen Donner 1 in Diemen. �---------------
Daar hebben we goede ervaringen mee, Wit: Het offer 
maar wie zaten er toen ook weer in mijn Zwart: De grootmeester 
team? 
Dinsdag 12 december thuis tegen Abcoude. 
Laten we hopen, dat we ons wat schrap 
weten te zetten. 

Een van oorsprong Indonesisch zeil
schip - Pinisi, Boeginese schoener - tot 
cruiseschip omgebouwd. Ik schaakte tegen 
de kapitein, één der stuurlieden en de kok. 
De kok kookte heel wat beter dan dat hij 
schaakte. Tegen de kapitein speelde ik maar 
2 partijen: l - 1, maar de stuurman Hafid 
bleef mij de baas. Maar het waren wel alle-
maal vluggertjes. • 

Het achtste (1) 
Peter van der TVeif 

Caïssa 8 - Amstel 3 

Dit seizoen hebben we 
1 1  spelers voor 8 plaat
sen. Een luxe-probleem 
dacht ik nog, nu moet ik 
voor elke wedstrijd 3 
spelers teleurstellen. Dat bleek nogal mee 
te vallen, voor de eerste ronde waren er 7 
beschikbaar. Dus werd op het allerlaatste 
moment Jos Titulaer aan het team toege
voegd en meteen maar aan het eerste bord 
aan de leeuwen gevoerd. Hoewel hij vrese-

1.d4 d6 2.Dd2 e5 3.a4 e4 4.Df4 f5 
5.b3 Le7 6.Db2 Le6 7.Ta3 c5 8.T g3 
Das+ 9.Pd2 Lh4 10.f3 Lb3 11.dS e3 
12.c4 f4 

lijk zijn best deed was deze Amsteltijger 
net iets te sterk voor Jos. 
Gabor wist aan bord 2 een remise in de 
wacht te slepen tegen J. de Kleuver. Voor 
zover ik de partij gevolgd had zag er alle
maal wel goed uit, daar aan bord 2. Een 
bord lager ging Eric in zijn bekende "hak
ken en afbranden" -stijl ( klinkt  als een vorm 
van landbouw, simpel, doeltreffend en 
milieuvriendelijk) dwars door zijn tegen
stander heen, die zijn koning kon inleveren 
voordat hij wist wat hem overkomen was. 
Ikzelf mocht het aan bord 4 opnemen tegen 
G. Pier die er niet zo gevaarlijk uitzag als 
zijn naam deed vermoeden. Na 1 .  e4 e5 re
kende ik op Italiaans, Pruisisch of Hongaars. 
Hij speelde echter 3 . . .  d6, een slechte zet 
volgens velen. Helaas kon ik de weerleg r:ii' 
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ging niet vinden, ook al omdat zijn 4e zet 
(h6) volgens dezelfde velen zo mogelijk nog 
zwakker was. Als hij wat "beters" had ge
daan had ik er misschien wel wat op ge
vonden. Maar misschien is de weerlegging 
er wel helemaal niet, want onlangs stuitte 
ik op een parttj Rodzynsky-Aljechin met als 
zetverloop 1 .e4 e5 2.Pf3 Pc6 3 .Lc4 d6 en 
zwart won in 1 5  zetten. In de partij kwam 
ik met ruimtevoordeel en een sterk pionnen
centrum uit de opening. Goede ideeën om 
de zwarte stelling te ontregelen en om be
slissend voordeel te behalen ontbraken ech
ter en zoals het dan wel vaker gaat ver
dween het openingsvoordeel langzaam. 
Nog even de andere partijen. Pieter slaagde 
er � in te winnen nadat hij een stuk had 
voorgestaan, zonde. Rick verloor, Jaap 
speelde remise en Johan liep zich stuk op 
doelverdediger Van Breukelen, maar de 
gedetailleerde uitslag heeft u al kunnen le
zen in CN 348. Onze volgende tegenstan
der is DCG 4 en hopelijk kan ik dan beter 
nieuws melden. 

� 

Hetachtste (II) 
Peter van der Wèrf 

Voor de tweede wedstrijd had ik de bord
volgorde enigszins gewijzigd. Eric, goed op 
dreef, mocht het aan bord l proberen, waar
bij hij mij er nog wel op wees dat hij nu 
voor de tweede opeenvolgende keer zwart 
had. Volgende keer mag je een keertje met 
wit Eric, maar als je teveel zeurt krijg je 
daarna 4x zwart. Jos mocht nu wat meer in 
de luwte aan bord 4. 

Mijn tegenstander gaf reeds na 12 zetten 
op, zodat ik alle tijd had om de verrichtin
gen van mijn teamgenoten te volgen. Toen 

ik na de analyse weer boven ging kijken, 

was Jos ook al aan het analyseren. Helaas 
met een nul. Bij Eric spookte klaarblijke-
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lijk de logo-problematiek nog door het 
hoofd. Hij stond een stuk achter. Boven
dien kwam Jop met de jopstijding' dat het 
waarschijnlijk wel 1-7 zou worden. Het leek 
me geen onrealistische inschatting. 'Maar 
op sommige borden kunnen misschien nog 
wel gekke dingen gebeuren' zei ik hoopvol. 

Dat gebeurde aan het bord van Jaap. Hij 
was met een kwaliteit en een paar pionnen 
achter, in een hopeloos eindspel verzeild 
geraakt, toen zijn tegenstander zijn toren 
offerde voor een ongevaarlijke vrij-pion. En 
aan bord 2 gingen Gabor en tegenstander 
de gehele partij gelijkop en wikkelden af 
naar ongelijke lopers. 

Mijn partij was al afgelopen voordat hij 
was begonnen. Hoewel ik snel won, kan ik 
de lezer niet aanbevelen dit voorbeeld na 
te volgen. B. van de Berg - P. van de Werf; 
1. e4 - e5 
2. Pc3 - Pf6 
3. f4 - Pc6 
Beter was 3 . . . - d5. Nu komt zwart in moei
lijkheden. 
4. fe5: - Pe5: 
5. d4 - Pg6 

6. e5 

Het enige wat ik kon doen was Pg8, maar 
ik vond de zwarte stelling in dat geval niet 
echt benijdenswaardig. Ik besloot het bord 
in brand te steken. 
6. .. - Pd5 

Volkomen incorrect en hoort eigenlijk on
middellijk te verliezen. 
7. Pd5: - Dh4 
8. Kd2 

Blijkbaar was hij nogal geschrokken. Nu 
krijg ik nog 2 pionnen terug. 
8. .. - Dd4: 

9. Ke2 - De5: 

10. Pe3 - d5 

11. Pf3 - Lg4 

12. Dd5: rJ!" 

En hij geeft meteen op (12 . . . - Pf4) 

. -� - � 
""W, · - � · - · 

m ,n � ·
m B�-- B 

- - �-j_ -
- R. [j {JB � � � �wm û f  

� �i.Bld: 
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Ten omechte. Na 12 . . . - Pf4, 1 3 .  Kf7 is het 
paard op f3 uit de penning en krijgt hij zijn 
dame weer terug. Hij kan het nauwelijks 
geloven, maar hij wil het toch nog wel even 
zien. 
12 . . . - Pf4, 13 .  Kf7 - De3 : ,  14. Ke3: - Pd5 : 
enz. Zwart heeft zijn stuk terug en staat een 
pion voor, maar in deze stelling had de wit
speler nog wel even door willen spelen. 

• 

VERKLARING VAN HET BESTUUR 

Amsterdam, 7 november 1995. 

Vanwege enkele meningsverschillen over het te voeren beleid binnen 
het bestuur heeft Joost van Steenis tijdens de bestuursvergadering, 
gehouden op 1 november 1995, besloten als voorzitter af te treden. 
Volgens de statuten kan het bestuur in een dergelijk geval een voorzit
ter ad-interim benoemen. Wij hebben van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt en als zodanig John Könst benoemd. Laatstgenoemde zal deze 
functie bekleden tot uiterlijk de eerstvolgende Algemene Leden
vergadering, die in september gehouden zal worden. 

Het bestuur van SV Caïssa 
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Kent u dat gevoel van: 
"Ik speel altijd Spaans tegen Harry, maar 
sta altijd binnen de kortste keren verloren. 
Maar ja� Harry bestudeert nu eenmaal dikke 

Elk cursus-uur zal bestaan uit 3 delen: 
1 .  
een spreker (in de meeste gevallen onder
getekende) die iets vertelt over een ope
ning(-svariant) naar zijn/haar keuze 

theé · + "eken en ik heb daar geen tij d  2. 
voor!" 
"Ik zou graag Nimzo-indisch willen spelen, 
maar als ik die dikke theorieboeken zie zinkt 
me de moed in de schoenen . . .  " 

een spreker (in de meeste gevallen onder
getekende) die iets vertelt over een ope
ning(-svariant) naar aanleiding van een 
vooraf ingediend verzoek 

"Leo speelt Frans, maar wat ik ook pro
beer, ik krijg nou nooit eens een stelling die 3 .  
ik leuk vind!" 
"Ik � al 30 antwoorden op l .c2-c4 ge
probeerd maar nog nooit een stelling ge
kregen waar ik iets van begreep." 

Welnu, binnenkort zijn uw zorgen voorbij 
want we gaan beginnen met de cursus: 

"WEG MET DE SLAVERNIJ 

DER VARIANTEN!" 

het doorgronden en oplossen van een stel
ling in de openingsfase (kan ter plekke 
worden aangedragen door de aanwezigen) 
Voor elk deel trekken we c.a. 20 minuten 
uit, maar er zal altijd ruimte zijn voor im
provisatie (en dus uitloop). 

Gezien de enorme belangstelling die we 
verwachten zou het fijn zijn als u op het 
formulier op het prikbord uw naam schreef 
indien u van plan bent de cursus (regelma
tig) te gaan bijwonen. U bent dan verze
kerd van een mooie plaats . . .  Het doel van de cursus i s  een aantal ope

ningen, c.q. openingsvarianten te leren zon-
der dat daarvoor varianten uit het hoofd Dus: 

moeten worden geleerd. Jawel, dat kan! 
Wanneer er een bepaald (positioneel) ge
voel voor een opening kan worden ge
kweekt is elk probleem achter het bord op
losbaar. Bespaar uzelf tijd, geld en teleur
stellingen en maak gebruik van deze unieke 
service van uw club. 
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Cursus: 
Weg met de slavernij der varianten! 

Kosten: geen 
Plaats: de bovenzaal van "ons" Oranjehuis 
Tijd : elke dinsdag tussen 19.00-20.00 
Start : 14 november 1 995 

Gerard Rill 

Neidig 

Frans Oranje 

Jarenlang is Neidig een vertrouwd figuur 
geweest binnen Caïssa. Altijd elke week 
present, inderdaad hartstochtelijk schakend. 
Hij was eigenlijk niet weg te denken uit het 
beeld van de dinsdagavond. Met zijn 
onafscheidelijke sigaar, zijn opgewekte 
humeur en de hartelust waarmee hij 
schaakte en blunderde! De postmortems 
waren nooit lang. Neidig wist precies waar 
hij de fout maakte, te vlug gezet had of juist 
op het goede moment had toegeslagen. Hij 
was een verknocht club- en toemooischaker. 
Toen hij bij mij in het team (C 6) zat en we 
meer met voornamen gingen werken, zei hij :  
'Noem mij maar Ad, dat zegt mijn vrouw 
altijd tegen mij ' .  Maar dat was niet zo mak
kelijk, het 'meneer Neidig' zat er bij mij 
diep ingebakken. 

Hij was Registeraccountant, en dat ontdekte 
ik pas na een aantal jaren. In de kascontrole 
commissie heeft hij nooit zitting gehad. Het 
is een soort gedragscode bij accountants 
zich niet met financiën buiten hun werk in 
te laten. En wat zou hij ook, hij moest waar
schijnlijk zijn controle dagelijks over mil
joenen laten gaan. 

In een notatieboekje van Eijgenbrood vond 
ik de volgende partij . Neidig speelt met wit 
en de datum is 20 juni 1 978.  Voor de lief
hebbers; je herkent het spel van Neidig dui
delijk. Hij komt aardig uit de opening, maar 
overziet op het goede moment een kwali
teitsoffer. De d-pion wordt onhoudbaar en 
N eidig verliest een stuk. Kommentaar staat 
er niet bij ,  natuurlijk, alleen schrijft 
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Eijgenbrood onder de partij 'gewonnen' . 

1. d4, Pf6 
3. Pc3, g6 

5. Pf3, 0-0 

7. Ld2, Pbd7 

9. 0-0, eS 

11. Del, Kh7 
13. b3, Pg8 

15. a4, a5 
17. exfS, LxfS 

19. Ph4, Kh8 

21. Dxd3, De8 
23. Pf3, b6 
25. g4, Pd4 
27. T bel, Te7 
29. T fel, Df3+ 
31. gS, hxgS 
33. Pd2, T3f5 
35. Pf3, T f8  

37. fxgS, LeS 
39. Tg2, Lc3 
41. Tb2, Kxf8 
43. T dl, Pe7 
45. Kf3, Pd4+ 

47. Kd3, Pxb3 

2. c4, d6 
4. e4, Lg7 

6. LgS, h6 
8. Le2, c6 

10. dS, cS 

12. Dc2, Pb6 

14. Ld3, Pe7 

16. Tabl, fS 
18. Pe4, Pbc8 

20. Pg3, Lxd3 

22. Pe4, PfS 

24. Khl, Ta7 
26. Pxd4, exd4 
28. Te2, Dfï 
30. Dxf3, T xf3 
32. LxgS, Tefï 
34. f4, Kg8 
36. Ph4, T xgS 

38. Pxg6, d3 
40. Pxf8, Lxel 
42. T bl, d2 
44. Kg2, PfS 
46. Ke4, Kg7 

48. Kc3, Pd4 

D 

27 



Caissanieuws 349 

VORMCRISIS 
Gerard Rilt 

je begonnen bent met denken. Maar dan op 
zekere dag is ze weg. Je weet nooit precies 
hoe lang en waarom, maar je voelt het stille 
verwijt dat nog in de lucht hangt. Heb ik 

haar zetten misschien 
Ik zit in een vorm- gewantrouwd door ze te 
crisis, geloof ik. De opzichtig na te rekenen? 
spelers van het eerste Was ik teveel met scha-
van Caissa zitten in ken bezig en heb ik haar 
een vormcrisis, ten- verwaarloosd? Heb ik 
minste, meer wel dan misschien mijn oren niet 
niet. De top van het goed gewassen? Is ze er 
Nederlandse schaak misschien nooit geweest? 
zit in een vormcrisis. Was het slechts geluk en 
Tenminste, dat lees je blijk ik nu een belache-
overal en ik heb het 

liil��11�;�
���illijke prutser te zijn? 

gevo�l dat er in deze 
CNÖ-ok woorden van 
gelijke strekking over Crises vragen om maatregelen, 
het eerste zullen worden geschreven. Maar maar Vorm laat zich niet dwingen. Meer 
wat is dat nu eigenlijk zo'n vormcrisis? schaken en studeren heeft geen zin, zij zal 
Bij mij kenmerkt de crisis zich door een veel het eerder zien als een motie van wantrou
te groot tijdverbruik, het moeilijk of niet wen. Van bloemen en bonbons houdt ze niet. 
vinden van bet juiste plan, het continu ver- Het in crises gebruikelijke dieptegesprek 
rast worden door zetten van de tegenstan- met vrienden en vriendinnen zal slechts me
der, bet zwakke spel in de onvermijdelijke delij den en ongerustheid opwekken: 
tijdnoodfase en het verlies van de partij . "Gerard denkt een vriendin te hebben ge
Vooral dat laatste is bepaald onaangenaam. had die Vorm heet, c.a. 20 centimeter groot 
Micha Leuw pleegt tijdens vluggertjes die is en altijd op zijn schouder zat . . . .  Erg hè?" 
niet naar wens verlopen vertwijfeld uit te Drank wil wel eens helpen maar het risico 
roepen: "Er komen geen zetten door!" De is te groot datje plots van alles op je schou
hogere macht die hem gewoonlijk zetten der ziet zitten. Neen, deze crises moeten 
doorgeeft heeft de verbinding verbroken. Ik wij schakers op eigen kracht het hoofd bie
wil Micha hier niet van vals spel beschul- den. Wij moeten dat hoofd eerst opschonen 
digen, integendeel, ik denk die hogere macht en vervolgens vullen met wat frisse gedach
wel te kennen. Haar naam is "Vorm". Vorm ten waar Vorm zich in thuis voelt. Ik denk 
is natuurlijk vrouwelijk en blijkt een mooie het te gaan proberen met een goed boek, 
maar lastige dame te zijn. Zij is grillig en een regelmatig bezoek aan het theater, het 
onvoorspelbaar. Ze zit op je schouder en oppakken van een oude hobby, een nieuw 
vlijt zich bevallig tegen de zijkant van je kapsel en een nieuwe geur, maar vooral niet 
hoofd (ergens op oorhoogte). Ze zorgt voor schaken! Oh ja, en veel en langdurig 
warmte en veiligheid, ze doet al het denk- douchen waarbij vooral de oren niet verge
werk en fluistert je de juiste zet in nog voor ten mogen worden. Ik hou u op de hoogte. 
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Uitslagen externe compo 
jop dekker 

Caïssa 2 - BSG 2: 3-5 21-10-95 

1 .  Daan Smit 0-1 
2. Rik Lith 1-0 

3 .  Hans d e  Vilder 0-1 

4. Nico Schoonderwoerd 0-1 
5 .  Elwin Osterwald rem 

6. Theo Weijers 0-1 
7. Michael Wunnink rem 

8. Aldo van de Woestijne 1-0 

Caïssa 3 - Raadsheer 1 :  4'h-3Yz 24-10-95 

1. Robbert v/h Kaar 1-0 F. Smit 
2. Marcel Nielen rem B. van Sterkenburg 

3. Eisse Mastenbroek 0-1 M. van Boven 

4. Kees Sterrenburg 1-0 R. van Dijk 
5. Gerard Sanderse 0-1 H. Radder 
6. Martin Niewenhuis 1-0 W. van Vugt 
7. Theo Weijers 1-0 M. Theunissen 
8. Pieter Allaart 0-1 J. Reiber 

MSK 1 - Caïssa 4: 4-4 06-10-95 

1 .  1-0 Thomas Netten 
2. 0-1 Daan Jansen 
3. 1-0 Nils de Rijk 
4. 1-0 Jefunne Gimpel 
5 .  0-1 Bart Nootebos 
6. rem Paul Laport 
7. rem Henk-Jan van Vliet 
8. 0-1 Jan Meuleman 

Chaturanga 1 - Caïssa 4: 3-5 27-10-95 

1. T. Amoldussen 0- 1 Nils de Rijk 
2. N. Dwaalster 0-1 Herre Trujillo 

3. F Lochmans rem Thomas Netten 

4. R. Meester 1-0 Daan Jansen 

5. J. Wierstra rem Bart Nootebos 

6. M. Bakkers 0-1 Henk-Jan van Vliet 

7. G. Grimrner 0-1 Jan Meuleman 
8. B. Ruitenburg 1 -0 Jefunne Gimpel 
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(Caissa 1, zie elders in dit nummer) 

Unitas - Caïssa 2: 2-6 18-11-95 

l .  M. Boekschoten 0- 1 Rik Lith 
2. J. Baljé 1-0Hans de Vilder 
3. Bonno Pel 0-1 Nico Schoonderwoerd 
4. C. Praagrnan 0-l Michael Wunnink 
5. E. Heijnen 0-1 Elwin Osterwald 
6. W. Fokkens 0-1 Aldo v/d Woestijne 
7. H.ten Doesschatel-OTheo Weijers 
8. B. Davids 0-l Han Holi 

Pion 1 - CaJ'ssa 5: 4-4 24-1 0-95 

1 .  J. de Lange 1-0 Piet Ruhe 
2. W. Haggenburg 0-1 Robert-Jan de Bruin 
3. P. de Heer rem Frans Roes 

4. J. Roosendaal rem Alex Wunnink 
5. J. Alberti 1-0 Ed Leuw 
6. M. de Rue 0- 1 Jeroen Hoogenboom 
7. E. Witmond rem Stefan Steemers 
8. P. Muiser rem Pim Zonjee 

Caîssa 5 - Es '80 1 :  41/i-3 '12 2 1 - 1 1-95 

1. Piet Ruhe 1 -0 E Nielsen 
2. R-J de Bruin 0-1 R. van Velden 
3. Frans Roes rem V. van den Eijnde 
4, Alex Wunnink remR. van Leeuwen 
5. Jeroen Hoogenboom 0-1 M. Schüssel 
6. Stefan Steemers remH. Mioch 
7 . Pim Zonjee 1-0 E. Junge 
8 , Ed Leuw 1-0 D , Kips 

DCG 3 - Caïssa 6 3 'h-4112 30-10-95 

1. B. Breukelaar 0-1 André v Dinteren 

2. M. van Otegem rem Jildo Kalma 

3 .  B. van der Berg 0-1 John Franssen 

4. R. Eksteen 0-1 David Colrner 

5. R. van Asperen 1 -0 Jop Dekker 

6. C. Findhammer rem Hans Kuijper 
7. K. Schaafsma 1-0 Sanne de Haan 
8. J. Koens rem Menno Meijer 
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Caïssa 6 - Es '80 2: 5-3 

1. André van Dinteren 1-0 
2. John Franssen 1-0 
3. Hans Kuijper 0-1 
4. David Colmer 1-0 
5. Jildo Kalma rem 
6. Menno Meijer 0-1 
7. Sanne de Haan 1-0 
8. Jop Dekker rem 

Caïssa 8 - DCG 4: 2'1z-5Yz 

1. Eric van Tuijl 0-1 
2. Gabor Lörinczy rem 
3 .  Peter van der Werf 1-0 
4, Jos Titulaer 0-1 
5 , Jaap Tanja 1-0 
6. �k Ligtenstein 0-1 
7. Rick Eckstein 0- 1 
8. Johan v/d Klauw 0- 1 

07-1 1-95 

K. den Uijl 
R. Wastiaux 
P. Urbanus 
F. Kerkhoff 
F. Steensma 
L. van Staden 
R. Kok 
M. Vaassen 

3 1-10-95 

B. Lampe 
T. Loermans 
B.  van der Berg 
H. Bovenschen 
A. Schuurman 
J. Loeve 
M. Willemsen 
J. Zinsmeister 

eerste ronde SGA-cup 
Caïssa - Probleem: 1-3 

Caïssa 7 - Landsmeer 1 :  3 '1z-4'1z 1 7-10-95 

1. Wam Comelissen rem 
12. Leo Oomens 0-1 
3. Tom Prent 1-0 
4. Allaert Troost rem 
5. John Könst 0-1 
6. Mirjam Klijnkramer0-1 
7. Gabor Lörinczy rem 
8. Eric van Tuijl 1-0 

Tal 6 - Caïssa 7: 6-2 

P. Gautier 
J. Uyterlinde 
J. Vos 
W. Schmidt 
0. Kraak 
A. Asiamdor 
B. Janssen 
J. Zijlstra 

14-1 1-95 

1. N. Dukker 
2. W. Habes 
3. W. Verschuur 
4_ J. Meijer 

rem Wam Comelissen 
1-0 Harry Comelissen 
1-0 Allaert Troost 
rem John Könst 

S .  R. Jagerman 
6. M. Straatman 
7. F. de Jong 
8. M. Schrap 

17-10-95 

0-1 Tom Prent 
1-0 Frans Oranje 
1-0 Mirjam Klijnkramer 
1-0 Leo Oomens 

1 .  Robbert v/h Kaar 0-1 B. Dijkstra 
M. Solleveld 
Z. Becic 

2. Robert-Jan Schaper0-1 
3 .  Errit Petersma 0- 1 
4. Kees Sterrenburg 1-0 P. Scheermeijer 

©©® 

Standen externe compo 
KNSB eerste klasse B 

1 . Eindhoven 
2. HWP(SvG) 
3 . VHS 
4. Caïssa 1 
5. DD 
6. ASV 
7. Dordrecht 
8. SMB 2 
9. DOS A'dam 1 

10. Stukkenjagers 
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3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

6 20'1z 
6 1 8  
4 17  
2 16 
2 15Y, 
2 14 
2 13'1z 
2 13'1z 
2 l l 'lz  
2 lO'lz 

KNSB tweede klasse A 

1 .  ASG 
2. Phil/Leeuw 2 
3 . vBerkel/BSG 2 
4. Haren 
5 .  HSG 2 
6. ZSC/Saende 
7 , 
8 ,  
9. 

Groningen 2 
Caïssa 2 
Fischer Z 1 

1 0. Unitas 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

6 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

jop dekker 

1 8  
14Yz 
14 
12 
12 
1 1  
lO'lz 
9V2 
l OY, 
8 

SGA promotieklasse 

1. Caïssa 3 
2. Almere 1 
3. DOS A'dam 2 
4. DCG 2 
5. Euwe 3 
6. Raadsheer 1 
7. Isolani 1 
8. Amstelveen 4 

SGA tweede klasse A 

1. Pion 1 
2. Caïssa 5 
3. Tal 5 
4. Es '80 1 
5. Amstelveen 6 
6. ODI 1 
7. VKVC 1 
8. WSC 2 

SGA derde klasse A 

1. Donner 1 
2. Landsmeer 1 
3. DCG 7 
4. Tal 6 
5. Abcoude 2 
6. Euwe 7 
7. Fischer Z 3 
8. Caïssa 7 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

5 14 
5 13 
4 15  
4 12 
3 12 
2 10 

1 1  
0 9 

5 17'1z 
5 lfä 
3 9V2 
3 14 
2 8 
2 8 
0 sy, 
0 2 

2 4 10 
2 4 9Yz 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 7V2 
2 2 7 
2 0 6Yz 
2 0 5Y, 

SGA tweede klasse B 

1. Amstelveen 5 
2. Caïssa 4 
3. MSK 1 
4. Amsteltm 1 
5. Raadsheer 3 
6. TOZ 1 
7. Euwe 6 
8. Chaturanga 1 

SGA tweede klasse C 

1 .  ENPS/Quibus 1 
2. Caïssa 6 
3. KLM/Pegasus 1 
4. Oosten!Tm 1 
5. Maccabi 1 
6. DCG 3 
7. Nieuwendam 3 
8. Es ' 80 2 

SGA derde klasse B 

1. DCG 4 
2. Amstel 3 
3. DOS A'dam 4 
4. Almere 5 
5 . Tal 7 
6. Caïssa 8 
7. PCB 2 
8. KLM/Pegasus 2 

28 november 1995 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

4 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
0 

4 
4 
4 
2 
0 
0 
0 
0 

2 4 
2 4 
2 4 
2 2 
2 2 
2 0 
2 0 
2 0 

1 1  'h 
9 
9 
8Yz 
7Y, 
7Yz 
6 
5 

10  
9Yz 
9 
7Yz 
3 Yz  
7 
6 
3Yz 

1 1  y, 
I l  
9 Yz  
lO'lz 
9 
5Yz 
3 Yz  
2 Yz  

3 1  



Caissanieuws 349 28 november 1995 

Pl. Nr. Speler Part +/+ =/= -/- Pnt Zw % GIT G/S Elo Tpr Kzr Wrd 
51 32 R. Barendregt 8 4 4 4 -2 50 48 77 2019 1921 827 150 
52 59 A. Troost 8+2 1 4 3 3 37 40 60 1 548 1605 819 149 

Pl. Nr. Speler Part +/+ =/= -/- Pnt Zw % GIT GIS Elo Tpr Kzr Wrd 53 85 R. Fritschy 5 2 1 2 2Y: -1 50 43 79 1648 1731 803 148 

1 2 K. van de Weide 54 68 G. Sylbing 7 1 4 2 3 +1 42 47 65 1 581 1 669 796 147 1 0  8 2 9 90 1 4  168 2325 2445 1 950 200 55 16 T. Weijers 7+1 2 2 3 3 42 56 61 1 864 1651 786 146 2 1 A. Köhler 9+1 8 1 8 88 1 9  160 2270 2343 1 790 199 56 42 J. Könst 7+1 2 2 3 3 42 55 61 1607 1 551 784 1 45 3 6 J '!an Steenis 1 0  6 1 3 6Y: 65 1 6  120 2093 2092 1489 1 98 57 50 P. Zonjee 1 1  3 2 6 4 -1 36 34 60 1 680 1 509 781 144 4 7 M. Leuw 8+2 5 1 2 5Y. +2 68 1 3  128 21 00 2261 1455 1 97 58 75 P. van der Werf 8+1 1 4 3 3 -1 37 44 58 1 536 1 499 775 143 5 14 J. Spreeuw 6 4 1 1 4Y. 75 23 1 34 2227 2158 1 377 196 59 62 E. Leuw 1 0  3 1 6 3Y. +4 35 37 57 1 669 1 559 769 142 6 5 W. Fokkink 7+2 5 2 5 +1 71 22 1 27 2068 2 1 33 1 342 195 60 1 1 4  D. Jansen 7 2 3 2 3Y. +1 50 62 70 1 700 1 701  766 141 7 22 N. Narings 8 5 1 2 5Y: 68 28 1 1 8  2174 2145 1299 1 94 61 69 T. Lith 1 0+1 3 2 5 4 -1 40 46 62 1623 1 674 765 140 8 48 D. Colmer 1 1  6 2 3 7 +1 63 38 1 03 1 770 1 824 1 273 1 93 62 77 J. Hoogenboom 1 0+1 2 3 5 3Y, -1 35 37 57 1649 1 474 762 1 39 9 3 R. van het Kaar 5 4 1 4 -1 80 26 1 40 21 53 2257 1 260 1 92 63 93 J. Tanja 9 3 2 4 4 -1 44 62 61 1 295 1 425 755 138 10 21 B. Pel 5 4 1 4Y: +1 90 54 1 32 2061 2248 1244 1 91 64 31 P. Allaart 6+1 2 4 2 +1 33 34 55 1 806 1684 750 1 37 
11  12 H. Jelles 8 5 1 2 5Y: 68 35 1 1 3  2205 2140 1235 1 90 65 20 J. Selier 3 2 1 2 -1 66 58 94 1 886 1 942 735 1 36 
1 2  3 9  R .  Lith 7 4 1 2 4Y. +1 64 1 9  1 1 6  2062 2071 1 233 1 89 66 23 J. Kalma 6 2 2 2 3 50 68 67 1 71 3  1603 732 1 35 
1 3  1 1 8  A .  Lont 7 4 1 2 4Y: +1 64 19 116 2200 2151 1 230 1 88 67 121 J. Mulder 4 2 2 2 50 51 75 1 900 1 836 7 1 7  1 34 
14 27 M. Niewenhuis 6 4 1 1 4Y. 75 41 120 1 795 1 821 1 204 1 87 68 51 A. van Dinteren 8 4 4 4 -2 50 73 64 1 708 1 586 716 1 33 
1 5  8 M. Kahn 4+1 2 2 3 -1 75 18 137 2152 2250 1 1 79 186 69 30 S. de Vos 9 3 1 5 3Y. +1 38 43 60 1963 1 724 710 132 
16 1 5  E. Osterwald 6 4 1 1 4Y. 75 44 1 1 8  2009 2032 1 1 67 1 85 70 84 F. Oranje 7 2 2 3 3 -1 42 58 60 1 587 1 676 704 1 31 
17 �34 H. Schmitz 8 5 3 5 62 28 1 07 2035 2211 1 1 59 184 71 79 E. Mastenbroek 4 2 1 1 2Y. -2 62 72 80 1 822 2003 687 1 30 
18 40 P. Ruhe 1 0+1 5 1 4 5Y. -1 55 34 92 1 799 1 800 1 1 45 1 83 72 89 W. Cornelissen 9 2 4 3 4 -1 44 70 58 1 721 1 538 682 129 
1 9  1 3  H. de Vilder 1 0+1  5 3 2 6Y, +1 65 47 1 00 201 3  2005 1140 1 82 73 1 23 P. Doggers 2 1 1 1 50 38 82 2000 1 792 681 1 28 20 1 1 9  T. Marioneaux 9 4 2 3 5 +1 55 27 96 1 800 1 904 1127 181  74 60 M. Meijer 8+1 3 1 4 3Y. +1 43 65 58 1 675 1696 680 127 21 18 H. Holi 7 4 1 2 4Y. +1 64 33 1 08 2003 1 985 1 1 09 1 80 75 43 S. de Haan 6 2 1 3 2Y. 41 58 59 1 565 1445 662 126 22 55 F. Roes 8 3 4 1 5 62 40 1 00 1 773 1 9 1 4  1 1 08 179 76 29 N. de Rijk 9 4 5 4 -1 44 73 56 1 763 1624 656 125 23 46 E. Petersma 8 5 1 2 5Y, 68 53 101  1 805 1 903 1 1 02 1 78 77 17 G. Sanderse 5 1 2 2 2 -3 40 50 60 1 965 1 855 645 124 24 47 J. Franssen 1 1  6 1 4 6Y: +1 59 40 95 1 642 1 796 1 092 177 78 88 J.  Smit 4 2 2 2 50 53 74 1 834 1 9 1 8  637 123 25 67 K. Sterrenburg 6 3 1 2 3% +2 58 25 1 02 1 931 1689 1 084 1 76 79 35 M. Nielen 1 1 Y: +1 50 2 1 00 2014 632 122 26 4 G. Rill 9+1 6 3 6 66 52 98 2202 2087 1 049 1 75 80 90 H. Puyker 6+1 3 3 3 -1 50 82 60 1333 1430 629 121 27 1 0  M. Wunnink 7 4 1 2 4Y, +1 64 48 98 2011 1 91 0  1 045 1 74 81 64 R. van Slooten 5 2 1 2 2Y: +1 50 75 63 1675 1 581 622 1 20 28 57 S. Steemers 9 2 5 2 4Y, +1 50 26 88 1622 1 774 1 043 1 73 82 53 M. Aue 3 2 1 2 -1 66 103 65 1647 1 554 612 1 1 9  29 36 A. van de Woestijne 9 2 5 2 4Y: -1 50 31 85 1 900 1 870 1 029 1 72 83 82 L. Oomens 9 3 1 5 3% -1 38 60 54 1 555 1 586 601 1 1 8  30 44 A. Faber 5 3 1 1 3Y. +1 70 49 1 06 1 652 1 794 1 023 1 71 84 86 B. Manuri 1 1 1 +1 1 00 1 1 8  83 1 926 1 934 590 1 1 7  31 78 T. Prent 2 2 2 1 00 34 1 67 1 570 1017 1 70 85 45 H. Uiterwijk 2 1 1 1 50 69 66 1 780 1 576 580 1 1 6  

32 1 02 M. Mol 5 4 1 4 -1 80 63 1 1 0  1 400 1 846 1 009 169 86 1 9  H. Trujillo 9 4 5 4 +1 44 68 59 1 759 1 689 565 1 1 5  33 112 P. Schipper 7 3 2 2 4 -1 57 36 94 1 950 1 880 997 168 87 1 08 J.  Trtulaer 1 0+1 4 1 5 4Y: +1 45 86 52 1 200 1 4 1 0  550 1 1 4  34 56 R. J. de Bruin 3 2 1 2 +1 66 22 1 1 8  1 770 973 167 88 73 G. Lörinczy 1 0  5 5 2Y, 25 52 37 1 422 1 395 540 1 1 3  
35 25 J. Algra 6 2 2 2 3 50 33 84 1 859 1 822 954 166 89 98 M. ligtenstein 6 3 3 3 50 90 56 1408 1 357 531 1 1 2  
36 70 A. Wunnink 11 4 2 5 5 +1 45 29 77 1 642 1688 953 1 65 90 1 1 7  J. de Wilde 5 1 1 3 fä +1 30 60 42 1 600 1 451 524 1 1 1  
37 52 J. Dekker 1 0  4 3 3 5Y: +2 55 72 71 1 767 1683 935 164 91 11 R. Kikkert 2015 517 1 1 0  
38 1 1 3  N. Schoonderwoerd 2 2 2 100 60 141 2086 2382 931 163 92 24 D. Smit 2158 505 1 09 
39 71 P. Jonkman 4+2 1 1 2 f ä  37 45 58 1 730 1 644 916 162 93 26 M. Kremer 2259 504 1 08 
40 38 A. Bach 5 2 2 1 3 -1 60 49 91 1 731 1 91 2  910 1 61 94 28 D. Kamphuijs 1 879 503 1 07 
41 37 H. Dirks 5 2 2 1 3 +1 60 47 92 1 806 1 785 909 1 60 95 41 B. Wijchgel 1 830 491 1 06 
42 49 P. de Casparis 4+2 2 2 2 50 32 85 1 71 2  1 972 899 1 59 96 61 B. Nootebos 1 81 3  490 1 05 
43 1 1 0  W. Moes 1 0+1 4 1 5 4Y, -1 45 32 76 1 600 1 746 890 1 58 97 83 H. Cornelissen 5+1 1 1 3 f ä  30 65 41 1 502 1 484 488 1 04 
44 65 J. Meuleman 8 5 3 5 62 73 79 1 662 1 688 883 1 57 98 63 T. Netten 1 744 477 1 03 
45 9 A. de Feijter 3 2 1 2 -1 66 35 1 1 0  2055 2228 870 1 56 99 66 P. van Vliet 1 585 476 1 02 46 81 E. van Tuijl 1 0  2 4 4 4 40 32 68 1 3 1 5  1 5 1 6  860 1 55 1 00 74 H. de Heer 1 727 475 1 0 1  47 58 R. J. Schaper 3+1 2 1 2 +2 66 51 99 1 886 2034 854 1 54 1 01 76 J. Weehuizen 1 535 463 1 00 48 80 P. Laport 5+2 2 1 2 2Y. -1 50 50 76 1469 1 688 851 153 102 87 E. van Rootselaar 1400 462 99 49 1 1 1  J.  Gimpel 4+1 2 1 1 2% +1 62 63 86 1 700 1 746 846 1 52 1 03 72 H. Kuyper 1 0+1 3 7 3 -1 30 67 40 1661 1 565 458 98 50 54 J. van Hulst 9 3 2 4 4 -1 44 39 71 1 700 1 732 833 151  1 04 91 B. de Wilde 1 579 449 97 

32 
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Caissanieuws 349 

Pl. Nr. Speler 
l05-95-R-:-Pimgalila 
1 06 97 L. Louiszoon 
1 07 99 J. Sluis 
1 08 1 03 A. Neidig 
1 09 1 04 A. Wever 
1 1 0  1 05 J. Hania 
1 1 1  96 M. Klijnkramer 
1 1 2  92 J. Potters 
1 1 3  94 E. Eckstein 
1 1 4  1 22 K. Pieterse 
1 1 5  1 06 J. Bruijn 
116 1 01 P. Heinians 
1 1 7  124 S. Simons 
1 1 8  1 09 S. Kuypers 
1 1 9  1 1 6  J. Das 
1 20 33 M. Pos 
1 21 1 20 F. Vyent 
122 1 1 5  D. Pront 

Part +/+ =!= 

8 2 
9+1 3 
9 3 
3 1 
9 3 
7 1 
1 
11  3 
2 
2 
4 
7 

123 1 07 H. van Keulen 
1 24 1 00 J. van der Klauw 

� 

9 
11  

34 

UITSLAGEN RONDE 5 
K van de Weide 1 - 0 H. Schmitz 

P. Allaart 0 - l A Köhler 
N. Narings 1 - 0 
J. Spreeuw Y2 - % 

P. Zonjee 0 - 1 
T. Marioneaux 1 - 0 

R van het Ka.ar 1 - 0  
B. Pel 1 - 0 

H. Jolles 1 - 0 
M. Niewenhuis 1 - 0 

P. Ruhe Afgeb 
H. de Vilder 1 - O 

K Sterrenburg 0 - 1 
E. Leuw 0 - 1  

R van Keulen 0 - 1 
J, Hoogenboom 0 - 1 

E. van Tuijl 11: - Yz 
J_ van Hulst Yz - 1h 
A Wucnink 1 - 0 

J. Dekker 1 - O 
S_, de Vos 0 - 1 

J. Tanja 0 - 1 
H. Puyk<I: 0 - 1  
D, Jansen 0 - l 
J, Kalma 1 - 0  

A van Dintercn l - 0 
E. Mastenbroek V: - V: 

R. van Slooten 1 - 0 
H. Uiterwijk 1 - 0 

M. Ligtenstein 0 - l 
H. Kuyper 1 - 0 

J. van der Klauw Yz - % 

J, van Steenis 
M. Kahn 
W. Fokkink 
D Colmer 
W. Moes 
J. Mulder 
R. Barendregt 
M. Mol 
P. Jonkman 
T. Lith 
E. Peternma 
J, Franssen 
G. Rill 
A Faber 
P. Schipper 
J. Algra 
A Troost 
J, Potters 
P. de Casparis 
P. Laport 
J. Könst 
J. Selier 
J. Titulaer 
D. Pront 
G. Sanderse 
J. Bruijn 
G. Lörinczy 
S. Kuypers 
E. Eckstein 
F. Vyent 

-/-

5 
6 
6 
2 
6 
5 
1 
8 
2 
2 
3 
6 
8 
9 

Pnt Zw % 

2% 31 
3 33 
3 -1 33 
1 +1 33 
3 +1 33 

f ä  -1 21 
-1 

3 -1 27 

y, 1 2  
1 -1 14 
1 -1  11  

f ä  -1  1 3  

GfT GIS 

69 41 
94 35 
71 43 

1 03 32 
92 36 
59 30 
83 
90 30 
59 
44 

1 1 2  1 1  
93 1 5  

1 02 1 1  
88 1 5  

Elo 
1 600 
1482 
1659 
1 342 
1 200 
1650 
1 41 2  
1461 
1400 
1 200 
1 1 80 
1 400 
1600 
1 200 
1400 
1 756 
1200 
1200 
1 043 
1 1 77 

Tpr 

1 345 
1 361 
1 451 
1248 
1 256 
1 257 
1 1 52 
121 5 
1 1 24 
1 528 

904 
1 1 02 
937 

1 1 05 

UITSLAGEN RONDE 6 K.-,io de-\V(:itk i -ö N. Narings 
A Köhler 1 - 0 H. Schmitz 

J. van Steenis 1 - 0 J. Franssen 
M. Leuw 1 - 0 A Wunnink 

P. de Casparis 0 - 1 
S Steemern O - 1 

D. Colmer 112 - � 
A Lont 1 - 0 
R. Lith 1 - 0 

E. Osterwald 0 • 1 
G. Sylbing 112 - Yz 
H. Trujillo O - 1 

P. Allaart 0 - 1 
G. Rill 1 - 0  

M. Wunnink 1 • 0 

A van de Woestijne 0 - 1 

A Faber 1 - 0  

P. Schipper 1 - O 
N. de Rijk l - 0 

A Bach 1 - 0 
T. Lith 0 - 1  

R. Fritschy 1 - 0 
S. Kuypers 0 - 1 

E Lcuw 0 - 1  
J. Kalma 1 - 0  

J, Mulder 1 - 0 
A van Dinteren 1 - 0 

P. Heimans 0 - 1 
J. Bruijn 0 - 1  

J. Titulaer 0 - l 
D Pront 1 - 0 

J. Spreeuw 
W. Fokkink 
J. Algra 
H Jolles 
T. Marioneaux 
M. Kahn 
P. Ruhe 
H. de Vilder 
F. Roes 
E. Eckstein 
P. van der Werf 
W. Moes 
J. van Hulst 
J. Tanja 
J Dekker 
P. Zonjee 
R Barendregt 
J. Hoogenboom 
T. Weijers 
S de Vos 
H, Kuyper 
J. Potters 
J. van der Klauw 
M. Meijer 
S, de Haan 
H. Puyker 
H. van Keulen 

UITSLAGEN RONDE 7 
M. Leuw 112 - JA K. van de Weide 

J. van Steenis 0 - 1 A Köhler 

Kzr 
448 
447 
435 
434 
433 
421 
415 
41 5 
400 
397 
382 
366 
364 
352 
325 
324 
308 
261 
21 0 
1 95 

Wrd 
96 
95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 

J. Spreeuw 
W. Fokkink 

D. Colmer 
T. Marioneaux 

J. Mulder 
H. de Vilder 
J. Franssen 

J. Smit 
M, Wunnink 

R, Barcndregt 
P. Schipper 

J. Dekk.,
H. Dirks 

W. Comelissen 
P. Lapor1. 

J, van Hulst 
M. Meijer 

J, Könst 
P. van der Werf 

D. Jansen 
S. de Haan 

J. Tanja 
H. Kuyper 
J. Titulaer 

D. Pront 
J. Potters 

E. Eckstein 
H. van Keulen 

0 - 1  
1 - 0  

1 - 0  
0 - 1  
0 - 1  
1 - 0 

1 - 0 
0 - 1  

lh - 112  
0 - 1  
1 - 0 
1 - 0  
1 - 0  
0 - 1  

Afgeb 
l .  0 
1 - 0 

1 - 0 
�- 11: 
\'i - 11: 
0 - 1  

� - 1h 

0 - 1 
1 - 0  

0 - l 
1 - 0  
1 - 0 

0 - 1 

H. Sclunitz 
W. Moes 
P. Jonkman 
A Lont 
E. Osterwald 
P. Heimans 
S, de Vos 
G. Rill 
E. van Tuijl 
A van de Woestijne 
R. van Slooten 
H. Trujillo 
N. de Rijk 
J. Meuleman 
A Troost 
H. Uiterwijk 
G� Sylbing 
G. Lörinczy 
J. Kalma 
L, Oomens 
T. Lith 
M. KJ ijnkramer 
J. Selier 
S. Kuypers 
M. Llgtenstein 
J, van der Klauw 
F. Vyerrt 
K Pieterse 

UITSLAGEN RONDE 8 
k '"ILn d� Wet� I • 0 A.-l.Anl. 

A Köhler l - 0 R Lith 
14 van Steenis 

H Sclunitz 
N. Narings 

T. Lith 
A Bach 

A van de Woestijne 
P. Allaart 

J. Franssen 
G. Rill 

M Meijer 
M. Mol 

A Wunnink 
G. Sylbing 

J, Meuleman 
J. Gimpel 
A Troost 

J. Könst 
J. Hoogenboom 

J Kalma 
H. Trujillo 

M. Klijnkramer 
J Bruijn 

H� Comelissen 
K. Pieterse 
S Kuypers 

lh - 11: 
0 - 1  
Y:t - 1h 

0 - 1  

0 - 1  
Y:: - lh  
0 - 1  
1 - 0  
1 - 0  
0 - 1  
1 - 0  
0 - 1 

0 .  1 

1 - 0  
0 - 1  

1h - �  

Y:: - 1h 

1h - 11: 

0 - l 

0 - 1  

0 - 1  

0 - 1  
1 - 0 
0 - 1  

0 - 1  

D. Cohner 
M. Leuw 
M. Kahn 
E. Osterwald 
P. Ruhe 
H. de Vilder 
H. Hol! 
A Faber 
R Barendregt 
M. Wunrûnk. 
P. Heimans 
W. Moes 
H. Dirks 
N. de Rijk 
R. Fritschy 
J, van Hulst 
1. de Wilde 
P. Zonjee 
J, Mulder 
A van Dinteren 
W. Comelissen 
L. Oomeru: 
D Pront 
H. Kuyper 
J. Potters 

UITSLAGEN RONDE 
W, Fokkilili Afgeb A K61ila-

W. Moes 0 - l J. van Steenis 
A Lont 0 - 1 M. Lcuw 

R Fritschy 0 - 1  

E.. Ostenvald Y:: - 1h 
P. Ruhe 0 - 1 

H. de Vilder Afgeb 
T. Marioneaux 0 • 1 

H. Holl 1 - 0 
E. Petersma 1 · 0  

P. van der Werf 0 • l 
P. Zonjee 0 • 1 

J. Algra 0 .  1 
H. Comelissen Yi: • IA. 

T. Weijers � - � 
E. van Tuijl � • l.iS: 

H. Jolles 
S Steeiners 
P. Schipper 
G, Ril! 
F. Roes 
A Wunnink 
L. Oomens 
A van de Woestijne 
M. Mol 
P. Doggers 
P. Jonkman 
A Bach 
H, Dirks 

28 november 1995 

R. J. Schaper 1 - 0 
S. de Vos 0 - 1  

F. Oranje 0 - 1  
N. de Rijk 0 - 1  

J. Tanja 0 - 1  

H. Puyker 0 - l 
G. Lörinczy 11: - 1/: 

R. van Slooten 1 - 0 

H. Trujîllo 1 - 0 

F. Vyent 0 - l 
J. Potters 0 - 1 

P. Heimans 0 - l 
H. van Keulen 0 - 1 

E. Leuw 
P. La.port 
A Troost 
T. Lith 
J. Hoogenboom 
P. Allaart 
W. Comelissen 
M. Auc 
J. van der Klauw 
J Titulaer 
M. Klijnknmer 
E. Eck�in 
S. Kuypers 

UITSLAGEN RONDE 10 
W. Fokkink 0 - 1 

A Köhler 1 - 0  
M. Leuw 0 - 1  

D. Colmer 0 - l 
F. Roes 0 - 1  

W. Moes 0 - 1  
A van de Woestijne 11: - 11: 

J. Hoogenboom 0 - l 
T. Weijers 0 - 1  

H. de Vilder Yi: • 11: 
E. van TuijJ 0 - 1 

P. Zonjee 0 - 1 
G. Rill 1 - 0 

S. Steerners 1 - 0 
A Faber 1 - 0  

M Mol 1 - 0  
A Wucnink 1 - 0 

E, Leuw 0 - 1  
S.de Vos 0 - 1  

P. Doggers 0 - 1  
T. Lith Afgeb 

J. Gimpel 1 - 0 
G. Sylbing l - 0 

H. Kuypef 0 - l 
J. de Wilde 0 - 1 

K Eckstein 0 - 1 
M. Aue 1 - 0  

S. Kuypers 0 - 1 
J, Potters Afgeb 

J. van der Klauw 0 - l 

R. van de Weide 
J, Fransscn 
J, van Steenis 
J. Spreeuw 
N. Narings 
B, Pel 
M. Niewenhuis 
E. Ostetwald 
P. Ruhe 
T. Marioneaux 
H. Holi 
E. Pet�ma 
P. Laport 
J, van Hulst 
R, Fritschy 
J. Meuleman 
P. van der Werf 
J. Dekker 
N. Schoonderwoerd 
A. Bach 
R. J, Schaper 
M. Meijer 
G. Lörinczy 
D. Jansen 
J, Tanja 
H. Puyker 
L Bruijn 
H. Trujillo 
J, Titulaer 
M. Ligt.enstein 

UITSLAGEN RONDE 1 1  
R .  Lith 
H. Holi 

M. Leuw 
J. Franssen 

B. Pel 
H. Jolles 

E. Osterwald 
H. Dirks 

T. Marioneaux 
E. Petersma 

K Sterrenburg 
J. Dekker 

J. Meuleman 
S de Haan 

J. Könst 
R. van Slooten 

F. Oranje 
G. Lörinczy 

M. Meijer 
J. de Wilde 

J Smit 
K. Pietcrse 
L Oomens 
B. Manuri 
H, Trujillo 
J, Titulaer 

M. Ligtenstein 
J. Bruijn 

�JA 
0 - 1  

Afgeb 
0 - 1  

l - 0  
l - 0  
l - 0  
0 - 1  

1 - 0  
l - 0  
1 - 0  

1h - Yz  
1 - 0  

0 - 1 

Afgeb 
0 - 1  
112 - 11.: 
0 - 1  

Afgcb 
0 - 1  
1 - 0  
0 - 1  
1 - 0  

1 - 0 
l · O  
1 - 0  
1 - 0  
1 - 0 

K. van de Weide 
A Köhler 
W. Fokkink 
D. Cobner 
G. Ril! 
P. Schipper 
A van de Woestijne 
H. de Vilder 
W. Moes 
A Troost 
E van Tuijl 
J. Gimpel 
A van Dinteren 
R. Barendregt 
P. van der Werf 
D� Jansen 
T. Lith 
E Mastenbroek 
H. Puyker 
N. de Rijk 
H. Kuyper 
M. Aue 
S. Simons 
$, Kuypers 
J. Potters 
M. Klijnkramer 
H. van Keulen 
J. van der Klauw 
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Caissanieuws 349 

André Bach 's Commentaar op de stand, of: 
HET RIJK VAN DE REUS (3) 

" Ziektes en Fenomenen" 

Enige weken geleden werden we ruw 
wakker geschud door een inmiddels 
�aakmakende studie van de hand van 
De Cowboy. Met nauwkeurige precisie 
beschreef hij daarin de bewoners van Het 
Rijk van De Reus, en tijdens het lezen kon 
ik een huivering niet onderdrukken - niets 
dan verachtelijke wezens domineren de 
omgeving en zelfs de minst onsympathieke 
van het stel blijkt een kinderlokker. 

Nu dit eenmaal naar buiten is ge
bracht kan er meer over de waarheid 
onthuld worden. Wat iedereen eigen

lijk al heel lang wist , maar nooit over 
durfde te praten: Het Rijk i s  over
spoeld door Ziektes en Fenomenen. 
Het is eruit en ik zal dan verder ook 
geen blad voor de mond nemen. 

Laat ik beginnen met het opsommen 

van de Ziektes die ons teisteren en het 

leven soms ondraaglijk maken. Aller

eerst noem ik Snelle Hand, want van 
oorsprong een kinderziekte. Veroor

zaakt voornamelijk drama's, maar kan 
tevens het hoorbaar uiten van schun
nige taal tot gevolg hebben. Besmet
ting kan langdurig zijn en betrouw-
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bare medicijnen zijn moeilijk te ver

krijgen. De schrijnendste gevallen tref 

je veelal in de grensgebieden aan, 
maar men ziet het overal, want ook na 
beëindiging van de ziekte kan een on

verwachte aanval van Snelle Hand zich 

weer voordoen. 
Hangkop en Bloedroes. Ook wel de 

moerasziektes genoemd, omdat veel 

moerasbewoners hiermee rondlopen. 

Beide aandoeningen treden op zodra 
men vaste grond onder de voeten 
heeft. Hangkop maakt zich kenbaar 
door rubberen vingers en, meer alge
meen een ongewoon apathische mo

toriek tijdens ontmoetingen met Re
putaties. Bloedroes is een koortsige, 
meestal kortdurende toestand waarin 

men met blote handen een Elo-kanon 
te lijf gaat. Besmetting staat bekend 

als ongeneeslijk. 

Plotse Inval. Loopt men op, voor

namelijk na een langdurig denkproces. 

Dragers van Plotse Inval kunnen fluis

terende stemmen horen en visioenen 
zien. De gevolgen zijn zonder uitzon
dering weerzinwekkend. 

Studie. Een veel voorkomende 
ziekte met een tweetal mogelijke ge
volgen. Bij de meeste bewoners is dat 

een jammerlijke staat van verwarring, 
waarin men vergaarde kennis door el
kaar haspelt. Slachtoffers van Studie 
kunnen dan onverklaarbaar gedrag 
vertonen. Eveneens kenmerkend is de 
volstrekt hulpeloze indruk die men 
wekt. Het virus kan echter ook een 
positieve uitwerking hebben, waar

door men in kracht toeneemt. Studie

lijders worden in sociaal opzicht in het 

algemeen met een zekere minachting 

behandeld. De ernstigste gevallen 

daarentegen oogsten vaak bewonde

ring. 
TPR. Is eigenlijk geen echte ziekte 

maar een gevaarlijk gif, welke voor on
vermoede krachten zorgt bij gematigd 
gebruik, maar bezit neemt van je geest 
wanneer je er teveel van opsnuift. 
Enige jaren geleden liet De Magiër Het 
Rijk ermee overwoekeren en heeft 
sindsdien vele slachtoffers geëist. TPR 
verslaafden herkenje onmiddellijk aan 

de waas voor hun ogen, waarin de let

ters ELO zichtbaar zijn geworden. 

De Fenomenen in Het Rijk zijn tal

loos, en ze allemaal benoemen zou te 
ver voeren, maar ik breng er een drie
tal onder ogen, omdat ze zulke ingrij
pende gevolgen met zich meebrengen. 

Diepe Blik. Onder invloed van Diepe 
Blik wordt de tegenstander onwaar
schijnlijke mogelijkheden en krachten 
toegedacht. Het fenomeen kan enige 
uren werkzaam zijn en ontwikkelt dan 

naar een even langzame als onafwend
bare zelfvernietiging. Diepe Blik ver
schijnt slechts sporadisch en vlagen 
van bevangenheid kunnen jaren uit 
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elkaar liggen, waardoor sommige be
woners beweren dat het eigenlijk een 
bezwering is. 

De Swiendel. Getroffen door De 
Swiendel geraak je in een snel op
lopende staat van opwinding, waarbij 

verkleuring van de hoofdhuid op kan 
treden. Het uitzweten van De Swiendel 

kan een waan van superioriteit teweeg

brengen, waarna men een tijd lang be

trapt kan worden op het fluiten of neu

riën van onnozele deuntjes. Meestal 
is De Swiendel echter doorzichtig van 

karakter en mompelt de getroffene 
slechts in onverstaanbare zinnen. 

Vorm. Een oeroud fenomeen, waar
van de herkomst nog altijd niet is 
doorgrond. Eenmaal gegrepen door 
Vorm verliest men de werkelijkheid uit 
het oog en begint men zichzelf te be
wonderen. In ernstige mate bevangen 
kan dit leiden tot Euforie of het aan
vaarden van een invalbeurt in Het 

Tweede. Vorm verplaatst zich op de 
wind en eenmaal weggewaaid kunnen 

lichte vormen van depressie optreden, 

zoals onverschilligheid of relativerend 

gepraat. Bij langdurig wegblijven van 
Vorm kan men Het Rijk als een on
aangename verblij fplaats gaan be
schouwen en voor een kortere of lan
gere periode vergetelheid zoeken in 
herbergen of bordelen. 

Wanneer je aldus een opvallende 
naam op een opvallende plaats tegen
komt op De Lijst, bedenk dan dat een 
Ziekte of een Fenomeen hiervoor ver
antwoordelijk is. 

In de kelders van Het Rijk w 
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worden opgelopen ziektes zoveel mo

gelijk genegeerd, want niets is een 

beter medicijn dan een heldere over
winning. Johan van der Klauw is 
moeizaam van start gegaan en staat nu 

vechtlustig met de rode lantaarn te 

zwaaien. Overigens veel debu's. Even 
verderop een aangroeiende horde van 

Onzichtbaren met hier en daar een half 

verdronken moerasbewoner. In het 

Moeras zelf wemelt het zoals gewoon

lijk van de opvallende namen. Nog 

maar juist vanuit de Kelder omhoog

gekrabbeld: Herre Trujillo (op 86) en 

ook tot aan zijn middel weggezon

�: Gerard Sanderse (77). Niet veel 

verder heeft debudame Jeanette Mul

der hardvochtig kennis gemaakt met 

de wetten van Het Moeras. Zorg dat 

je hier zo snel mogelijk weer weg

komt, want anders zou je wel eens een 

seizoen lang natte kleren kunnen hou

den. Op 46 Eric van Tuijl, een tijd

lang bedwelmd door Vorm, waardoor 

hij nog altijd droge voeten heeft. Een 

heuse honderdprocenter vinden we op 

38 :  Nico Schoonderwoerd, Elo-kanon 

en debutant. Ook Tom Prent 1 00 %, 
maar het is  onduidelij k  of hij de 

kwalifikatie ook werkelijk verdient, 

want uitsluitend in de Externe ge

scoord. Paul Schipper weer onder ons, 

hij heeft inmiddels begrepen dat er in 

een korte tijd veel veranderen kan. 
Maarten Mol geniet met volle teugen 

van TPR en ook Stefan Steemers doet 

er zich tegoed aan. 

De Kleine Reus Michael Wunnink 

groeit nog steeds, maar moet zich 

voorlopig tevreden stellen met de sta-
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tus van Eerste Veller. John Franssen 

hield wekenlang stand temidden van 

de Zware Jongens en heeft zich nu 
voor even teruggetrokken in de luwte 
om weer op krachten te komen. Grote 

Debu Henk Schmitz vergaarde aanzien 

door in de openingsfase brutaalweg 
boven aan De Lij st te gaan staan. 
Zware Debu Addy Lont nu al dicht 

in de buurt van de Titeljagers, maar 

vooralsnog hooguit als Outsider te tip

pen. 

Bonno Pel schittert met 90 %, laaft 

zich aan de TPR en schuift aan bij de 

Zware Jongens. Opvallendste verschij

ning daar is natuurlijk David Colmer; 

het volk leeft met hem mee. Oud

Koning Jaap Spreeuw speelt gedo

seerd en dat zou hem wel eens op kun

nen breken in de jacht op de Kroon. 

Micha Leuw snoepte een half oor van 

De Reus en een hele van De Outsider. 

Joost van Steenis ontpopt zich als The 

best of the rest, want alleen Kampioen 

Aran Köhler kan in de buurt van De 

Reus Karel van der Weide blijven, die 

alweer wekenlang hoog en droog in 

De Toren zijn thuis heeft gevonden. • 

Uit de laatste SGA

mailing: 
De Weesper Schaakclub WS.C. 
is verhuisd naar clubhuis-kantine 
WVGV, Papelaan 99 te Weesp 
(tel. 0294- 411  993). 

KNSB-project Lang leve de 

Koningin 
(Uit een mededeling van de KNSB) 

De film "Lang leve de Koningin" wordt 
momenteel druk bezocht in de Neder
landse bioscopen. Vooral bij jonge kinde
ren is de film enorm in trek Het script is 
door Esmé Lammers geschreven. Boven
dien regisseert zij de film. Zoals u weet is 
Esmé Lammers de kleindochter van Max 
Euwe. 
Het schaakspel wordt in de film op een 
unieke wijze inzichtelijk gemaakt, met 
name voor kinderen. In de film acteren 
onder andere Monique van de Ven (zie 
achterkant CN) en Derek de Lint 

De KNSB wil de promotionele waarde van 
de film in relatie tot de bevordering van 
de schaaksport, niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. 
In samenwerking met First Floor Features 
(FFF), een bedrijf dat ondermeer zorg
draagt voor de PR van de film, is een 
ledenwervingsproject ontwikkeld. Het 
project richt zich op basisscholen. 
Met medewerking van Hans Böhm, die 
ook een bescheiden rol in de film vervult, 
zal het project in een pilotvorm van start 
gaan op 28 november in Haarlem. Voor 
die happening is mevrouw Terpstra 
(VWS), NOC*NSF, Esmé Lammers, 
Veronica en uiteraard de pers uitgenodigd. 
Last but not least worden ook de lokale 
schaakverenigingen uitgenodigd om in het 
project te participeren. Dit laatste is uiter
aard in het belang van ons allemaal, dit 
ingeval kinderen in de schaaksport gem
teresseerd blijven. 

D 
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Routebeschrijving naar SV 

Almere 

Rijdend vanuit Amsterdam (rijksweg A6), 
neemt u de afrit Almere-Stad West. Bij de 
verkeerslichten aan het eind van de afrit 
slaat u vervolgends linksaf U rijdt dan op 
een viadukt over de rijksweg A6. Bij de 
volgende verkeerslichten na dit viadukt 
rijdt u rechtdoor de Hogering op (Sl ü l ). 
Deze Ho gering vervolgt u over een afstand 
van circa 5Y2 km. U rijdt dan om de be
bouwde kom van Almere heen. Let wel 
op uw snelheid (politie) want dit is geen 
snelweg. Na deze 5'h km neemt u de afrit 
rechts (verwijzing naar de wijken 12  en 
24). U rijdt dan op de Eilandendreef Deze 
rijdt u af tot de eerste verkeerslichten. Hier 
blijft u rechtdoor rij den (onder het 
spoorwegviadukt door), Dit heet de 
Stedendreef Bij de eerste kruising gaat u 
linksaf (Amsterdamweg). Aan uw linker
hand bevindt zich een restaurant. De 
Amsterdamweg rijdt u af tot het einde 
(800m). U staat dan voor een busbaan. 
Links de sporthal en aan de overkant van 
de busbaan scholengemeenschap 
Echnaton. Om de busbaan over te steken 
gaat u 500m naar rechts dan gaat u linksaf 
en steekt de busbaan over (pas op de bus, 
deze heeft voorrang) Aan uw linkerhand 
is Echnaton. Uw één na laatste probleem 
is een parkeerplaats vinden, uw laatste 
probleem de schaakpartij, deze dient ge-
wonnen te worden. Id 
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