i:-o

CAISSA
NIEUWS
368
.
fl�1 ·•:-···-

1

-i;:i�;f1'

1

Elke dinsdag
.·
avond
pizza-overleg

1

!,

�JI·

bij

Da Piero
. : .·"'ir1j·:1:,il

�':':!.4:t:"

..

'.I ':·��'-�
Terwij l het onweert in de financiële wereld vindt deze medewerker
van de Interbank in Moskou tijd voor belangrijker zaken.

jjG)

Cl8.

september 1998

Caissanieuws 368

-ColofonCaissanieuws is het clubblad van de
schaakvereniging Caissa
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4. Frans pakt uit na franse slag
5. Caissa krijgt klop
7. Niek begoocheld

Clublokaal: Oranjehuis
1073 TK Amsterdam
Clubavond: dinsda
Frans Oranje
Oudezijds Voorburgwal 109 C
1012 EM Amsterdam
Telefoon 020 627 70 17
Wedstrijdleider interne competitie
Steven Kuypers
Bickersgracht 266
Telefoon 020 620 67 40

Oudezijds Voorburgwal 268 E

Secretaris

14. Lot gunstig voor Leo Oomens

dreigde te verdwijnen in een wassende

om te vouwen tot zaken die precies lijken

stroom argumenten, en voorzitter Frans

te passen in hetgeen hij wilde beweren.

18. Capablanca forever

Oranje zich genoodzaakt zag reeds om 13

Heel knap, maar het mocht niet baten._

20. Fris van de lever
22. De eindstand

en verder ...

Jaap Tanja

1094 EE Amsterdam
-

A: dam

Mirjam Klijnkramer
Holendrechtstraat 19 A
1078 TN Amsterdam
Telefoon 020 679 45 65
E-mail rnklijnk@dds.nl
Redactie
Tony Lith
Tweede Helmersstraat 42 hs
1054 CL Amsterdam

Nils de Rijk bracht wèl een nieuw argu
ment naar voren. De stand op de ranglijst

zich een naar incident voor. Lid Sjoerd de

leeft minder bij de leden als die wordt vast

Vos trotseerde de steeds dichter wordende

gesteld via het TPR/ELO-syseem, meende

nevels in het rokershalletje en verliet stante

hij. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben.

pede de vergadering na verklaard te heb

Met enige weemoed memoreerde Nils de
tijd dat André Bach de verwikkelingen op

17. Da Piero

clubgebouw zou zetten. Dat is heel jam

de lijst van snedig commentaar voorzag.

Uitslagen

mer. Inderdaad was het optreden van de

Misschien komt die tijd met het Keizer

voorzitter in strijd met de afspraken, maar

systeem weer terug.

21.

mededelingen

- AGENDA -

er was wel enige reden voor deze soepel

T ussen neus en lippen door werden de

heid. In de loop van het debat was name

plqy-offs afgeschaft. De vier deelnemers von

lijk een heuse tweedeling ontstaan tussen

den het wel leuk maar echt enthousiast was

8 september

rokende Caissianen die zich dicht opeen

men niet.

de echte openingsronde van de interne

gepakt in het halletje overgaven aan hun

Micha Leuw kwam met een opmerkelijk

eigenaardige gewoonte - maar daarbij nau

initiatief: het oprichten van een jeugd

19 september

welijks bereikt konden worden door de

afdeling. Gemakkelijk zal dat niet gaan. De

eerste ronde"KNSB

stem van de voorzitter - en een snel slin

gemiddelde Caissiaan plant zich sporadisch

kend aantal Caissianen dat nog rookvrij

voort en het ziet er niet naar uit dat daar

29 september

debatteerde. Misschien kan Sjoerd tot te

eerste ronde SGA

rugkeèr worden bewogen als in het vervolg

op korte termijn verandering in komt. Ge

Caissa 3 - Tal 3

iemand van bestuur op de clu\:iavond om

mailing kinderen en/of ouders te bereiken.

Tuinorp Oostzaan - Caissa 8

probeerd zal worden via een folder en een

exact tien uur middels een belletje of zo

De redactie werd overigens enigszins in

iets, met grotere nauwkeurigheid dan voor

verlegenheid gebracht door de lof die op

13 oktober

heen kenbaar maakt dat de brand erin kan.

instigatie van Pim Zonjee werd getuit. Ze

SGA-cup

Op zo'n manier geeft het bestuur te ken

vroeg zich echter verbaasd af of haar voor

Caissa - Donner

nen dat afspraken ook voor haar heilig zijn.

ganger John Könst niet door het bestuur

In het debat kwamen de voors en tegens

wat ruimhartiger behandeld had mogen

Telefoon 020 683 44 92

van de indelingssystemen naar verwachting

worden. Dri,e jaar lang een clubblad ver

E-mail tonylith@xs4all.nl

aan bod. Leo Oomens stelde vast dat de

zorgen is bepaald niet niks. Gelukkig heeft

zelfde argumenten als vorig jaar te berde

het bestuur net op tijd deze faux

werden gebracht en hoopte dat dit voor

steld. Pagina vier getuigt daarvan.

Homepage
http://www.gironet.nl/home/konjohn/
index.html

2

minuten voor tien het sein op groen te zet
ten voor ongelimiteerd rookgenot, deed

ben dat hij nimmer meer een voet in het

17.

Penningmeester
Bankastraat 24 hs

de Caissiaan te kunnen verhitten: het

steeds kans tegenargumenten te plooien en

Peter van der Werf
Staalstraat 22"
1011 JM Amsterdam
Telefoon 020 623 43 32

systeem, laat het zich aanzien dat dit in
derdaad het geval is.

van het debat over het indelingssysteem

1012 GL Amsterdam
Telefoon 020 620 42 22

T

wee zaken blijken het gemoed van

dens de algemene ledenvergadering de kern

1013 LH Amsterdam
Wedstrijdleider externe competitie
Jop Dekker

niet ideale, maar wel vertrouwde Keizer

Opvallend debater was Joost van Steenis.

16. Jeroen vredesapostel

Voorzitter

heid (21-14) is gekozen voor het weliswaar

Met een uiterst lenige betoogtrant ziet hij

11. Maarten waarschuwt gabbers

Telefoon 020 679 55 59

- REDACTIONEEL-

1998

indelingssysteem en het rokertje. Toen tij

9. Elwin wint de EeJéPéWéTé

Van Ostadestraat 153

Giro 460 28 82 t.n.v. SV Caissa
Materiaalbeheer

september

- Inhoud -

ro

ra

het laatst was. Nu met een ruime meerder-

pas her
't'.
(omslag: met dank aan Diederik van Rappard)
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Frans Oranje

_OEN onze wedstrijdleider Pieter Alla
T art vorig jaar enige tijd naar de Vere

nigde Staten was vertrokken, heb ik een
paar weken de stand en de uitslagen van
de interne competitie verzorgd. De lijsten
zette ik dan op een diskette, die ik in een
aparte doos bij John Könst in de bus
gooide. John zorgde dan voor de publika
tie op Internet.
Ik fietste altijd vanuit het centrum naar
Oud-Zuid. Bij de Lutrna- en de Mauve
straat moet ik altijd aan mijn ouders den
ken. Het was de buurt waar ze verkering
hadden gekregen en jarenlang gewoond
hebben, dus je mag wel zeggen dat dat heel
erg lang geleden is geweest. De Burgemees
ter Tellegenstraat, waar John woont is een
zijstraat van de Lutmastraat. Hier heb ik
nog maar één van John zijn activiteiten voor
Caïssa genoemd.
Zo belde John mij een andere keer op
om mij te vragen voorzitter van Caïssà te
worden. John was toen als redakteur van
CaïssaNieuws voorzitter ad-interim van het
Bestuur.
John begon zijn carrière als intern wed
strijdleider in het Bestuur in 1991. Die func
tie neemt hij van mij over. In 1994 neemt
hij ook de redaktie van CaïssaNieuws over
van Jeroen Hoogenboom.
Binnen Caïssa hebben bestuursleden al
tijd dubbelfuncties altijd gekend. Ons grote
voorbeeld blijft natuurlijk Eijgenbrood, die
alle functies (inclusief redaktie Caïssa
Nieuws) in zich wist te verenigen, behalve
dan het penningmeestschap en de functie
van voorzitter. Standaard bestond het Be
stuur van Caïssa toen uit drie personen.
Jeroen Hoogenboom is jarenlang wed
strijdleider van de externe competitie en
4

redacteur van CaïssaNieuws geweest. En
Piet Jonkman is heel lang secretaris/penningmeester geweest.
John was dus intern wedstrijdleider en
redacteur tegelijk. Nog later neemt hij, als
redakteur van CaïssaNieuws ook het voor
zitterschap op zich als het bestuur van de
vereniging in de problemen zit. Bijna een
jaar is John voorzitter a.i.
Als redakteur heeft John met Caïssa.
Nieuws veel bereikt. Net als met Jeroen
werd CaïssaNieuws helemaal op de PC in
elkaar gezet. John verbeterde een paar
handgrepen en ging ermee het Internet op.
Met weinig moeite werd het formaat ge
halveerd tot het handzame boekje, dat wij

PRINDl-CUP

Tony Lith

erwijl de naamgeefster van dit toernooi

Tzich behaaglijk koesterde in een voor

zichtig zonnetje, verrichtte Ab Frank na
enig hoofdbreken de eerste zet van de strijd
om de Prindi-cup, de alweer bijna traditio
neel geworden wedstrijd tussen vertegen
woordigers van schaakcafé Gambir en een
team van Caissa. Het had even geduurd
voordat het zover was omdat een aantal
mensen uit het feit dat ze waren gebeld de
conclusie had getrokken dat hun aanwe
zigheid bij de opening niet echt noodzake
lijk was. Onzekerheid bij de organisatie dus.
Daar kwam bij dat een ander aantal men
sen op het laatste moment was opgetrom
meld omdat nog weer een aantal andere
mensen op het laatste moment belangrij
ker dingen aan hun hoofd bleek te heb
ben. Namen wilt u? Goed dan: Niek
Narings had het moeilijk te geloven bericht
verstuurd dat hij moest handballen in de
Zaanstreek. En Micha Leuw had laten we
ten dat hij voor geld dominostenen op rij
moest zetten ofzoiets. Dat belooft wat voor
het komende seizoen!
Vorig jaar was de uitslag 61/2-61/2 en dit
maal had Gambit zich verzekerd van de
deelname van een aantal sterke spelers. De
heer Frank koos voor e4 als openingszet
en dat bekwam Menashe Goldberg slecht
want Errit Petersma kent zijn Frans. Hij
won als volgt:
Menashe Goldberg - Errit Petersma
Amsterdam -30.8.98
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Le3 de 4. Pd2 f5 5.
f.3 Pc6 6. c3 e5 7. de Pxe5 8. fe Pd3t 9.
Lxd3 Dxd3 10. Df.3 Pf6 11. 0-0-0 fe 12.
Dg3 Lg4 13. De5t Le7 14. Tel Dd6 15.
Dg5 0-0-0 16. Pxe4 De6 17. Pxf6 Lxf6
18.Da5? diagram
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18. .. Tdlt! 19. Txdl Dxd3t 20. Kc2
Lxdlt 21. Kxdl Td8t 22. Kc2 Dd3t 23.
Kb3 Ddlt 24. Ka3Le7t 25. b4 Dclt 26.
Kb3 Dhlt 27. Kc4 b5:j: 0-1
Kort daarvoor had Joost van Steenis
Turgut Battal tot overgave gedwongen. Rik
Lith was het eerste klaar. Hij won in vlotte
stijl van Branko Skoric nadat deze niet di
rect de bezwaren zag van een aangeboden
kwaliteitsoffer. Dat ging zo:
Rik Lith -Branko Skoric
Amsterdam 30.8.98
1. e4 eS 2.Lc4LcS 3.Pf.3Pc6 4. 0-0Pf6
5. d3 d6 6. c3 d6 7. TelLg4 8. Pbd2 Pa5
9. Lb5 Pc6 10. h3Ld7 11. La4 a612. Pfl
h6 13. Pg3 Dc8 14. d4 ed 15. cd Lb4 16.
Te2 Te8 17. Lc2LaS 18. a3 Lb6 19. Dd3
Lxh3 20. e5 de 21. de Td8 22. Dc4 Le6
Dh4 Pg4 24. Ph5Lc4 25. e6 Lxe2? Lxe6
was beter, maar dan Pxg7 met aanval.
26. Dg4 g5 diagram

Hf��- B�1�
�A- R A B
AR41_Ll_ 1
� �
Il@};,
•
�{t
d
0.{f,.0_
- t:\
�}, - -��
• .fj.
- 1.�B. .tn.�a
�
�
LJ

s

Caissanieuws 368

septembe� 1998

- " ••
iw'.1.m � E.1.

LOST BOYS

- - -- T
- - -g - - -

27.Lxg5!Dxe6 28.Lf5 Lxf3 29.gf3Pe5 Lf6 19. Pe4 fe 20. Txf6 h5 21. Tdfl Pd8
30.Dh3Lxf2t 31. Khl Pxf3 32.Pf6t Kf8 22. Ddl DeS 23.Del Ld7 24. Dh4 LbS
33.Dxh6t Ke7 34. Pg8tt Kd6 35. Lxe6 2S. c4 Lc6 26. g4 b5 27. Pa5 Tc8 28. gh
Pg5 36.Lxt7t zwart geeft op.
La8 29. h6 TcS 30. Pb3Dg5 31.Dh2 Te5
Zo stond Caissa na drie kwartier met 3-0 32. eb ab 33. Pd4 Ke7 34. Df2 Th7 3S.
voor. Maar dit eerste gewin bleek katte
gespin. De kentering kwam al met de wei
nig opwindende remise van Michaël
Wunnink tegen Taco Vrenegoor. En daarna

volgden in snel tempo een reeks nederla
gen van erkende cracks als Gerard Rill (af

geleid door jonge aanwas), Hajo Jolles,
Robbert van het Kaar (door de vlag in
slechte stelling) en Elwin Osterwald (ging
toch met een stuk voor het eindspel in).
Ook de lagere borden eindigden in mi
neur: Menno Meijer, Pim Zonjee (door vlag
met een toren meer), Allaert Troost en ik
streken de vlag. Jeanette Mulder en Piet
Ruhe remiseerden. Martin Niewenhuis
zorgde hier voor een lichtpuntje. Hij had

41 ... TcS! 42. Txc5 Dhl 0-1
Tot slot de partij die de winnaar van de

ergens de inspiratie opgedaan om na een

E. J. Petersma wisseltrofee speelde:

onthouding van zes maanden zo maar een

Elwin Osterwald - Ton Sibbing

mooie winstpartij te produceren.

Amsterdam 30.8.98

Chris van der Vegt - Martin Niewenhuis
Amsterdam 30.8.98

1. e4 c5 2.Pf3 d6 3. d4 cd 4. Pxd4 Pf6
5. Pc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8. Lxf6 gf
9. Pb3De3 10. Le2 Dxf4 11. Dd3 Pc6 12.
Tfl Dxh2 13. 0-0-0 Lh6 14. Kh1 Lf4 15.
eS LxeS 16. Pe4 fS17. PgS Dg3 18.Dd2
6

1. e4 eS 2. Lc4 Pc6 3. d3Lc5 4. Pc3 d6
5.Le3 Pge7 6. Pge2 0-0 7. 0-0 Le6 8.
Lxc5 de 9. f4 fS10.Dd2Pg6 11.Lb3Pd4
12. fePxe2t 13.Dxe2Dd4t14. KhlDxe5
lS. ef LxfS16. Dxe5PxeS 17. Tae1Lxd3
18. cd Pxd3 19. Tb1 Pb4 20. Tf8t Txf8
21. Kgt Pd3 diagram

emidden van het legioen schakers dat
dit jaar op het Antwerp Open was af

gekomen liepen de Caissianen er een beetje

�
.�. �
f'�" � "
•
•r." .R.
�n a &2,fj
t��
. d:
./,
��. �
,if.!.::!.
22.Ld5? (veel beter: Lc2 Pb4 23. Le4 b6

verloren bij. Dit gold vooral Hans de Vil

24. a3 Pa6 25. Lb7 Pb8 26. PbS, Te1&Te7)

Hij begon met 1 Yz uit drie, maar raakte

22 ... b6 23.Tfl(?) Txflt 24. Kxfl Pe5
25. Ke2 g6 26. Le6 Kg7 27. Pb5 Kf6 28.
Pxc7 Pc6 29. Lc4 Ke5 30. Ke3 g5 31.
g4(??) (beter: a4 en PbS) h6 32.Pe8 Pd4
33. a4 Pc2t 34. Kd3 Pd4 35. Pg7 Pf3 36.
h3 Pg1 37. Pf5 h5 38.Pe7 h4 39. Ke3
Pxh3 40.Pc6t Kd6 41. Pxa7 Pf4 42. Kf3
Pg6 43.Lfl PeSt 44. Ke4 Pxg4 45.PbSt
Ke7 46. Le2 Ph6 met remise aanbod.
47. Pc3 Kd6 48.Pd5 Kc6 49.Lb5t Kb7
50. Ke5 h3 51. Lfl h2 52.Lg2 Pg4t 53.
Kf5Pt2 S4. Kxg5 hID 55.LxhlPxh1 56.
Kf4Pf2 57.Ke5 Ka6 58. Kd6Pd3 59. Kc7
c4 60. Kc6 Ka5 61. Pxb6PeSt 62. KcS c3
63. Kd5 Kxb6 0-1
Caissa
Gambit

daarna het spoor een beetje bijster. Het

'!'lf

Prindi

Tony Lith

1. M. Goldberg
2. T. Vrenegoor
3. N. Speijer
4. A. Bezemer
5. R. Nep
6. T. Sibbing
7. T. Battal
8. B. Skoric
9. C. v.d. Vegt
10. R. v.d. Aardweg
11. M. Verhaar
12. Z. Becic
13. A. Harrison
14. R. Frederiks
15. D. Garry

�,,.

0-1

'12-1/2

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

%-%
'/2-'12

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

Errit Petersma
Michaël Wunnink
Gerard Rill
H"jo Jolles
Robbert v.h. Kaar
Elwin Osterwald
Joost van Steenis
Rik Lith
Martin Niewenhuis
Piet Ruhe
Jeanette Mulder
Menno Meijer
Pim Zonjee
Allaert Troost
Tony Lith

Einduitslag 9Y2-SY2 voor Gambit. Dat

kunnen we niet op ons laten zitten.

Gt

der die in zijn eentje meedraaide in de A

groep. Bescheiden als hij is, wilde hij on
danks hevige pressie van de redactie niets
van zijn toch zeker vermeldenswaardige
prestaties aan de openbaarheid prijsgeven.

ruim voorhanden zijnde Belgisch bier kreeg
merkbaar vat op zijn spel, zo leek het.
Vooral na de nederlaag tegen Ludmila
Tsifanskaya zag het er somber uit voor
Hans. Gelukkig herpakte hij zich op tijd
en sloot het toernooi af met een overwin

ning op Pascal Kegels zodat hij ongebro
ken met opgeheven hoofd huiswaarts kon.
In de B-groep verrichtte Niek Narings
een opmerkelijke prestatie. Hij eindigde
met 7 punten in de top van het klassement.
Helaas raakten zijn zinnen begoocheld
toen hij zicht kreeg op een pot met geld.
Hieronder volgt zijn verslag.

Antwerpen

Niek Narings

Op een uur of achttien fietsen zuidwaarts
ligt een stad schoon en blij. Men spreekt er
een tong voornaam en charmant. Men kan
zich er met groepen schakers op de terras
sen vertonen zonder voor tien uur des och
tends verwijderd te worden. Dit geldt ook
voor Hans-de-Vilder-bevattende-gezel
schappen. Men loopt dan wel het gevaar
vooroordelen omtrend Hollandse bezoe
kers te b �vestigen. Maar alla, schaamte is
een slechte raadgever.
Elwinos Osterwald, Hans de Vilder en
ikzelve sloegen er afgelopen zomer ons
7
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zwarte aktiviteit indammen.

we onze koffie met gepaste aandacht.Hans

10. ..Te8 11. Pf3 Pc6 Deze variant trok

had een soepkom bij zich waardoor hij veel

vrijwel onrniddelijk na 10. f4 mijn aandacht.

meer koffie dronk dan zijn companen. Dit

Na een half uur nadenken was ik er nog

hinderde ons niet, want de weldadige uit

niet uit en besloot toen deze stukoffer

werking van het cafeïne-rijke extract op het

inleidende zet uit praktisch overwegingen

gemoed van onze kampoudste was hart

te spelen. Ik had toch al lang geen trek meer

verwarmend. Helaas was dit niet altijd af

in een andere zet.

doende.

12.

d5 e5! 13. Le2

Hoe vaak hoorde ik Elwinos vertwijfeld

Na twee minuten bedenktijd. Ik zocht

mompelen "Ik blijf hier, ik wil niet meer

vooral compensatie in de variant 13. Lxb6

weg."? Vaker dan gebruikelijk.

ef4t 14. Le2 Dxb6 15. dc6 bc6 16. Dxd6.

We speelden schaakpartijen in het kader

In de post-mortum lukte het me echter niet

van het Lost Boys schaaktoernooi 1998. Ik

iets aan te tonen. Dit tot teleurstelling van

wist de voorwaarden te scheppen om in

mijn tegenstander die verwonderd vroeg:

de negende en laatste ronde een partij te

"Maar waar heeft u dan toch al die tijd over

spelen om het bedrag van zo'n 1500 gul

nagedacht?". Er restte mij niets anders dan

den tegen plaatsgenoot Patrick Helms.

mij te verontschuldigen voor mijn onbe

nemen te weerstaan. Het onzekere gelaat

DE E.J. PETERSMA

aan de andere kant van het bord gaf de

WISSELTROFEE
Tony Lith

doorslag. Hoe vaak bleek een dergelijke
inschatting totaal ongegrond!

D

e E.J.Petersma wisseltrofee gaat dit

23... Dd7 24. Txe8 Dxe8 25. bc5 Pe4
jaar naar Elwin Osterwald. Deze
26.Lxe4? (26. Lg3) Dxe4 27. Lc7 Le2 28. ogenschijnlijk schuchtere schaker was he
Db3 Te8 29. d6t Lc4! 30. Ddl Ld5 31. laas pas na extra redactionele inspannin
Dfl Dxa4 32.cb6 ab6 33.Lxb6 Kh8 0-1 gen bereid de partij waar hij zich het minst
Ook Jop Dekker was geïnspireerd bezig

geweest, maar hij toonde zich niet zo te
vreden met het behaalde resultaat. Hij be
haalde 5 punten met een TPR van 2006.
Elwin bleef wat onder zijn kunnen:ook 5
punten met een T PR van 1902. Theo
Weijers en Garth Sijlbing scoorden naar

verwachting.

M.

INTERNET

voor geneert, voor u te analyseren. Jam
mer genoeg stuit de redactie wel vaker op
een aan weigerachtigheid grenzende
bedeesdheid als ze een partij in het club
blad geanalyseerd wil krijgen. Gelukkig
beschikt de redactie echter over een ruim
arsenaal middelen om al te bescheiden
schakers over de brug te krijgen: paaien,
manen, verzoeken, dringend verzoeken,

Ondanks mijn anti-materialistische op

trouwbare spel. Later kwam het onder druk

Steeds meer clubleden zijn voorzien van

voeding kon ik de omstandigheden niet aan

der companen wel tot een rechtvaardiging

een internetaansluiting. Als alles goed gaat

handtastelijkheden - u bedenkt het maar.

en verloor als een dwaas. Daarmee kwam

middels het rustige 14. .. ab6! 15. dc6 bc6,

is dat een fantastisch middel om informa

Wees echter gerust: zelfs in deze wilde tijd

een logisch einde aan negen dagen van on

waarna de witte stukken totaal gedomi

tie te verzamelen en om mee te communi

kent de redactie haar grenzen.

bekommerd schaak, waarin ik lang een ge

neerd worden door het zwarte pionnen

ceren. Joost vanSteenis heeft in het laatste

Al te bescheiden schaker, u begrijpt: ver

voel van onaantastbaarheid mocht koeste

front.

nummer de belangrijkste adressen ge

zet tegen redactionele verlangens is vrijwel

ren.Het was een genot.

13... ef4 14.Lxf4 Pe5 15. 0-0 Pbd7 16.
Pd4 Db6? (16. .. Pf6)
E. Nieto (b2115) - Niek Narings (2092)
17. KhlPf618.c5! dc5 19.Pa4 Dd8 20.
Lost Boys 1998, groep B - ronde 4
Pf3 (20. Lxe5!? Txe5 21. Pf3+=) Pxt3 21.
1. e4 Pf6 2.e5 Pd5 3. c4 Pb6 4. d4 d6 5. Lxt3 b6 22. b4 La6 23.Tel cli
ed6 cd6 6.Pc3 g6 7. Le3 Lg7 8.Tel 0-0
9.b3
•
�
•
W@'fl
m
m .l
Een modern anti-Aljechin wapen met
4.8.98

\:a:R m:a:me
WP •

snel verworven faam. Het standaardplan
d6-d5 kan met c4-c5 beantwoord worden

zonder hinder van het nare Pb6-c4. Bo
vendien kan 9. .. Pc6 nu niet echt vanwege
10. d5 Pe5 11. Le2 gevolgd door 12. f4. De
hoofdvariant gaat verder met 9. .. e5 10.
deS deS 11. Dxd8 Txd8 12. cS Pbd7 13.
Lc4 Pc6 14. Pf3 waarna zwart naar mijn
gevoel iets te veel naar lucht moet happen.

9... f5 10. f4
Vrijwel a tempo gespeeld. Wit wil elke
8
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Met remise-aanbod terwijl beiden nog
zo'n 15 minuten hadden. Het koste me 5
kostbare minuten om de verleiding van aan-

zeuren, zuigen, dreigen, bedreigen,

noemd waar je schaakinformatie kan op

nutteloos en zeker niet aan te bevelen.

doen. In dit rubriekje worden voor zover

Neem Elwin bijvoorbeeld. In eerste instan

bekend alle e-mailadressen van clubleden

tie hield hij de boot af. Maar een in niet

vermeld. Komt u niet op het lijstje voor

mis te verstane bewoordingen gestelde

dan moet u dat laten weten.

brief verrichtte hier wonderen. In

no

time

Hans Dirks: dirks@worldonline.nl

verzekerde Elwin de redactie dat alles op

Jero!".nHoogenboom:hoogen@xs4all.nl

een misverstand berustte en dat hij zeker

Robbert van het Kaar: kaar@jur.uva.nl

op korte termijn met een deugdelijke ana

Mirjam Klijnkramer: mklink@dds.nl

lyse van een acceptabele partij zou komen.

P. Koefoed: peter@koefoed.demon.nl
John Könst: john.konst@gironet.nl
Steven Kuypers: steven.kuypers@tip.nl

En inderdaad kreeg de redactie per ke
rende post een keurig geanalyseerde partij
waarmee elke Caissiaan die de Siciliaanse

Ed Leuw: leuw@aie.nl

Draak te bestrijden krijgt, zijn voordeel mee

Micha Leuw: micha@aie.nl

kan doen. Zo gaat dat, al te bescheiden

Tony Lith: tonylith@xs4al.nl

schaker!

Gerard Rill: rill@worldonline.nl

10.1.98

Frans Roes: froes@dos.nl

Elwin Osterwald - P.Sassen

StefanSteemers: steemers@xs4all.nl

Caïssa 2 - Nieuwendam 1

Joost vanSteenis: steenisv@xs4all.nl
GarthSijlbing: garthy@xs4all.nl

1.e4 c5 2. Pf3 d6 3.d4 cxd 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 g6 6.Lc4 Lg7 7.h3 Pc6 8. Le3 09
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WINNING WITH THE 7TH
of: Vrolijke Zomercapriolen

Maarten Vonder
ls nieuwkomer bij Caïssa met een 7

A

uit 7 score in de zomercompetitie ben

ik welhaast verplicht een verslag te schrij

ven. Temeer, omdat het in de bedoeling ligt
dat ik als geheim wapen aan het zevende
team word toegevoegd. Let erop, heren,

Dii gezelschap domineerde halvenvege de wrige eeuw het schaaklevenî1/ undm, toen het centrum
van de wereld Derde van links zit, omgeven door zjjn paladfjnen, de gevreesde Howard Staunton.
Hij werd nadat hij" de Fransman St Amant had verslagen, gezien als de sterkste schaker ter wereld
De overigen v.r.n.L: Uiwentha!, de Rivière, W)vil!, Falkbeer, Lord Lyttelton en Captain Kennedy.
0 9.Lb3 Pxd4 Niet gebruikelijk, normaal

Tot zover had ik de afwikkeling gezien en

ik dacht dat zwart zich niet kon loswerken.

is: 9. .. Ld7 10. 0-0 DaS

10. Lxd4 e5? Dit lijkt me niet goed.

Als zwart nu 27 . .. D f8 doet, volgt 28. Dd7,

Zwart verzwakt veld dS, pion d6 en zijn

enzwart kan weinig doen, bijvoorbeeld: 28.

zwart-veldige loper is een stuk slechter ge-

.. e4 29. Lh6 e3 30. Lxg7t Tg7 31. Dxg7t

worden. Beter is 10 . .. Le6

Dxg7 32. Txg7 Kxg7 33. Kg3 - en het

11. Le3 Le6 12. 0-0 a6 13. Dd3 Dc7 14.
Tadt Tfd8 Dit bracht me op het idee om

pionneneindspel wint voor wit.

27. .. h5! 28. Lh6 Kh7 Het idee achter

de f-lijn te openen.

27 . .. hS. Wit kan de loper niet slaan want

15. f4 Tac8 16. f5 Lc4 17. Lxc4 Dxc4
18. fg fg Op 18. .. hg volgt ook 19. LgS,

dan is het eeuwig schaak na 29 . .. D f4. Dus

maar dan met kwaliteitswinst.

19. Lg5 Tf8 20. Dxd6 Pxe4 21. Pxe4
22. De6t Kh8 23. Txf8t Txf8 24. Td7
Dxc2 25. De7 Df2t 26. Kh2 Tg8 27.
Txb7
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dan weer terug.

29. Lg5 Kh8 30. T�7 Df5 31. Txa6 e4

met als dreiging 32. .. LeSt

32. Te6 Lxb2 33. Txe4 Ta8 34. a4 Tf8
zwart heeft zich bevrijdt ten koste van een
pion en nu moet wit zelf oppassen.

.
35. Le3 Tf7 36. Dd8t Tf8? 37. Ld4t
Lxd4 38. Dxd4t Kh7 39. Te7t Tf7 40.
Txf7t Dxf7 41. De5! Na deze zet die alle
schaakjes eruit haalt en aS voorbereidt is
het dame-eindspel gewonnen voor wit:

41. Da2 42. a5 Da3 43.Dc7t Kh6 44.
Db6 h4 45. a6 Dg3t 46. Kht Da3 43.
Dc7t Kh6 44. Db6 h4 45. a6 Dg3t 46.
Kht Da3 47. a7 Dalt 48. Dgl Da3 49.
Dd4 Dctt 50. Kh2 Dc7t 51. Kgl Dclt
52. Kf2 Dc6? 53. Dh8t 1-0

Erik wil promoveren! De gabbers worden
bij deze gewaarschuwd: ik zal nooit een
makkelijke overwinning binnenhalen als
het ook fraai kan. Voor de echte sensatie
jagers verwij s ik naar het door Leo Oomens
beschreven eindspel in Caïssanieuws 36S,
waarin hij uitvoerig inging op de psycho
logie van het offer.
Ik ben dus van mening, dat Oomens hier
een Oomissie heeft begaan; de fraaiigheid
van het offer is wel degelijk een kern
kwaliteit. Ik zie bijvoorbeeld een partij van
11ichael Tal voor m'n geestesoog- ook heel
spannend trouwens, zo'n oog - waarin hij
na 30 zetten taai schuiven en millimeter
werk, plotseling een aanval uit het niets
toverde als een witte tornado; twee paar
den vlogen tegen de opgespeelde koning
spionnen op als de ziedende branding te
gen een keerdam. De man won, natuurlijk.

Zwart heeft zijn torens laten opsluiten
achter een batterij dubbelpionnen en wit
heeft vrij spel op de achterlijn. De zwarte
keizer heeft zijn nieuwe kleren aan, maar
er is eenvoudig materiaal te halen met 33.
PhS d3 34.cxd3 cxd3 3S.Pxf6 d2 36.Thl
en de pion is kansloos.

33.Ta8? In tijdnood, dat ook, maar een
koning in z'n hemd werkt bij mij als een
rode lap op een stier.

33 . .. Kb7 34.TabSt Ka6? 35.Tb4
(3S.Kxd4? eSt brengt de witte koning in
moeilijkheden).

35. .. d3 36. cxd3 cxd3 37. Pxd3. Een
vorstelijk paard, zoals zal blijken.

37 . .. f4 38.Thb8 (Of direct 38.PcS+ met
materiaalwinst)

38. .. Tf5t 39. Kd4 TdSt 40. Kc3 e5 (40.

Uit m'n eigen praktijk zijn· me voorts Tal

.. LbS 41. Pxf4 was taaier)

van offers bekend, die misschien niet vol

41. Tb3 (!) La4 42. Pb4t Ka5 43. Pc6t
(!!)

ledig aan Oomens' definitie beant
woordden in die zin dat ze verloren, maar
wel uitermate prachtig.
Wie echter denkt, dat alleen een effec
tief offer ook fraai kan zijn, moet nu even

Dat bedoel ik nou. Met drie minuten op
de klok niet pakken wat je pakken kunt,
maar kijken o f het fraaier kan. Gelukkig
blijkt het offer volkomen correct: 43. .. Ka6

z'n bordje en z'n stukken erbij halen, want

44. Ta3 Tb7 4S. Txa4t Kb6 46.Tb4t Kxc6

genheid om revanche te nemen. Ik pak de

bang voor was, is 44. .. Test, maar de pa

in de eerste ronde kreeg ik meteen gele

houdt een toren over. De variant waar ik

partij op bij zet 33. Na tal van foutjes in de

rade is simpel: 4S. Kb4 Tb7t 46. KxcS

opening en spannende schermutselingen in

Txb8 47. Txa4t loopt mat. Leo houdt het
Il
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simpeler:

43. ..Lxc6 44.Ta3tLa4 45.b4t

Taaier was wellicht 23. eS deS 24. feS TxeS

l

nink, Frans Oranje (deze verbluffende
woordspeling zou nog een rol in de .com

en het is mat in 2.

!lè.mpio

·

petitie spelen) en Zjan Potters met een
score van 4 uit 5.

In de tweede en derde ronde won ik van
Steven Kuypers en Johan van der Klauw,

In de zesde ronde had ik verwacht Frans

in de vijfde ronde ging met Gabor Lörinczy

sen te treffen, maar de zwart-witverhouding

weer een teamgenoot aan het rapier in een

zorgde voor een paring met W Kraaij. Die

Franse slag met veel wisselende kansen.

gaf me met een niet geheel orthodoxe be

Maar belangrijk voor de competitie was de

handeling van het Spaans de kans op een
ontknoping in musketiersstijl, die ik u (en

partij tegen de koploper H. Puyker (ook 3

met name mijn teamgenoten) niet wil ont

uit 3!). Dit werd - verrassend voor de ken

ners - een noest positioneel gevecht, dat ik

)

in zijn geheel geef met licht commentaar.

)

H. Puyker - Maarten Vonder

spanning te vroeg op. Alternatieven zijn

7 ... b6 of 7 ... LcS.

8.Pxd4 exd4 9.Pe2 c5 10.g3 d6. Een
moeilijke beslissing, de zwarte loper wordt

Zwart dreigt met een inval op f2, hetgeen

af naar een beter eindspel, waarin de lo

mij bracht tot de volgende inval, maar be

pers overheersen.

kijkt u eerst rustig het diagram.

.

de tekstzet verandert de struktuur van het

35.Ld5 a5 36. Pd8 Ke7 37. Pe6 Kf6 38.
h3 a4 (meteen 38. Lel was eigenlijk vol

16. Lxf6 (?!) Lxf6 17. Pf4 Lg5 18.Pd5

"<" :1.· .a

33 ..Kf8 34. Pc6Ld2! De positie van de

lopers is nu zeer sterk.

doende) ..

Deze zet was niet te verhinderen; zwart

39. g4 Lel 40. f5 Lxa3, en wit gaf op

probeert nu PdS te neutraliseren en de an

zonder de manoeuvre Pe6-f4-h5 uit te voe

gel uit de aanval met het komende f4 te

ren, de zwarte vrijpionnen zijn beslissend.

halen.

18. .. b5 19. a5 (19. axbS axbS 20.cxbS

Puyker bleef op punten nog net voor,

TxbS 21.Ta7 en wit staat een fractie beter).
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klein.

Te8 heeft het nadeel dat f7 wordt verzwakt;
spel.

Caïssa zomercompetitie 6 - 1998

27.Pxe3 de3 28. LdS. Zwart wikkelt daarom

kwaliteitsoffer dat zwart in gedachten had,

26.Ta3 Delt 27. Lfl Dxd2 28.Txd2
Aardig is wel 10 ... bS en het pionnenrif Txa3 29. bxa3 Lxa5 30. Te2 Txe2 31.
komt tot ontplooiïng.
Lxe2Lc2 32.Lf3 Ld3 33.Pe7t Het paard
11.Lg2 Tb8 12. 0-0 a6 13. a4 (Beter was kan eindelijk bewegen, maar de wei blijft
13 ... Ld7 14. Ld2 Dc8 15. Lg5 h6 15. ..

• .i., di cdminciu il G:ioco .ID'
li fopr,Ja.". Canic 11cl n�";"..: caruc."11

faalt op humoristische wijze: 26. Ta3 Te3

24.Dd2 De6 (!) 25.Tf2 Tb3!? Het fraaie

slecht, maar de damevleugel sterker na Ld7.

misschien 13.Tbl of Tel).

Alrro ód "

M. Vonder - W Kraaij

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3.Lb5 Pge7 4. 0-0
a6 5.La4 b5 6.Lb3 d5 (?) 7. exd5 Pxd5
8. Pxe5!? Pxe5 9. Tel f6?! 10. d4 Le7 11.
dxe5 c6 12. exf6 Pxf6 13. Df3Lb7 14. Pc3
14. Tf8 15. Lg5 Db6

Caïssa zomercompetitie 4 - 1998

1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.e4 Lb4 4.Dc2 Pc6
5.Pf3 0-0 6.a3 Le7 7.d3 Pd4?! Dit lost de

houden.
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16. Dh5t!! Het tweede uitroepteken staat

Italiaans manuscript uit ca.

1730.

Kxf2? Pxh7t 19. Kgl PxgS) Pxh7 en zwart
wint. De oplossing die Fritz geeft is echter
nog mooier: 17. Txe7t!! Kxe7 18.Dxh7t
Kd8 19. Tad1t Kc8 20. Le6t met eenvou
dige winst.

17. "Txf6. De clou van het dame-offer

blijkt na 17. .. ghS. Er volgt 18. Txe7t Kd8
19. Txb7t Kc8 20. Txb6 en nu dacht ik dat

de toren verloren zou gaan, maar na 20...
Kc7 heeft wit nog 21. Txc6! Kxc6 22. LdSt
Kb6 23. Lxa8 en blijft een vol stuk voor.
Musketiers, opgelet! Geheim wapen Von
der offert zijn dame voor het

mooi, zelfs als

het ternauwernood twee lopers voor een
toren oplevert.

18. De5 Nog steeds speelbaar is 18.
Txe7t! Kf8 19. Dh6t Kxe7 20. Dg7t Ke8
21. Dxf6, maar ik nam geen risico's meer.

18. "Dxf2t 19. Kh1 Dxg2t, en opgege
ven. De laatste verdediging 19. .. Tf? 20.
Lxflt Dxf? 21. Tf1 verliest ook.

voor de anderhalve dag die ik na afloop

Voorzitter Oranje annuleerde de zevende

gebruikte om te zien dat het offer inder

ronde bij gebrek aan belangstelling. Het was

maar remiseerde in ronde vijf met John

daad zuiver is. Fritz3 vond de zet in, wel

Nederland - Brazilië, halve finale. Cocu en

bxc4 20. dxc4 Een noodzakelijke

Franssen (knap), waardoor ik de kop kon

geteld, 50 seconden.

De Boer schoten een oranje droom aan

concessie; zwart staat beter na 20. Dxc4

overnemen. Concurrenten waren nog

16. "g6 17. Lxf6!

flarden. Alex Wunnink had in de volgende

Txb2 21. f4 Ld8.

Franssen, die met 41/2 uit 5 uit de midden

19

.

•.

20... Te8 21. f4Ld8 22.Tf3 f5(!) 23.exffi
12

linie was komen aanstormen, Alex Wun-

Na 17.Dxh7? volgt 17 . .. Dxf2!! (opge

merkt door l\1i.chaël Wunnink) 18. Khl (18.

ronde een ojfdqy, 7-0. Zo werd ik vrijwel
onbereikbaar voor de achtervolgers.

01

13
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ren niet met elkaar afspreken o m toch ver
schillende rubrieken te maken? Of praten
ze elkaar bij in de commentaarkamer?

Leo Oomens

Genoeg gemoppperd, een ontevreden
schaker is erger dan een tevreden schaker,
en met veel meer kans een onrustmaker.
Vakantiegenoegens dus maar.

Een tevreden schaker is geen ...

Of ongenoegens, U ziet maar. Op reis
hebben veel schakers een klein zak

e zijn in Nederland gezegend met

W

kranten die systematisch aandacht

een schaker uit Groningen, daar werkzaam
als jeugdtrainer en als schaakleraar op scho

een dagelijkse rubriek met probleemstel

len. Rating in de buurt van de 1900. Hij

lingen voor beginners en voor gevorder

dacht dat ik met mijn rating van nog geen

den. De vaste schaakmedewerker Paul

1600 nog net een interessante tegenstan

Boersma is deskundig, maar schrijft niet

der zou kunnen zijn. Spelen dus.

bijzonder amusant. Hij krijgt ook te wei

Maar wel op een bordje van nog geen 15

nig ruimte om zijn wekelijkse rubriek in de

centimeter in het vierkant. Daar lag het

zaterdagkrant te laten uitgroeien tot iets

natuurlijk niet aan, maar ik verloor die par

echt interessants. Maar het W inckelmann

tij maar liefst driemaal voordat ik de vei

gambiet dat ik verleden jaar in het Mid

lige haven van remise wist te bereiken.

denrif introduceerde, had ik aan hem te

Daarmee is meteen het probleem aange

danken. Dus zegen ik hem.

geven van welwillendheid: bega je een blun

Beter is het gesteld met De Volkskrant

der en je tegenstander laat toe dat je terug

en de NRC. Gert Ligterink en Hans Ree

zet, dringt daar zelfs op aan, dan bereik je

maken iedere week een schaakrubriek waar

vanzelf stellingen waarin het evenwicht

schaakliefhebbers over de hele wereld ja

intact blijft. Ik moest ·dus drie keer terug

loers op kunnen zijn. Toch ben ik er

zetten. Vernederend, maar 300 elopunten

ontevreden over. De laatste maanden ge

verschil zijn natuurlijk niet helemaal zon

beurt het herhaaldelijk dat Ligterink en Ree

der betekenis.
De omstandigheden vergoedden natuur
lijk wel weer veel: we zaten bij een oude

Maar dat ze uit dezelfde toernooien ook

watermolen in het departement Lot,

nog eens dezelfde partijen kiezen voor be

voldoende drank erbij. En zonder welwil

spreking in hun rubrieken bevalt me min

lendheid van mijn tegenstander was er he

der. Soms geven ze commentaar bij pre

lemaal niets aan geweest.

cies dezelfde zetten, en dan ook nog eens

Toch is het niks zo'n klein bordje. Is het

hetzelfde commentaar. Vergelijk bijvoor

op een gewoon bord al moeilijk om over

beeld de rubrieken in hun respectievelijke

zicht te houden, de kleine plastic stukken

kranten van afgelopen 29 augustus. Na

maken een vergissing tussen pion en loper

tuurlijk zijn we blij met die partij tussen

bijna onvermijdelijk.

Gelfand en Sjirov, maar kunnen beide he14

overzag, of is het nu eenmaal moeilijk om

boekwinkel. Als extra bron van inkomsten

de stelling zelfs maar te zien als je tussen

exploiteert de boekhandelaar een straat

de stukken door moet lopen?

schaakspel: witte en zwarte stoeptegels

Schaken moet op een bord met normale

vormen het bord en plastic schaakstukken

afmetingen, net stukken van normale

van minstens een el hoog zijn in de boek

grootte en vorm. Simpele houten Staunton.

winkel te huur voor een rijksdaalder per

Niks in Granada gekochte uit ivoor gesne

partij.

den Indiase olifanten en boogschutters.

schaakspelletje mee in hun tas. Waarom

eigen krant, het Algemeen Dagblad, is zelfs

zal dat wel wezen.

Was het uit liefde dat ze een mat in een

grote kerk bevindt zich een tweedehands

�
�
�"'

eigenlijk? Afgelopen zomer ontmoette ik

besteden aan het edele schaakspel. In mijn

dezelfde onderwerpen kiezen. Actualiteit

Wel eens in Deventer geweest? Achter de

Een te groot bord is natuurlijk ook erg.

�·

("'\
::..:
�
"'

�
�

lS
"

...,.

�
i>'

�

�

:-:>

�"
Ik zat daar vanaf een terras naar te kij

Geen enkele sier.

ken op een winderige dag in het voorjaar.

Die olifanten brengen me mijn ongeluk

Passeert een leuk vakantiegezinnetje, voor

kige citaat in het vorige nummer in herinne

een dagje op stap. Een van de kinderen

ring van het gedicht van Méry. Hoe komt

begint met een pion te klooien. Vader met

het toch dat in verschillende computers de

een: doe dat nu maar niet, daar moet je voor

codes waarmee de verschillende accent

betalen! Echt Hollands misschien.
Zulke schaakspelen vind jç:. op de gekste

tekens worden bestuurd verschillen? U
heeft natuurlijk wel geraden dat er achter

plekken in de wereld. Is het leuk om er mee

het woord guid een e moest met een ac

te spelen? In Epinal, een Franse kuur

cent erop, en dat er in verleden tijd van het

badplaats, met warme bronnen en zo en

werkwoord annoncer een cedille onder die

vooral met badhuizen en parken eromheen

c zou moeten in plaats van de dubbele n

en veel vergane glorie die door armzalige
disco-gelegenheden niet kan worden
gereanimeerd, bevindt zich zo'n schaakspel
in de hal van het brongebouw.

Daar zag ik een zomer geleden een vrouw

van middelbare leeftijd spelen met een kind
dat maar een vijfde van haar jaren bezat.

die er nu stond. En zo was er nog wel wat
vervuiling in het Franse citaat. Nooit meer
doen.
Ben benieuwd of er nu op de naam Méry
vanzelf het juiste accent is verschenen.G1

(Het is vanze!fgoed gekomen, maar hoe dit komt
duidelijk. - red.)

is niet helemaal

15
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REISBRIEF
Jeroen Hogeboom

een soort roversbende. Jelui gelooft

mij

misschien nauwelijks, maar zelfs overdag
rukken ze ijskoud je horloge van de pols

0

(near Mombasa) 18 augustus 1998,
Geliefden!,

en heus niet omdat ze zo nodig de juiste
tijd willen weten.

EUGENBROOOTOERNOOI
Bij het ter perse gaan van dit nummer
kon de organisatie nog geen uitsluitsel ge
ven over het al dan niet doorgaan van het
Eijgenbroodtoemooi. Het probleem is dat

0 wonder!, Ik loop hier langs een

Vorige week dus nog in de Keniase Hoog

het vertrouwde gebouw van de Hogere

stoffige straat die langs de kust voert die

landen, tussen Nyeri en Mount Kenia in,

Zeevaartschool dit keer niet gebruikt kan

langs de kust voert en struikel over een

het gebied waar de Engelsen ooit het oog

worden. Dank zij de oplettendheid van ons

piepklein kantoortje. Er zit 1 vrouw in, en

aller IJ f konden gelukkig onderhandelin

ze beheert 1 telefoon, 1 fax, en o modem

op lieten vallen. En niet voor niks, trou
wens. Nou ja, wel voor niks, nafuurlijk, ik

gen met een ander studiehuis worden ge

Times!, ze heeft een oude 386 met Inter

bedoel, het is er wonderschoon. Vrucht

opend.

net- aansluiting! Deze brief alleen maar te

bare grond, zoveel je maar wilt. De koffie

Als het toernooi doorgaat (en daar ziet

tikken, kost me trouwens al 3 gulden,o

en theeplantages bevinden zich daar. Een

het wel naar uit) zal dit in het laatste week

woeste neushoorn kwam achter ons aan,

einde van oktober gespeeld worden. Hou

In Mombasa kwamen we gisteren aan, per

we reden op een paard door de bush, en

die datum dus vrij voor alle zekerheid.

trein vanuit Nairobi. Dus lagen we giste

ook zat ik een eenmotorige Pipertje. Alles

modern charging

ren dan eindelijk in de Indische Oceaan,

dik in orde dus. Je kunt in Kenia tegen ie

om af te koelen. Niet eens voor de eerste

dereen in het Swahili, ]ambo en

keer, trouwens, want ik lag er al in eens eer

zo zeggen, maar je kunt voor hetzelfde geld

der in, achter de horizon, aan de over

ook

Habari en

Hello en How are

you zeggen, want dat

kant, in India. Vanochtend
om half zeven liep ik

weten ze ook. Er

over het strand, de zon

wordt hier heel veel

net op, laag-tij, de zee als

gedamd.

strand,

wuivende palmbomen, jelui

weet wel, dat je dan denkt, laat ik

elk

dorpje zie je wel een

een spiegel zo g l a d ,
bootjes o p het

In

paar mannen met witte en zwarte papier
tjès schuiven. Schaken kennen ze helaas
niet of nauwelijks.

voortaan toch slechts nog gaan waarheen

In Nairobi was het gebied rond de Ame

de wind mij waait. Wat zal men zich eigen

rikaanse Ambassa weer vrijgegeven, we

lijk te sappel maken. Ons hotel ligt pal aan

liepen erlangs, o wat een schade!, leed!, wat

het strand, niet al te schoon meer, maar

een schoften! Nog nooit zoiets gezien, ik

daarom juist goedkoop, wat je noemt "Ho

ben eige· n lijk meer vredesapostel dan

tel Vergane Glorie". Mij is alles best, want

oorlogscorrespondent, maar de kracht van

geen glorie is zo indrukwekkend als juist

zo'n bom geloof je pas wanneer je de ge

de vergane glorie, wat jelui?

volgen ervan ziet.

Iedereen in Kenia is vriendelijk maar hier

We blijven nog wat bij de kust hangen,

en daar ook helemaal gek, zoveel kan ik

maken waarschijnlijk nog een camping-sa

jelui wel verzekeren. Hier aan de kust is

fari en ik ga ergens duiken, ik weet niet

alles anders, maar in Nairobi, Jezus Chris

precies. Hou vol allemaal, niet tobben, al

tus! Dat slaat alles w a t ik ooit aan

les komt altijd goed.

bandeloosheid en goddeloosheid heb mee

Viel Liefs, van jullie verre, maar eigen,

gemaakt. Het geheel staat onder leiding van

Jeroen.

16

vlucht moeten zoeken bij de Postbank om
dat zijn vorige provider te weinig Mb voor
zijn geld bood. Het nieuwe adres:

h t t p://www. giro n et. n l/ho m e /
konjohn/index.html.
As je leest dat worldonline door een Zwit
sers farmaceutisch bedrijf voor 71/2 Mon
driaan is overgenomen, dan krijg je het idee
dat in een wereld waar dat soort bedragen
rondgaan de service wel wat beter kan en
dan ook de prijzen omlaag natuurlijk.

ATTENTIE- 1
Voor het begin van elke clubavond eten
verschillende Caissaleden vanaf half zes
bij de pizzeria Da Piero in de Van Wou
straat 69 om met elkaar te praten over scha
ken en andere zaken die net zo belangrijk
zijn en zelfs over minder belangrijke za
ken. Ook op 15 september is iedereen van

Capablanca - Raubitschek

harte welkom.

New York 1907. Zwart moet a7 blijven

ATTENTIE- 2

dekken, daarom:

Die providers doen maar. Nieuwbakken

zwart speelde 2...

wedstrijdleider intern Steven Kuypers ver

1. Tfl! Dd4 2. Tf5 en
e3 in de hoop op 3. TaS

Df4t met eeuwig schaak, maar wit beschikt

voert noodgedwongen zijn e-mail per fiets

i.v.m. een bepaald matbeeld over een ster

vanwege problemen met het weinig be

kere zet. Welk matbeeld en welke zet? I.v:m

trouwbare pi.net en nu heeft John zijn toe-

plaatsgebrek zie volgend nummer.

1AmWoJBtraat.6B·ID74.AD Amstul'da.mIJ\11.000- 664'i1129
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KLASSIEK
José Capablanca

I

Tony Lith

n 1 904 vertrok Capablanca naar Ame
rika, leerde Engels en bereidde zich voor

op zijn studie aan Columbia University. Hij
had enige tijd niet geschaakt toen hij zich

in 1 905 voor de eerste maal meldde bij de
legendarische Manhatten Chess Club. Niet
temin won hij zijn eerste partij en werd
daarna een schaker die op zondagmiddag
zijn partijen speelde.

m ld'. D ml �
a ;a Wf� 071;�
m m n wr�
m. :e: m o m
"@'ffe
•

�·�
irfi
if

®�:

•

- -;_� BA m -A 1
:! . -�11

24. Tf2 na Dxe7 komt Txg2t Khl LdS
24. ..Txg2t 25. KflLc4t 26.Pxc4 Tgl:j:

specialist in het vluggeren en in 1 906

maakte hij een tournee door Amerika. Van

speelde hij een toernooitje waar ook de

de 734 gespeelde partijen won hij er 703,

toenmalige wereldkampioen, dr. E. Lasker,

speelde 19 remise en verloor er 1 2. Na te

van de partij was. Natuurlijk won onze held

rugkomst in New York werden voorberei

het toernooi èn van Lasker.

dingen getroffen voor een tweekamp te

In My chess career vermeldt Capa dat hij

gen Frank Marshall (1877-1 944), toen één

voor zijn toelatingsexamen voor Colum

van de tien sterkste spelers ter wereld en

bia University een score van 99% behaalde

kampioen van Amerika. Capablanca ver

voor algebra: 'I relate this fact for whatever

sloeg hem met 8-1 , 1 4 partijen eindigden

deductions the psychologists may desire to

onbeslist. Hier volgt de tweede partij:
José Capablanca - Frank Marshall
New York 1 908

i. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3..Lb5 f5 4.Pc3 Pf6
5. De2 Pd4 6.Pxd4 ed 7. eft Le7 8.Pe4
weer een aantal uiterst logische zetten.
0-0 9. Pxf6t Lxf6 10. 0-0 d5 11. Ld3 c5
Rob. Raubitscheck - José Capablanca
12. Dh5 Dd6 13. c4 de 14. Lxc4t Kh8 15.
New York 1 906
Koningsgambiet
d3 Ld7 16. a4 De5 17. g4 Le7 18. Ld2
1. e4 e5 2. f4 ef 3. Pf3 g5 4. Lc4 Lg7 5. De219.Ta,e1Dxd2 20. Txe7Le8 diagram
h4 h6 6. d4 Pc6 7. c3 d6 8. 0-0 De7 9.
m
m
a �
Db3Pd8 10. hg
hij nimmer verloor, de volgende partij met

wint wel een pion, maar zwart krijgt een
sterke aanval.

10. .. hg5 11. Db5t Ld7 12. Dxg5 Lf6
13.Dxf4 Pe6 14.Lxe6 Lxe6 15. e5 de 16.
Pxe5 dxe was beter
16. .. 0-0-0 17.Pa3 Th4 18. De3 Lxe5
19. Dxe5 Td5 20. Dg7 Tg4 21. Dh7 Pf6!
22.Dh8t Td1! 23. Dxf6 Tdg8! eerst een
paard en nu dan de dame! diagram
18

H � • .t � �
fi �*\
• 8 Y/f$i:D • •
�r. . �
.
� - m û -�
û �il S m û m
m. - û - m.
n 11 n n
• Il 1 Il *'�t
�

Tb8 een sterke vrijpion. Daarom lijkt

16. Tfc1 logisch, maar dit is ook niet goed.
Capa: wit moet zijn pionnenmeerderheid
op de koningsvleugel tot gelding brengen
om zo het evenwicht in de partij bewaren.

16. .. Tab8 17. De4 Dc7 18. Tc3 b5 19.
a3 c4 20.Lf3 Tfd8 21. Td1 Txdlt 22.
Lxdl Td8 23.Lf3 g6 24. Dc6 De5 25.
De4 Dxe4 door op dit veld te ruilen staat

f4!�

Zijn faam verspreidde zich snel en in 1908

Uit deze beginperiode (1 906/08), waarin

21. f6! Dh6 22. Dxh6 gh en zwart geeft
op wegens mat na enkele zetten.

W�d

Al snel vestigde hij zijn reputatie. Hij was

draw'.

september 1 998

na de ruil geen zwarte pion aangevallel)..

26. Lxe4 Tdlt door dit schaakje kan wit

Frank Marshall

José Capablanca

Frank Marshall was een gevreesd tacticus.

zijn verdediging niet op . orde krijgen bijv.
door Lc2, Kfl en Ke 1 .

In de volgende partij verslaat Capa hem

27. Kg2 a5 28.Tc2 b4

met positionele middelen. 'Een van mijn

De pionnenwals komt op gang

meest nauwkeurige partijen die ik ooit heb

29. ah ah 30.Lf3 Tb1 31. Le2 b3! 32.
Td2 32. Tet 33.Ld1 c3 34. be b2 35. Txb2
De drieëntwintigste en laatste partij:
Txd1 36. Tc2 Lf5 37. Tb2 Tet 38. Tb3
Frank Marshall - José Capablanca
Le4t 39. Kh3 Tc2 40. f4 h5 LfSt dreigde
New York 1 909
41. g4 hgt 42. Kxg4 Txh2 43. Tb4 f5t
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 c5
44. Kg3 Te2 45.Tc4 Txe3t 46. Kh4 Kg7
Capablanca had deze zet bij Mieses ge 47.Tc7t Kf6 48. Td7 Lg2 49. Td6t Kg7

gespeeld' zou hij later zeggen.

zien en het leek hem wel wat. Hij speelde
hem met het oog op de negende zet.

wit geeft op.
Voordat we verder gaan met de carrière

4. cd ed 5. Pf3 Pc6 6. g3 Le6 7. Lg2
Le7 8. 0-0 Pf6 9. Lg5 dxc was beter. Nu

van Capa mogen we memoreren dat deze
Frank Marshall één van de mooiste zetten

krijgt Capa de kans om via vereenvou

deed uit de geschiedenis van het schaken.

digingen positioneel voordeel te krijgen.

Levitsky - Marshall

9. .. Pe4 10. Lxe7 Dxe7 11. Pe5 Pxd4
12. Pxe4 de 13. e3 Pf3t 14. Pxf3 ef 15.
Dxf3 0-0

Breslau 1 9 1 2

IK .}i1 •
Jmr. A P
•A •
.
u
- il
- - .t - a • -. m
;� . � ::�
x
'*� � ;MM �
"
. , . ;rwi%,fJJ ,� s 1�
;,J',y;.*
�
�
fl
., ..�.
'""'"' �· • «W"� .zi·n
'i'l!'r. (lj'�
Ar/h � '
rn

' ·,

L__J

l\ -'.

-�

u

·

•=

•
�

, :;: ,
"

Slaan op b7 geeft zwart na dameruil en

L"1�•••
" d d .
- ...

- -A� .
M'.«t
p B.
�
•
H B
•
� . � .
- - �
� - i0, - o � r
• r1$10 w
•
·
�t:t m

Marshall speelde 1 . .. Df3!! De dame kan
op drie verschillende manieren worden ge
Oil
nomen. Maar na Pe2t is het uit.

__
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UITSLAGEN ZOMERCOMPETITIE

FRIS VAN DE LEVER

Steven Kuypers

PETER KOEFOED

ronde 9

ronde 6
M. Vonder
H. Puyker
F. Oranje
A. Wunnink
J. Potters
L. Oomens
P. Koefoed
S. Steemers
M. Meijer

j\;;j,

1-0

1/2

-

1/2

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

% - 1/2

1-0
1 -0

W Kraaij
J. Franssen
H. v an Keulen
J. van der Klauw
J. Tanja
H. Trujillo
S. de Vos
T. Slengard
P. de Jager

ronde 7
1 . Kotov - Lisitsyn

Kampioenschap Sovjet-Unie 1 939
1. Txe4! Txe4 2. Dg5 g6 3. Df6! gf 4.
Dxf7 Kh8 5. Df6f

2. Aljechin - Levitsky

.. Pg4t! 2 . Kg3! (2. fg Dh4t 3. Kf3

Petersburg 1 9 1 3
1.

Lg4 -+) Pf2!! -+

�
. �
. ··
"""
- B. - ... - ...
.t. B m 8 .t.
�
� a
m
W
if p
• m
-�-�a R
-- - - -�
u�- a � m
l rl a • •çt,
3. Bronstein - Keres
Budapest 1 950
1.Dh6Dxhlt 2.Kh2 Tg8 3.Dxh7t!
Kxh7 4. Th4:t:

20

M. Vonder
S. Kuypers
J. Tanja
H. v an Keulen
J. Hoogenboom
C. O'Mahony
S. de Vos
J. Könst
T. Slengard
H. de Heer
J. Dekker

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

'lz

-

%

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

A. Wunnink
]. Franssen
H. Puyker
J. v an der Klauw
L. Oomens
M. Klijnkramer
M. Meijer
P. Koefoed
E. v an Tuijl
S. Bacchini
C. Sirnoons

J. Franssen
H. Puyker
W Kraaij
P. Koefoed
J. Potters
G. Lörinczy
L. Oomens
P. v an der Werf
J. Könst
P. Heimans
M. Ligtenberg
1. Nicolai
S. Steemers
H. Dirks
M. Meijer
P. Zonjee
R. Fritschy
J. Dekker

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

%-%

%-%

0-1
0-1

1/2

-

1/2

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

% - 1/2

1-0

M. Vonder
E. Leuw
H. v an Keulen
F. Oranje
J. v an der Klauw
C. O'Mahony
R. v an Slooten
M. Rademakers
R. Ollaze
S. de Vos
P. Laport
R. v an Gompel
W de Kruiff
T. Slengard
J. Titulaer
E. van Tuijl
C. Sirnoons
H. Kuyper

ronde 8

]. Franssen
F. Oranje

J. van der Klauw
R. Ollaze
]. Bruijn
L. Oomens
S. de Vos
H. Trujillo
M. Klijnkramer
P. Koefoed
C. Sirnoons
E. v an Tuijl

1 -0
1 -0
0 1
0-1
1 -0
1 -0
1-0
0-1
0-1
0-1
1/2 - '12
0-1
-

]. Potters
H:Puyker
S. Kuypers
E. Leuw
G. Lörinczy
P. Heirnans
H. de Heer
P. v an der Werf
]. Könst
S. Steemers
H. Dirks
J. Dekker
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DE EINDSTAND VAN DE ZOMERCOMPETITIE
Steven Kuypers
22

Pl.

Nr.

l

1 9 M.

2

36

J.

6 H.

3

Speler

Part

Pnt

++

Franssen

7

Puyker

3

2

11

S.

7

3

3

9

W.

Kraaij

6

3

3

6

-1

35

F.

Oranje

8

5

2

7

+3

39 E .

Leuw

7

5

8

-2

23 A "

Wunnink

6

9

+3

27

Z"

Potters

8

10

+7

24

G.

Lörinczy

7

3

J,

van der Klauw

9

l

J,

Bruijn

5

11
12

-3
-3

Kuypers

4. H . van Keulen

88

10

37

422

39

+l

44

7

18

461

39

-1

50

+1

20

+5

2

l

Ollaze

3

Ligtenberg
Hoogenboorn

1
l
1

Rademakers

J.

558

42

562

42

569

43

44

19

M.

5
44

587

S i eben

22

42

14

van Slooten

34

552

35

J.

-4

22

+l

R.

+5

14

2«

33

26

50

43

16

25

41

43

-2

Schoonewelle

41

542

584

+l

van der Werf

530

23

572

18

H.

27

19

16

17

P.

8

50

30

Tanja

29

66

19

J.

-3

41

20

21

+l

524

66

-2

24

36

35

16

23

24

-1

-2

d e Vos

78

+1

15

S.

40

2

2

76

40

519

2«

2

+6

8

+l

512

29

5

5

3

22

3«

40

21

15

20

7

-3

3

4

502

7

68

-1

Oornens

21

l

+l

20

50

1

O' Mahony

2

2

3

3«
«
2

100

18

44

588

44

87

25

41

591

44

-1

50

24

23

592

45

-1

33

15

14

593

45

595

45

Denslagen
5

4

-4

8

M.

K l i j n k rarner

28

-2

10

M.

van der Rui j t

29

-2

40 J.

30

+4

32

31

+90

32

-3

12

P.

Heimans

4

33

+6

57

s.

Steerners

8

34

-3

13 M.

Ligtenstein

14

Ver l inde

Könst

5

Laport

5

+2

55

P.

Koefoed

37

-4

15

G.

Sylbing

38

-3

67

H.

Truj i l l o

39

-3

18

L.

v a n der H a k

40

-3

25 B .

1

6«

2

2«

+l

Me i j er

2

1

2

2

54

745

54
54

41

53

23

749

50

47

27

749

55

57

57

32

762

55

50

57

29

765

55

49

+4

43

P.

Zonjee

50

-4

83

T.

Slengard

4

51

-4

58

H.

de Heer

2

52

-4

37 M .

Cardena

775

56

53

-4

38 E .

Mast enbroek

780

56

54

+2

63 C .

S irnoons

786

56

-1
2

33

48

18

7 95

57

50

58

29

7 96

57

58

60

34

800

57

800

58

800

58

810

58

Beugelink

820

59

3

6

2

55

-5

41

P.

Jonkman

56

+2

47

R.

Fritschy

1

57

+8

84

J.

Dekker

6

58

-6

42

E.

van Tui j l

59

-8

53 W.

de Kruiff

60

-5

44

61

-4

46 E .

62

-3

48

J.

Meuleman

830

59

63

-3

49

J.

Lienos

835

59

64

-3

50 H .

Uiterwi j k

65

-3

52 T .

Lith

66

-3

120

G.

Rill

67

-3

54

J.

van Hulst

68

-2

56 H .

Kuyper

69

-2

78

R.

Brouwer

70

-2

59

D"

J.

«

2

3

+l

3«

e
1

38

1

50

l

Titulaer

-1

45

67

-1
2

25

56

2

2

35

1

75

52

840

60

850

60

850

60

860

61

870

61

883

61

Jansen

885

62

42

60

P.

Ruhe

890

62

62 A .

Bach

900

62

73

-2

64

de Rij k

74

-2

65 E . J .

75

-2

66 L .

629

47

630

47

640

48

20

2

47

P.

de Jager

l«

P.

Al laart

l

78

-2

68

J.

49

79

-2

650

49

80

652

49

81

655

50

660

50

663

71

23

928

64

50

38

26

929

64

Kalma

930

64

6 9 A"

Troost

935

65

-2

70 A .

Toby

940

65

-2

71

E.

Petersma

945

65

82

-2

72

S.

Semino

950

66

83

-2

73

R.

J.

955

66

50

84

-2

74

N.

Kruyt

960

66

665

51

85

-2

672

75 B .

Wij chgel

965

51

67

86

-2

77

680

51

W.

Moes

975

67

87

-2

79

P.

de Heer

985

67

691

52

88

-2

80

700

52

M.

Niewenhuis

990

68

89

-2

82

703

52

J.

Smit

1000

68

90

-2

85

T.

Kuilrnan

1015

68

-1

100

38

51

649
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