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ernaar uit dat de (tijdelijke?)
afwezigheid van Jaap Spreeuw het
eerste zuur gaat opbreken. Afgelopen za
terdag ging de wedstrijd tegen SMB uit
Nijmegen verloren. Dat was volgens ver
wachting, maar je hoopt altijd op een won
dertje. Denk bijvoorbeeld aan de winst van
Gerard van Velde tijdens de Olympische
Spelen. Maar ja, dat is schaatsen en geen
schaken. De toekomst ziet er nu wel een
beetje somber uit. Met de wedstrijden te
gen Purmerend, Amstelveen en Harden
berg voor de boeg zijn er nog wat kansjes.
Maar die moeten dan wel gegrepen wor
den. Alle hoop is echter niet vervlogenwant
het schijnt dat Micha Leuw zich nu bereid
heeft verklaard na te denken over de vraag
of hij eventueel zal meedoen aan de wed
strijd tegen Amstelveen. Ach, was Przemek
Gdanski maar lid van Caïssa geworden.
Voor de verdere toekomst zou het mooi
zijn als we uit eigen kweek spelers voor de
top zouden kunnen recruteren, maar dan
moet de begeleiding wel in orde zijn. Daar
schort nog het een en ander aan. Zie v�r
der de bijdrage van onze voorzitter.
Met het tweede loopt het heel anders.
Ging het in de vorige jaren gestaag bergaf
waarts, nu liggen de heren mooi op koers
voor het kampioenschap. Promotie naar de
KNSB ligt in het verschiet. Onder leiding
van Hugo van Hengel gooit men er gere
geld goed de beuk in. Ook als het tegenzit
wordt er gewonnen en dat is een goed te
ken. Het derde is eindelijk op toeren ge
raakt en draait nu rustig mee zonder veel
opzienbarende gebeurtenissen. De heertjes
van het vierde hebben tegen WSC een be
langrijk punt in de kampioensrace laten lig
gen en kunnen het nu wel schudden. Met
de prestaties van het vijfde en het zesde
kunnen we ook niet helemaal tevreden zijn.

Vooral het zesde moet het hoofd koel hou
den en zien te voorkomen dat men afzakt
tot de vierde klasse. In dat geval zou de
kloof tussen de topteams en de lagere
teams wel erg grooot worden. Zet hem op
heren!
"t.
Jong Caïssa

De jeugdafdeling zit dringend om assis
tentie verlegen. Neem contact op met Hans
Uiterwijk als u zich geroepen voelt. Stress
bestendigheid strekt tot aanbeveling.
CAISSA naar LEIPZIG!

In het Hemelvaartweekend - 9 t/m 12
mei a.s. - gaat Caïssa naar Leipzig, op be
zoek bij Ilka en haar club se Leipzig-Gohlis.
Om er te schaken - een match én een vlug
gertoernooi - te voetballen (Nederland
Duitsland!), de stad te bekijken, etc. etc. Het
ligt in de bedoeling om met de trein te gaan.
Donderdagochtend heen, zondagavond
terug, maar men kan natuurlijk ook later
heen en/of eerder terug (of eerder heen
en later terug! - kosten trein± 90 euro voor
een retourtje met groepskorting). In
Leipzig kan men een hotel nemen of over
nachten bij iemand van de club van Ilka.
De organisatie - Ilka Hausmann en Hajo
Jolles -wil graag bij benadering weten hoe
veel mensen meegaan. Als u denkt mee te
gaan, geef u dan op! Op het prikbord hangt
een lijst. Voor alle duidelijkheid: U legt zich
hiermee nog niet vast.
Meer informatie/telefonisch opgeven bij
G\l
Hajo Jolles: 020 638 18 46.
mutatiesmutat1esmutatiesmutat1esmutatiesmut

Wij heten Steffen Nagel van harte welkom.
David Clapper heeft zijn lidmaatschap op
gezegd. Het aantal leden bedraagt thans: 124.
_,_ _
__ __

De Caïssa-homepage:
http://www.caissa-amsterdam.nl/
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1 Van de voorzitter J

gezonde jeugdafdeling.
Maar de leden zullen moeten kiezen of
ze wel of niet zo'n jeugdafdeling willen.

Een nieuw elan voor de jeugdafdeling

Niet alleen als abstractie, maar ook con
creet. En dat kan alleen als er ook leden

E

erst maar even een goed bericht. Erik

zijn die daaraan willen meewerken.

van Tuijl beziet zijn werkzaamheden

Als Tom zijn plan heeft uitgewerkt, zul

als materiaalcommissaris weer met posi

len we het via CaïssaNieuws aan U voor

tieve blik. Hij ziet dus weer mogelijkheden

leggen. Op de komende jaarvergadering,

om aan te blijven. Gelukkig maar, want de

in september dus, kan er niet alleen over

leden in wie we potentiële opvolgers za

van gedachten worden gewissseld, maar

gen, hadden allemaal wel iets beters te

ook over worden gestemd. Maar denkt U

doen.

vooral nu al na of Uzelf tijd en zin heeft

Daarin ligt een eigenaardig probleem. De
meeste Caïssaleden vinden het leuk om op

om eraan mee te werken. Zonder extra
mensen kan het echt niet. Dus.

de club te komen schaken. Dat er om dat

Nu iets dat somber stemt. Het eerste is

m�elijk te maken een beroep moet wor

hard op weg te degraderen. Jammer. Al

den gedaan op althans een aantal van die

leen te voorkomen wanneer de komende

leden vinden de meeste leden nog steeds

twee thuiswedstrijden worden gewonnen.

heel normaal. Als dat beroep tenminste

De eerste daarvan is al op 23 februari, dus

maar op andere leden gedaan wordt.

komende zaterdag. Komt allen om ons eer

Dit klinkt misschien verwijtend, maar zo
bedoel ik dat niet. Maar lastig is het wel

ste te zien strijden.
Er is mij in verband met die dreigende

dat in feite maar zo weinig leden de moge

degradatie gevraagd: wat doet de voorzit

lijkheid hebben een deel van de verant

ter eraan? Moeilijk. Ik zie zelfs als non

woordelijkheden voor de club op zich te

playing captain van het Vijfde al geen kans

nemen.

te voorkomen dat mijn team verliest. Maar

Dat speelt vooral bij het volgende punt.

het bestuur kan misschien wel faciliterend

De jeugdafdeling. Die wordt met enthou

optreden. Bevorderen dat het best moge

siasme geleid door Hans Uiterwijk en Tom

lijke team kan aantreden. Heel concreet

Spits. Twee man. Dat is te weinig. Als een

betekent dat misschien: ervoor zorgen dat

van die twee extern moet spelen, met va

Micha op tijd aanwezig is. Als hij is opge

kantie is, ziek is, of gewoon een keer geen

zin heeft, staat de ander er in beginsel al

steld.

leen voor. Dat kan niet.

een team komt dat beter is dan wij nu in

Wat het niet betekent is: zorgen dat er

Er wordt nu gewerkt aan een ambitieus

huis hebben. We gaan zelfs helemaal niet

plan voor een nieuwe opzet van de jeugd

denken aan het kopen van betere spelers.

afdeling. Tom is bezig dat uit te werken. Ik

We moeten promoveren of degraderen of

kan nu al voorspellen dat we daarbij een

alleen maar ons handhaven met de kwali

beroep zullen doen op meer clubleden. Die

teit die we nu zelf in huis hebben. Het eer

zullen allemaal verantwoordelijkheid krij

ste is het beste team dat we kunnen op

gen over een klein aantal van de jeugdleden.

brengen. Als het wint zoals tegen Bussum,

Die krijgen dan intensievere begeleiding.

dan kan de hele club trots zijn op die tien

Naar ons gevoel staat of valt daarmee een

leden die onze eer zo goed hebben verde-

4

digd. Als het verliest, kan de hele club in

nis andersom. Hans rendeert beter tegen

de rouw, omdat onze jongens het niet heb

sterkere spelers. Technisch is hij sterk, prak

ben weten te redden. Handhaaft het eerste

tisch een ramp, ook tegen zwakkere spe

zich, al was het maar op het nippertje, dan

lers. Dennis geeft wel de voorkeur aan het

zijn we allemaal blij. Lukt dat niet, dan heb

voeren van dergelijke discussies op een

ben we allemaal spijt.

ander en vooral eerder tijdstip. Robert

Zo is het nu eenmaal. Caïssa is nu een

Kikkert heeft een thermoskan koffie, die

maal zo'n club. We zijn geen professionals,

hij uiteindelijk ook wil delen. Elwin heeft

we zijn clubschakers. Maar kijk eens hoe

mandarijnen. T heo eet de helft van mijn

Michaël Wunnink zijn partijen opbouwt.

Hans vraagt of ik Freek de Jonge heb ge

Of Pieter Melford, of Elwin. Zie hoe Hajo

chocoladebroodje, want dat krijg ik niet op.

achter zijn bord zit. Met hoeveel onver

zien. Hij kon met de oudjaarsconference

woestbaarheid Robert over zijn zetten na

niet een keer om hem lachen. We wisselen

denkt. Op 23 februari weten we meer. Er

bedenkingen over de Freek van nu uit. Het

lopen betere schakers rond op deze we

karretje komt langs. Elwin biedt Hans een

reld. Maar dit zijn onze beste. Wees blij dat

jonge borrel aan. Hans weigert. Hij kan niet

we die hebben.

om de jonge lachen.

Degraderen? Als het niet anders kan.

Robert en Niek zijn het eens: tegen een

Maar een team dat Bussum kon verslaan,

mollige vrouw aan is het hemels slapen.

moet ook kunnen winnen van Purmerend

Robert kreeg ooit een punthoofd van de

en van Hardenberg. Zet hem op jongens!

puntige knieën van zijn oer-ex. Robert ver

Leo Oomens

~
HET EERSTE
Een uitje naar Groningen brengt
behoud niet dichterbij.

koopt me een oerknal als ik het zo publi

ceer.Ex-vriendin mag wel. Oer-ex mag niet
want het is een Petersma-kutterrn. Robert
klaagt. Hij voelt zich onbegrepen. Enkele
van zijn eigenschappen worden overbelicht
en zijn zachte lieve kant wordt niet onder
kend.
Caïssa arriveert in Groningen
Ik zoek een handsschoen op het bussta
tion Groningen. Hajo deelt geperste vij
gen uit. Pieter zit op een hekje.

Niek Narings
5.1.02, Unitas - Caïssa 7-3
Fietsen van de nieuwe warmte naar CS.

Ben ik verliefd?

Ik stop nog snel even in de Lairessestraat
voor het redden van een verloren hand
schoen.
Haast.

10.01 Iedereen is aanwezig , ik ben de laat

ste. Elwin wilde me net gaan bellen.
Discussie in de trein over de opstelling:
Hans gaat van bord 9 naar bord 7 en Den5
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Dan toch de trein in.

We spelen in Denk.sportcentrum Jannes

~

van der Wal.

Caïssa en Unitas II - Groningen II. We
beginnen. Ik ga naar het toilet. Ik druk mee

ten bezet, zolang dat niet de uitgaanslijn
van desbetreffende speler betreft (de on

Inga.
Ze zit tussen de schakers en kijkt en luis
tert nieuwsgierig. Dan houdt ze het niet
meer en mengt zich in het gesprek. We

Dennis, Tom, Elwin, Albert, Niek en Tom

pen ons hongerig op deze kans onze

verdiepen zich. Inga geeft adviezen en ver

schaaktriestheid van ons af te werpen.

plettert glimlachend Caïssa met, tja, was het
7-3?
Inga komt uit Georgië, Tbilisi, maar ze is

zit na LgS nog in de theorie. Per zet recon

van Armeense afkomst. Ze woont nu drie

jaar in Nederland en spreekt erg goed Ne

strueert hij de variant die hij tien jaar gele
den voor het laatst op het bord had. We

derlands met een mooi accent dat ik aan

lijken goed te gaan maar verliezen toch : 7-

vankelijk voor Turks hield. Verder spreekt

3 . Topscorer Elwin kan ons dit keer niet

ze Georgisch, Russisch, Pools, Armeens,

op sleeptouw nemen, wel is er succes voor

Servo-Kroatisch en een beetje Italiaans. Ze

wil nu eerst Frans leren, dan Engels en ten

Avni, die met een soepele overwinning mo
gelijk zijn wederopstanding inluidt. Zelf lijk
ik lange tijd mijn Bonno Pel-complex van.
me af te spelen met en verpletterende
slachtpartij. Ik verslap, sla niet toe en voel

Een eenzame handschoen naast de ingang.

derlijn voor speler A, de bovenlijn voor
speler B).

worden uitgedaagd tot een spel. We wer

eters uit, niet doen, lelijke plekjes. Pieter

Dmksportce11tm111 Ja11nes van rkr WaL

punten van een lijn met zijn of haar mun

Inga

slotte Japans.

Muntjeschuif met Inga: "Dit is spel voor
kinderen."

de kracht van mijn complex sterker toe
slaan dan ooit tevoren. Zie ook de combi

Koffie is er 1?, pils is 1.40 ? Er is schaat
sen op

Tv,

natierubriek die binnenkort op pagina x zal

het EK allround en het N K

verschijnen voor de hypothetische bloede

sprint. "Waarom wordt dat nog gehou

rige details. Uiteindelijk speel ik lang als

den?" vraagt een van de aanwezige bridgers,

laatste, forceer het eindspel en verlies.

Hajo leest: Wat heb je aan taal?

die voor een gezellige drukte zorgen, zich

af. De wedstrijdleider wil stipt om 13.00
uur

beginnen.

De reis terug kan ingezet worden. Het
eendrachtige team versplintert tijdens de
wandeltocht naar het station. Theo loopt
rustig achteraan, de kopgroep denkt een
trein te moeten halen en kijkt wanhopig
achterom waar de rest blijft. Tom gaat ze
zoeken en verdwijnt zelf. De uitgedunde
kopgroep besluit toch stevig door te lopen,
maar zonder overtuiging.
De brokstukken van Caïssa 1 vinden el
kaar weer in de stationrestauratie. De snelle

Eerst nog even een kopje soep eten.

maar eten. Robert bevestigt zijn status

Elwinos: "Kijken wat de tendens wordt."

aparte door wel de eerste trein uit het dui

Wedstrijdleider Alberink groet en spreekt

velse oord te nemen, terug naar de be

over de beide degradatieduels

6

aftocht richting Amsterdam is mislukt. Dan

Niek: "Eerste partij van het jaar."

Unitas -

schaafde wereld.

Bovenlijn

Ze heeft economie gestudeerd maar wil

Onderlijn

nu iets anders, iets creatiefs als binnenhuis
architectuur. Ze is jarig op 13 januari net

De regels:

als Dennis! Ze woont in Winschoten. En

*Twee spelers.

wie kent ze daar: T hea Lanchava! Albert

*Beiden spelen met drie muntjes.

heeft geen zin over zijn partij van afgelo

*Begonnen wordt op de (snij)puoten van

pen zomer tegen Lanchava te vertellen.

de onderlijn (speler A) respectievelijk de

Inga kent ook Kasparov en haar vader

bovenlijn (speler B).

speelt ook erg goed.

*Om de beurt mogen de spelers een
muntje schuiven over een lijn naar een na
bijgelegen punt op deze lijn.
*Een punt kan slechts door één munt te
gelijk bezet worden.
*Winnaar is de speler die als eerste de drie

"Speelt je vader op een club?" wordt ge
vraagd.
"Club?"
Albert: "Ja een club, hoe zeg je dat in het
Georgisch?"
Dennis neemt de geworpen handschoen
7
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deze waarschuwing weten we dat we er nog

o_p: "Cluub?"

"Ja, op een cluub!" antwoordt Inga.
In Zwolle nemen we afscheid van haar:
we zijn een vriendin rijker. 06-jes wordef!

uitgewisseld en we beloven haar het ver:
slag. We keren in onszelf terug.
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HET TWEEDE
,..,. Het Tweede blijft op koers
Tom Spits

N

a vijf wedstrijden trekt de symfonie
van Caïssa 2 nog steeds volle zalen.

In het bezit van de volle 10 matchpunten
lijkt er geen vuiltje aan de lucht op weg naar
het kampioenschap van Groot-Amster
dam. Vooral de eerste drie wedstrijden
waren uitstekend: 13 overwinningen, 8 re
mises en 3 verliespartijen (maar wel tegen
2350, 2240 en 2074, dus dat mag) en zelfs

Vlak na Zwolle.
Het is voorbij tienen en we zitten nog

competitieleider Gerie Opgenhaffen be

immer in de trein. Waar zou Robert al zijn?

zong onze glorie in het competitieverslag.

Ik._9esluit Inga te bellen, die nu in de trein

Echter, tijdens de laatste 2 wedstrijden

nia� Nijmegen zit waar ze het Russisch en

waren er toch een paar dissonanten te be

ook Armeens kerstfeest in familiekring zal

speuren. Met name tegen het op papier

gaan vieren. Ze verveelt zich, want zit al

aanzienlijk zwakkere Raadsheer 2, die ge

leen. Ze gaat naar niet zulke leuke moderne

middeld 80 punten per bord minder had

muziek luisteren: R.Kelly. Elwinos: "zeik

den, werd een zeer moeizame 41/2 - 31/2

muziek". Inga lijkt al weer ver weg en Am
sterdam nog steeds.

overwinning behaald. Waar kopman en
topscorer Hugo, supersub Aldo van de

We besluiten dat de redding van dit sei

Woestijne en de met kiespijn spelende Steve

zoen zal moeten komen van een portret

Michel vlekkeloos wonnen, viel dat van de

van Jaap, volgende wedstrijd uit te stallen

rest niet te zeggen. Kees wist met zijn 200

aan het hoofd van Caïssa 1.

punten meer niet te winnen van Gerie

Eenzaam
jubileum
schaakclub

Opgenhaffen, Bert gaf pardoes een dame
weg, teamleider Tom liet zich vreselijk h
lijnen door Raadsheer-3 speler T heo
Kioon, en Paul kon maar geen plan ver
zinnen tegen de in goede vorm stekende

Schaker H. de Vries 11it Klaziena

Sasa Vukojevic en moest daar de prijs voor

het dertigjarig jubileum van de

den met 1 matchpunt weg kunnen komen

veen viert dit jaar in zijn eentje

Schaakclub Klazienaveen. Boven
dien is hij nu clubkampioen, iets

wat hem jarenlang niet lulcte. De

betalen. De vechters van Raadsheer 2 had
als André de Roo T heo's remise-aanbod
had mogen aannemen. Gelukkig voor ons

41-jarige schaker is penning

stonden Tom en Paul toen nog niet slecht,

meester, voorzitter en secretaris

zodat matchwinnaar Theo uiteindelijk toch

tegelijk. .,Met een jaarvergade
ring ben ik dan ook snel klaar",

8

Gl

nog de kans kreeg om de partij zich toe te

grapt hij. In 'hoogtijdagen' telde

eigenen. Dat doet hij wel vaker in de eind

de vereniging circa zestig leden.

fase. De conclusie dat we te slap gespeeld

Goed dat er internet is.

hebben is terecht, en wakker geschud door

teem van Cora v.d. Zanden maar geeft par

niet zijn. Tegen het sterke Amstel 1 is de

does zijn a-pion weg. Verschrikt rekt hij zijn

stemming prima. Een half team meldt zich

r ug, en gaat er eens goed voor zitten. Bert

om 18.15 in restaurant Dubrovnik en de

trekt stevig ten aanval tegen Van Hattum,

rest staat om 19.15 met 2 auto's klaar op

maar door goed spel van de Amstel-speler

station Amstel. Alleen Paul belde s'och

wordt de damevleugel dichtgeschoven zo

tends af. Zijn dochter Mente besluit die dag

dat Berts witte voordeel minimaal blijft.

geboren te worden en dus heeft dat voor

Omdat hij risicoloos op winst kan spelen

rang. Tom wist dat dit kon gebeuren en had

mag Bert nog geen remise aannemen.

W ilbert de Kruyff al op stand-by staan; die

W ilbert heeft op bord 6 geen prettige

speelt graag voor het Tweede als het nodig

avond. De op papier aanzienlijk zwakkere

is. Met onze invaller als kaartlezer rijden

Van W illigen vliegt hem naar de keel en

we in colonne richting Uithoorn. Door het

hoewel W ilbert niet slecht staat, heeft hij

kiezen van een alternatieve route, zien we

er wel erg veel tijd voor nodig. Hij komt er

Nes a/d Amstel ook eens van dichtbij.

inderdaad keurig uit, maar wordt vervol

Door deze detour zijn we precies op tijd

gens genadeloos door zijn vlag gejaagd (2-

in de speelzaal, waar blijkt dat Amstel een

2). Tom volgt lang dezelfde Franse partij

tactische opstelling heeft. Door hun derde

als vorig jaar tegen Wim Eveleens (1941)

en tweede man qua sterkte op 7 en 8 te

en staat een fractie beter. T heo gaat keurig

zetten, hopen ze ons een punt afhandig te

mee met de sterke Hendriks (1964) en hoe

kunnen maken. Tom en T heo krijgen het

wel de laatste een lichte koningsaanval

dus zwaar vanavond.

heeft, heeft onze schaduwspits (31/2 uit 4

De start is slecht als Manuri (op 2)

in

tot nu toe) zeker tegenspel.

een standaardgrap van het aangenomen

Het laatste kwartier gaat in en de span

damegambiet trapt en een kwal moet inle

ning neemt toe. Uitslagen varierend van

veren. Hij weet zijn verlies gelukkig dusda

5'12-2'12 tot 3-5 zijn nog mogelijk. Bert moet

nig lang te rekken dat onze witspelers op 1

berusten in remise: hij komt er niet door

en 3 al hebben gewonnen voordat hij de

(2'/2-21/2). Ook de partij van Steve is afge

vlag moet strijken. Uiteraard is daar het

lopen. Daar hij slecht stond nemen de

punt van Hugo bij. Hij speelt de sterke

staartborden aan dat hij verloren heeft en

Patrick van Lommel (2100) met een sim

spelen bikkelhard door. Dat blijkt echter

pel abc-tje van het bord: beheers het cen

niet nodig te zijn daar Steve wonderbaar

trum, pak de open b-lijn, kom binnen op

lijk nog een remise weet te behalen (3-3).

de zevende rij, en dreig dusdanig mat dat

In de laatste 10 minuten verzuimt Eveleens

verder spelen geen zin heeft. Hij heeft 5

torens te ruilen en slaat Tom toe. Hij komt

uit 5 en lijkt dit jaar niet te stoppen.

via de h-lijn binnen en een aantal zetten

Het andere punt is van Kees, die tegen

later staat zwart mat. Dat is één matchpunt.

de voorzichtig spelende Elserman (1925)

Vervolgens kan T heo eeuwig schaak geven,

zijn ruimte-voordeel in een pion omzet en

maar probeert te winnen. Opluchting als

vervolgens het simpel en rustig uitschuift.

de laatste pion van Hendriks van het bord

Ook hij is nog ongeslagen tot nu toe.

verdwijnt en T heo zelfs het volle punt

Het staat nu 2 - 1 voor ons met de onder

krijgt. 5-3 voor Caïssa, wat een prachtige

ste 5 borden nog volop in bedrijf. Steve

wedstrijd. Tevreden gaan we weer naar huis,

zoekt naar voordeel tegen het drie-rijen sys-

Steve per ongeluk achterlatend.

Gl
9
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ook nog wel eens bij Caïssa gesignaleerd
wordt, zijn geliefde Benko-gambiet. Partij
volgt verderop. Aan bord 5 speelde André

Bach een prettige partij, ik geloof

ENPS/Quibus 1- Caïssa 3

dat nie

mand ooit gedacht heeft dat hij niet ging
winnen. Onze eerste invaller

Frans Roes

Cas Zwaneveld

op bord 6 beweerde dat hij "wel gelijk

k heb begrepen dat stukjes met een der

stond" maar voegde er aan toe dat hij

gelijke titel behoorlijk schaars zijn in

"waarschijn lijk nog wel een fout ging ma

CaïssaNieuws. Hier volgt dan dus een korte

ken'', met dat laatste waren wij het uiter

berichtgeving over het reilen en zeilen van

aard oneens. Aan het zevende bord speelde

I

het derde.

de tweede invaller

Bas Lewerissa.

Hij

Het derde maakte dit jaar een valse start

kwam vroeg in de opening met een dubieus

door in de eerste ronde nipt te verliezen

stukoffer, maar kreeg er van zijn tegenstan

van Pion 1, hierna volgde een kansloze ne

der meteen een met rente terug en stond

derlaag tegen een zeer sterk Amstelveen 5,

daarna zo goed als gewonnen. En tenslotte

waarn� het derde uiteindelijk de eerste pun
ten bî'nnen halen door VAS 3 r uim te ver

achtste tegen Tony Slengard een partij die

slaan. We waren dus eindelijk warm

slechts moeilijk opgang kwam, maar

speelde

Robbert-Jan Schaper

aan het

gedraaid voor onze uit(?)wedstrijd tegen

Robbert-Jan stond zeker niet slechter. Iets

het eerste van de Quibus. Veel bekenden

als 2'/2 - 51/2 voor ons leek zeker geen slechte

uiteraard op een avondje bij de Quibus:

voorspelling.

Steve Michel die

daar wel bier drinkt tij

De eerste punten kwamen al snel.

Bas

dens het schaken, en ook onze tegenstan

won zijn partij gemakkelijk, 0-1. De tegen

ders waren met Tony Slengard,

stander van

Rijkom

Erik van

en enkele anderen ook geen on

bekenden voor ons.

André liet zich in een waarde

loze stelling een stuk afhandig maken en
gaf direct op, 0-2.

Na ongeveer twee uur spelen zag het er
als volgt uit.

Frans kreeg in het eind

spel een heleboel (3 of 4) pionnen voor
een kwaliteit, waarna zijn tegenstander ook

Wilbert de Kruif

kwam op bord 1 niet

nog een toren moest geven om mat te voor

Herre

al te best uit de opening, met wit kreeg hij

komen, fraai gedaan, 0-3.

een vijandig paard op e3 dat behoorlijk in

een reeds verwachtte, bloedeloze remise,

de weg stond. Hij wist zich er echter uit te
wurmen en kwam zelfs een pion voor, al

1/2 - 3'/2 Tsja, laat die ruime overwinning

Elwin Oster

want wat kon er aan de overige borden nog

hoewel non-palying captain

wald nog steeds vond dat hij slecht stond.

speelde

maar komen was de logische gedachte,
mis gaan?
Nou, veel!

stijne tegen een Spanjaard en stond eigen
lijk al de hel e partij goed. Herre Trujillo

Robbert-Jan bracht een prima kwaliteits

stelling gelijk tegen

Erik van Rijkom, die

in de interne bij Caïssa al het halve derde
verslagen heeft.

Cas Zwaneveld speelde
Régis Huc, die

aan het vierde bord tegen
10

offer op het bord en stond zeer goed maar
toen sloeg het noodlot toe, in een romme
lige fase offerde

is ook niet alles.

steeds gaande. Stand 21/2 - 31/2, nu komen
ze toch akelig dichtbij. Aldo stond in tijd

19. .. Pxe3t 20. Lxe3 Lxal 21. Txal
bxa2 22. Dc2 Da5 23. Pd4 Da4 24. Dc3
T bl 25. Pc6 Te8

nood totaal gewonnen miste een snelle
winst en ging uiteindelijk nog kopje onder,
31/2 - 31/2, jekkes, het wordt echt nog span
nend.

Cas

stond echter al een tijdje

ge

wonnen maar zijn tegenstander wist het
hem in tijdnood nog knap lastig te maken.
Toen de tegenaanval was afgeslagen was
er echter niets meer over en gaf zijn te

Tony een

toren terug en

won, 11/2 - 31/2. Wilbert dacht dat hij beter
stond (pionnetje voor) maar liet zich toch
van het bord zetten.

Elwin had

niets an-

•

genstander direct op. Eindstand: ENPS/
Quibus 1 - Caïssa 3: 31/2 - 4'12 .
Na een moeizaam begin staan we nu
vierde in onze poule en kunnen we hope
lijk nog leuke wedstrijden tegemoet zien.
Wordt (misschien) vervolgd.
ENPS/Quibus 1 - Caïssa 3, 1.2.02
Régis Huc - Cas Zwaneveld

1. d4 Pf6 2. Pf3 c5 3. d5 g6 4 . c4 b5 Een
zet later dan normaal, maar gelukkig zitten

30. .. Kf7

we toch in de Benko.

Tsja, daar trappen we niet meer in.

5 . cxb5 a6 6 . bxa6 Lxa6 7. Pc3 d6 8. e4
Lxfl 9. Kxfl Lg710. g3 Pbd711. Kg2 Da5
12. Tel Pg4 Korte rochade zou hier wel

De witte kansjes zijn verkeken, de dames
gaan eraf en als bonus krijgt zwart ook nog

zo verstandig zijn geweest, wordt meestal

een stuk.

zel fs een zet eerder gedaan. Vaak speelt wit

33. Ld2 Dxc3t 34. Lxc3 Tb3 35. Pa2
ra
Ta3 En wit gaf op. 0-1

op zet twaalf h3 om Pg4 te voorkomen,

31. Txe8 Kxe8 32. Pb4 Db3

echter na bijvoorbeeld 13. Dc2 Pge5 14.
Pd2 0-0 15. f4 heeft het paard op e5 de
mooie velden niet meer voor het uitkiezen.
13.

Dc2 0-0 14. Lg5 Tfe8 15. Ld2 Teb8
16. b3 c4 17. Pdl Een onbegrijpelijke zet
die het zwart wel heel makkelijk maakt. On
duidelijk is het na 17. bxc4 DcS 18. T fl
Pb6 19. Tacl Pxc4 20. Pe2. Beter is waar

Aan bord 2 verdedigde Aldo van de Woe

stond aan bord 3 in een weinig enerverende

ders gedacht maar die discussie is nog

schijnlijk 17. h3 PgeS 18. Pxe5 Pxe5 en nu
niet 19. bxc4 Pxc4 waarna zwart met Tb2
binnenvalt maar 19. Tb2 waarna zwart niet
veel meer heeft voor de geofferde pion.

17... cxb3 18. Dc6 Dd8 19. Pe3
Dit is niks meer, maar 19. Lc3 Tc8 20.
Lxg7 Txc6 21. dxc6 Kxg7 22. cxd7 Dxd7

~
Wim Duisenherg zet
Fransen schaakmat
(Het Parool, 23.1.02)
Il

februari 2002

CaïssaNieuws 39 1

HET VIERDE

Ik zag het hier somber in. Dan maar een

de woordenstrijd. Geladen stilte.
En toen waren de rapen pas goed gaar.
Stoppen sloegen door, hoofden liepen rood
aan, bloed kolkte door de aderen, broeken

Opwinding!
Tony Lith

werden opgehesen en het incident was daar.

msterdam-Noord blijft een ander con

A

Op de een of andere manier was de in

tinent. Wie de stadsuitbreiding daar

druk ontstaan dat de partij was opgeëist.

heeft bedacht is geen mensenvriend. Toch

Er werd geweigerd door te spelen. De klok

was het vierde compleet toen de wedstrijd

werd stilgezet. De wedstrijdleider snelde

tegen De Volewijckers begon. Bas Lewe

toe, deinsde terug toen hij Peter zag. Greep

rissa had geen risico genomen en was aan

naar zijn hoofd en zat met zijn handen in

de reis naar Noord begonnen in een jeep

het haar. Wat te doen? Afijn, om een lang

achtige auto die voorzien was van een

verhaal kort te maken: de gemoederen wer

zwaailicht. Dat was geen overbodige luxe

den tot bedaren gebracht, de boel werd

want uiteindelijk werd via slecht verlichte

gesust en er werd toch doorgespeeld. Paul

landelijke dijkjes en fietspaden het speel

ging nog eens rustig nadenken. De stelling

lokaal bereikt.

was inderdaad niet eenvoudig. De vlag

Peter Koefoed was het eerst klaar na een

kroop omhoog. Ed durfde allang niet meer

fout van zijn opponent. Ook mijn partij

te kijken. Heel het vierde hield zijn hart

was snel afgelopen toen mijn tegenstander

vast toen de tegenstander, met Pauls vlag

zich verslikte in een combinatie en een stuk

op vallen en veel materiaal achter, toch

verloor. Ed Leuw was remise overeenge

maar eens besloot op te geven. 'Oef!' zou

komen: 21/2

-

'12 na minder dan een uur.

Hans de V zeggen.

Maar toen moest het hoogtepunt van de

Aan bord één was Frans Roes inmiddels

avond nog komen. Paul de Jager had zijn

aan het eind van de partij de weg kwijtge

partij weer eens heel degelijk opgezet en

raakt. Maar Bas Lewerissa had een plus

stond weer eens op winst. Maar ja... de tijd.

pion in winst omgezet. Hans Uiterwijk ver

Paul was vast besloten die mooie stelling

loor een kwal en vervolgens de rest. Stefan

in winst om te zetten. Remise sloeg hij af.

Steemers stal weer eens de show. Hij gooide

Toen hij nog minder dan vijf minuten be

wat pionnen te grabbel en speelde vervol

denktijd had, vroeg zijn tegenstander of

gens zijn tegenstander zoek. Extern spe

hij zijn notatie even mocht overnemen.

len geeft hem een kick. Vier uit vier! Het

Maar Paul droomde van de winst, mom

vierde doet nog mee in de race om het kam

pelde iets over niet meer genoteerd. Tegen

pioenschap!

stander wilde toch die zetjes overnemen.

De Volewijckers 1 - Caïssa 4 21/z

'In mijn eigen tijd hoor!'.

Stefan Steemers - Dennis Heisen

Bij Paul gierden de zenuwen inmiddels

-

51/2

door de keel. 'Eigen tijd is een mythe! Ik

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Pc6 5.
Pf3 Db6 6. Ld3 cxd4 7. cxd4 Lb4t Nieuw

heb dat van Geurtsen zelf!'

voor me, ik verwachtte Ld7.

'Maar ik ben internationaal scheidsrech
ter!'.
'Wilt u uw mond houden!' Alsof artikel

8. Pc3 Ld7 9. 0-0 Pxd4

Een pionnetje

wil ik wel offeren.

10. Pxd4 Dxd4

In feite blunder ik hier

20 van het wedstrijdreglement helemaal

een tweede pion weg. 11. Tel en Pc3 staat

niet bestaat mengde_ Peter Koefoed zich in

in de penning en 11. PbS dan valt eS weer.

12

Caïssa 4 WSC 1 4-4

tweede pion ertegenaan gegooid.

-

11. De2 Lxc3 12. bxc3 Dxc3 13. Ld2
Dc7 14 . Tfcl Dd8 14. .. Db8 zal wel beter
ZIJn.

H

et kan verkeren. De dromen over een
eventueel kampioenschap werden

15. Dg4 g6 16. Lg5 f6?17. exf6 Pxf618.
Db4 Ik moet natuurlijk druk op de stelling

wreed verstoord. De oudgedienden van

houden. Rokeren kan nu niet en er dreigt

ties van het vierde. Een beetje geluk had

(misschien) Dxb7

den ze wel. Na één uur spelen klonk uit de

18. .. b6 19. Tc7!

l:e:B B.w•
n-2.B 81.

•

- -·-·�
• -·- e
� - B. - -�- ûa S Dû�·
.. �

WSC bleken opgewassen tegen de ambi

mond van Pim Zonjee: 'Oh, op die ma
nier.' Dat voorspelde niet veel goeds en vijf
kwartier later moest hij inderdaad zijn vlag
strijken.
Verdere beslissingen bleven lang uit. Peter
Koefoed* won solide spelend. Paul wees
een remisebod af en kreeg de kous op de
kop. Bas offerde een stuk voor drie pion
nen en wat vage kansen met remise als re
sultaat. Frans Roes haalde zijn gram voor
de nederlaag tegen De Volewijckers. Hans
kreeg een rare opening voorgeschoteld en

Deze zet is nog goed ook. Pakken kan

ging ten onder. Bleven over Stefan en ik.

niet op straffe van stukverlies, weliswaar

Ik had weer eens de volledige speeltijd

tegen twee pionnen, zodat het toch nog wel

nodig om de partij te beslissen. Terwijl ik

lang kan duren.

Kf7 Na bv. 19. "Tac8* of T hf8*

mijn pluspion veranderde in twee plus

volgt 20. Txd7 Kxd7 21. LbSt Kc7 22.

hoorde ik achter me rumoer rond het bord

19. ..

pionnen en mijn seconden wegtikten

T xc1t en m.b.v. Fritz kun je zien dat wit

van Stefan. Onze topscorer was lang op

achter elkaar wint.

weg naar vijf uit vijf, ware het niet dat zijn

20. Df4 Loper en paard in de penning en

tegenstander met een straat materiaal ach

de toren is weer gedekt. Hier had ik weer

ter manmoedig doorspeelde en koel al het

alle vertrouwen in. Mijn tegenstander keek

materiaal incasseerde dat Stefan in gierende

niet bepaald gelukkig.

20. .. Tf8 21. Lxf6 Kg8? En hier stort hij

tijdnood te grabbel gooide. Met een volle
toren vóór en nog een zuchtje tijd op de

volkomen in. Na 21. "Dxf6 etc. wint wit

klok, berustte Stefan tenslotte in een re

gewoon een stuk (tegen twee pionnen dus)

mise die al zeker was omdat zijn tegenstan

22. Lxd8 Txf4 23. Txd7 Had zwart over

der geen matpotentieel had met die ene kale

zien. Hij had ook meteen kunnen opgeven

koning. Gelijk spel! Voor de derde keer in

natuurlijk. De rest is niet echt meer inte

deze competitie. Weg kampioenskansen.

ressant maar het was heel leuk om het af

Het kan verkeren. Maar dat weten we.

te maken.

23. .. Td4 24. Le2 Td2 25. Lg4 e5 26.
Le6t Kf8 27. Lg5 Td4 28. Txh7 Te8 29.
Lh6t.
01

G:l.

*Peter Koefoed werdmet een tprvan 2051 tweede
op het Iso!anirapidtoernooi dat 16/ 2 werdgespeeld.
Hij had één punt meer dan cracks als Minze bij
de Weg en Steve MicheL U bent dusgewaarschuwd.
13

februari 2002

CaïssaNieuws 39 1

Inderdaad geen verrijking van de ope

!

Caïssa Combineert

HET VIJFDE

De oplossingen van pag. 24

Sombere wolken
Leo Oomens

Combi 1:

1. " Pxe4! en wit kan niet te

k zou wel eens dominee Gremdaat wil

lactische zetten als Kcl-b 1 en f2-f3 valt in

len zijn. Sombere wolken, herkent u die

dit soort do-or-die Sicilianen vaak niet te

uitdrukking? Vast wel. Het vijfde heeft een

ontkomen. Maar wie heeft daar zin in?

belangrijke wedstrijd verloren. Tegenstan

Overigens wist De Breuk na 2. f4 Pxc3 3.

der ODI stond onder ons in onze pool, en

bxc3 Pg6 4. f5 e5 5. Tgel! (want 5."xd4 6.

winst had ons een zekere handhaving in

Lxb5 mat!) nog geweldig terug te vechten

de tweede klas opgeleverd. Verliezen van

en remise te maken.

directe concurrenten betekent dubbel ver

Combi 2: zwart aan zet heeft mooie winst

liezen.
HetJrnn natuurlijk nog steeds, als we een
".

met 1. .. e5! met de simpele dreigingen
Dxh2 gevolgd door DhS mat én PgS en

volgende keer eens zouden winnen...
We misten onze eerste bordspeler Martijn
Dahlhaus. Een gevoelig verlies, maar inval
ler Willem Neelen deed zijn best en won

1

Momenten van onoplettendheid

rugnemen vanwege Dxc7 mat. Aan profi

I

uitd; pr�llenbak

weer DhS mat, hier doet wit niks tegen,
slaan op d8 is slechts uitstel van executie!
In vliegende tijdnood (SGA tempo alles

ningstheorie.
Even werd gevreesd voor het schaakleven
van Micha Leuw. Na zijn nederlaag tegen
Paul Schipper in de dertiende ronde, zag

Tony Lith

het er sombertjes uit voor de liefhebbers

einig ongelukken gebeurd sinds de

W

van zijn spel. Vooral ook omdat Micha in

kerst. En wat er mis ging kon maar

de externe wedstrijd tegen Leeuwarden on

met moeite worden bewaard. Het is logisch

deruit ging. Bas Lewerissa ondervond ech

dat niet iedereen er even trots op is in deze

ter dat Micha heus nog weet hoe het moet:

rubriek te (moeten) figureren. Zelfs als je
door een snelle overwinning in aanmerking
voor plaatsing komt. Zo kon Pieter Melford
slechts met de grootste moeite ervan over

Micha Leuw - Bas Lewerissa

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cd 4. Pxd4 Pf6
5. Pc3 e6 6. Pxc6 be 7. e5 Pd5 8. Pe4
Dh4 9. Ld3 Pb4 10. Lg5 Pxd3t 11. cd

tuigd worden dat zijn overwinning op

1-0

Elwin Osterwald in zeven zetten in deze

Omdat er nog wat ruimte over is dit par

rubriek op zijn plaats is. 'Het gaat om spe

tijtje dat ook tijdens het Europees kam

lers uit het eerste' luidde zijn belangrijkste

pioenschap in Ohrid werd gespeeld en een

argument, en: '.Je hebt de zetten al voordat

plaatsje kreeg in de rubriek van Hans Ree.

Wel zo hygiënisch zou ik zeggen en wat

ze in de prullenbak zijn terechtgekomen.'

Hoog niveau dus.
Sakajev - Delchev

ook. Op het laatste bord revancheerde

in 1314 uur en ik had < 1 minuut over) deed

het eerste argument betreft: we hoeven

Maurice zich voor zijn sullige optreden de

ik (Cas Z.): 1. " De6t 2. g4 Tdc8 3. Tc2 hS

toch niet een soort van onfeilbaarheids

1. d4 Pf6 2. Pf3 c5 4. d5 b5 4. Lg5 Da5t
5. c3 Pe4 6. Lh4 Lb7 7. e3 e6? 8. de de
Zwart zag nog wel dat na 8. " fe 9. PeS

vorige keer tegen ENPS, en hij won over

4. Tg2 De3 5. Tg3 PgSt 6. Kh4 Pf3t waarna

mythe te creëren?

tuigend. Naast hem verkeek Tafil zich op

remise werd besloten. Hoe stom wederom,

Voordat u de zetten van Pieters partijtje

(dreigt 10. DhS) g6 11. Df3 Pd6 12. Df6

een eindspel met vijf tegen vijf pionnen.

zwart heeft: 7. " hxg4t 8. Kxg4 De4t 9.

krijgt, nog even dit klassiek gevalletje dat

Tg8 13. LxbS (dreigt 14. Dxe6t) Ld5 14.

Hij zelf had ze mooi aaneengesloten.

Kh3 Kg7! waarna de dreiging Th8t, Kg2,

in 1924 tijdens een toernooi uit een Parijse

e4 wit wint.

Dacht daarom dat hij beter stond tegen

Txh2t, Kfl, Dxe2 mat wit fataal wordt, hij

prullenbak werd gevist:

twee groepjes van drie en van twee. Maar

kan nog wel wat dames en torens offeren

die twee waren wel verbonden vrijpionnen.

maar mat loopt ie! Grrrrrr.

Met een onweerstaanbare drang naar de
overkant. Een onvoorzichtigheid leverde
Tafil nog mat op ook. Van zijn eigen ko
ning.

Eindstand: Pion 1 - Caissa 3: 4'/2 - 31/2
een halfje extra was dus leuk geweest.

Combi 3: Had ik me even in de zevende
schaakhemel gevoeld na 1. Dg6t! xg6 2.

waarin als Frans verloor het team won en

f7t Kh7 3. f8Dt Lg7 4. Dxg7 mat. Ik

andersom. Nu ook. Jammer om zo te moe

speelde echter 1. Tgl Df3 2. Dxf3 Lxf3 en

ten winnen.

wist het eindspel zelfs nog te verliezen.
Zwart wint met" Te5-e3!!

Combi 4:

laten zien tegen VAS. En tegen ENPS -

Het partijverloop: fxe3, Dxg3, Lg2, Lxe3,

nieuwe kans.
14

01

01
-

Staan we nu op scherp? Kom maar op
met die voltreffers!

9. " was beter dan deze

10. Pe5

en zwart gaf op omdat na 10.

Dc7 11. Da4 de winst garandeert.

..

01

Dh4=!: volgt. Sneller kan bijna niet.
dat vorig jaar in Ohrid werd gespeeld, ge
beurde het volgende in de partij
Blatny - Likavsky

1

t

1. Pf3 g6 2. d4 Pf6 3. Pc3 d5 4. Lc4 a6
5. e3 Pd7 6. Pe5 Lg7 7. Le2 b6 8. Pc61hoge elo's. Nu de zetten uit de partij van

team kan heus wel winnen. Dat heeft het

En het kan dus opnieuw. 12 maart is een

9. Lxh5t Pc6
misser.

0. Leuk toch? Vooral vanwege die toren

Tijd om de gedachten te verzetten. Het

Kfl, Df2 mat.

1. d4 Pf62. Pd2 e5 3. de Pg4 4. h3 Pe3!
Wit geeft op omdat na 5. exf uiteraard
Tijdens het kampioenschap van Europa

Frans won. Er was lang geleden een tijd

ach Maurice, had toen toch beter opgelet!

Gibaud - Lazard

01

Elwin en Pieter. Het ging als volgt:
Elwin Osterwald - Pieter Melford

1. e4 d5 2. Pc3 Pf63. e5 Pe4 4. d4 Pxc3
5. be c5 6. Ld3 Pc6 7. Pe2 c4 0-1
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Schipper bijvoorbeeld. Hoevaak heeft hij

komt te staan. Tarnen. In feite was I<moch

me niet aanbevolen, nee bevolen, om eerst

net zo zeer een dichter als een schaker. Hem

na te denken voor dat ik een zet uitvoerde.

In elk geval ben ik bezig me door Kmochs

jaren tegen me. Daar heb je die naam. In

woorden heen te bijten. Micha belooft me

k droom niet veel. Maar ik heb fanta

kocht. I<moch ingekeken. I<moch weer

schaken met I<moch in mijn hoofd. Ik ben

sieën genoeg. Vrolijke, heel soms, en

weggelegd. Micha vindt Kmoch mooi. Ik

pessimist, maar ook een pessimist heeft een

angstige, heel vaak. Ik woon vlak bij het

vind Kmoch lelijk. Kmoch, dat is zijn boek

metrostation Waterlooplein. Dat heeft ook

Die Kunst der Bauereführung.

een uitgang naar het Hortusplantsoen. En

november ben ik gezwicht. I<moch ge

I<moch is heel trots op zijn nieuwe ter

dat ik tweehonderd elo-punten beter ga

'

;

}

vergeten hoekje voor hoop in zijn hoofd.
Het is met mij als in Brahms Altrhapsodie:

ik dwaal door een woest veld waar geen

daar woon ik. In het tunneltje is plaats voor

minologie. Hij vindt het nuttig om over een

weg doorheen gaat. Maar als de heer nu

kleine kunstmanifestaties. Twee in het be

eigen vakjargon te beschikken. Hij denkt

eens een reddende vinger naar mij uitstak,

ton uitgespaarde vitrines bieden van tijd tot

dat je daar beter van gaat schaken. Ik heb

of op een citer een heilbrengende toon zou

tijd �ats aan artistieke producten. Dat

een hekel aan vakjargon. Maar Kmochs

aanslaan, dan hoef ik toch nog niet verlo-

maakt mij heel neerslachtig.

jargon is wel heel bijzonder. Ik moet leren

ren te gaan . . .

Er zijn daar in de buurt heel veel mensen

leven met woorden als Widder en Hebel

Maar als u me tegen komt terwijl ik ver

die zich met hun honden op straat wagen.

en met paarden die als Tarnende Springer

bijsterd I<moch ... Kmoch . . . stamel, dan

Er is ook een beetje gras. Die mensen gaan

door het leven moeten. Ik heb daar moeite

weet U nu waardoor dat komt.

dan onvermijdelijk met elkaar praten. Je

mee.

herbergzame stad als Amsterdam toch

kwaad kan en komt daarom op de prop

maar kan. Ik word daar echter neerslachtig

pen met rare woorden als Melanpenie en

van.

Leukopenie. Omdat U ook een beetje

Het suffe imago van de schaaksport is n iet
terecht. Schakers houden van avo ntuur en

kunt zeggen: wat mooi dat dat in een on

Kmoch denkt dat een beetje Grieks geen

Misschien ligt het daar maar aan. Mij be

Grieks hebt geleerd ziet U meteen dat dit

kruipt wel eens het onbehaaglijke voorge

gaat om zwakte over de zwarte of over de

voel dat het met mij niet goed gaat aflo

pen. Dat ik nog eens dakloos over straat

witte velden. Gelukkig hebben andere

moet dolen. En dat ik dan voor me uit

woorden niet overgenomen.

mompel: Kmoch. . . I<moch . . .

schrijvers over het schaken Kmochs rare
Zijn ideeën daarentegen wel. Widder be

Heel erg natuurlijk, en d e mensen die ik

tekent overigens ram en wordt door

metmijn I<moch. . . begroet, denken natuur

Kmoch gebruikt voor een pion die wordt

lijk dat ik gek ben. Dat ben ik dan natuur

geblokkeerd door een andere pion. Hebel

lijk ook. De mensen vergissen zich heus

is ook een pion, maar dan een die schuin

niet.

tegenover een andere staat. Of liever dat

Kmoch is een van de raarste woorden die

tweetal heet samen Hebel. En dat betekent

je kunt bedenken. Als het niet bestond, kón

weer hevel of hendel. Waar Kmoch aan

je het niet bedenken. En het bestaat ook

heeft gedacht weet ik niet. De Tamende

niet, het is een naam. Maar eerst iets an

Springer is een paard in vermomming, denk

ders. Iedereen op de club weet dat ik ei

maar aan de Tamkappe in Wagners Ring.

genlijk niet kan schaken. Maar sommigen

Een paard dat pas na een zetje waar je niet

van U kunnen dat ook niet aanzien. Paul

een twee aan denkt, op zijn actieve veld

16
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Hans kon worden genoemd.

Micha Leuw heeft het ook heel goed met

Leo Oomens

I

Lod. Prins

dat hij behalve Kmoch ook heel gewoon

me voor: lees toch Kmoch! zegt hij nu al

Km.och... Km.och...

"@
::it.
'!! .;i

:-

moet veel vergeven worden. Troostend is

Ik speel ook veel te snel.

februari 2002
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De heer Lod. Prins meende: 'In elkfi partz} streeft
u de overwinning na en het missen van dat doel zal
telkens een teleurstelling zjjn. Maar zal het ook uw
genoegen vergallen? Zoja dan hebt u slechts keus uit
twee kwaden: wereldkampioen worden en ophouden met
schaken. Ik wil niet trachten u tot het een of het ander
over te halen maar er op wijzen dat de problemen die
schaken stelt ongeacht de uitslaggenoegen kunnen schen
ken dank zjj de geest van kritiek waarin zjj worden
ter handgmMmJ. ' (p. 49)

H et beest i n d e sch a Ke r
opwi nding, ontdekte Michiel van Nieuwstadt.

'

i
r
'
'

SchakeIS zijn sensatiezoekers. Net finalist, loopt tijdens zijn partijen
als parachu[espingcrs, bungeeveel heen en weer. Werddr.mg
jumpers, duikers, kajakkers. skii.!rs
lijstaanvoerder Garry Ka.sparov is
en bergbeklimmers hebben zij een
berucht om de grlmassen die hij
bovengemiddelde hang naar avonkan lau:n zien bij een slechte zet
tuur en boliden ze van risico's. Ervan zijn tegenstander.
varen schakers kunnen bovcndlen
Het profiel van de schakc:r als
eerder geneigd zijn tot ongeremd- sensatiezoeker strookt met eerder
heid, die zich kan manifesteren in
wetenschappelijk onderzoek. Zo is
alcoholgebruik ofwild feesten.
aangetoond dat schakers relatief
Dat concluderen psychologen
onconvcndonele denkers zijn en
van de universiteit van Seatlle na
eerder geneigd tot paranoia (een
onderzoek onder 113 Amerikunse
kwaal van de Amerikaan.se schW
studenten van gemiddeld 19 jaar.
legende Bobby FJschcr). Die cle
Op het eersce oog, schrijven de onmenten passen op hun beurt in het
derz.ockers, is schaken een lang- wecenschappelijk profiel van de
dndig en lnactidspel, dac weinig
sensatiezoeker. In 1992 ls al een
avontuur te bieden heeft. Maaron- " vc:rhooade testosccrowpicgcl vast
dcrhuids kunnen de bewegingslogi:stcld bij winnende schakers. Dat
:z.e en uiterlijk emotieloze oppo-duidterop,aldus de onderzoekers,
ncnten zich uitleven.Methetslaan
da[ he[ schaakspel gevoelens van
van stukken wo�t scrijd nage- domln3Ilde en opwinding opboocs[ en de benodigde concenuaroept.
De onderzoekers van de Univertic kanstimulerend werken.
Bij sommige schakers komt die
siteic van Seactle,JeffreyJoireman,.
grotendecls verborgen snijd wél
Christophcr Fick en Jonathan An·
aan de oppervlakte. Va.ssili Ivantderson gebruikten een In het vaksjoek, dezer dagen verHezend WKgebied bekende vragenlijst die in
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Garry K�rov FQW AA

19.79 Is o�d door Mi2n'in Ym:: mceancthod.e ·u.n Kh.U:·
Z.t.ICk('.ntW'I, Pc: score nn onder- vaardigheden zal m:ogelijk in de
�den <t.P o.adtrdclca Y;uJ. toekomst worden toepepast. Het
Zudc.unwu· z.oecbe
t' CO idtiW �r onder.zoek is onlangs gepubliceerd
ft:JJS/l � bic-dl: nm en fC h;m-- in .het wetenschappelijke tijd
� m.rt: de \'.tUg of %ij sda.üen:
scbri.ftPersonalityandindfvidualD(f
wAl'dl cn of dj zj.cluclfcn>ardcn ferencts.
.W crv.ucn s.c.�. Een cbJcede-

W�/ schakers vormen een dankbaar of?ject voor wetenschappelijk onderzoek. Bovenstaande conclusies
strelen wellicht onze efjdelheid, maar of het allemaal klopt moet betwijftld worden. (NRC, 16. 1. 02)
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3 rlc. In de vijfde ronde krijgen beide spe

schaakhafs

GAMBlT

Jordaankampioenschap 2002

lers klappen: Hugo's bord staat in vuur en
vlam als hij een vol stuk voorstaat tegen
Arno Bezemer. Zijn koning moet echter
met rasse schreden het bord over en daar

Tom Spits

gaat het toch ergens mis, waardoor Arno

et Jordaankampioenschap van 2002

alleen aan de leiding komt. Opvallend is

was erg opmerkelijk. Slechts 17 deel

wel de hoge amusementswaarde van

nemers melden zich aan, en maar 1 4 daar

Hugo's partijen. Hij schuwt geen enkele

H

van haalden de eindstreep. Wellicht is dit

complicatie; sterker nog, hij lijkt ze eerder

te verklaren door het huwelijksfeest op de

op te zoeken. Heel anders gaat het er bij

Dam, al kan ik mij niet herrinneren dat

Tom aan toe. Met een rating van bijna 500

schakers over het algemeen zo monar

punten minder lijkt hij een redelijke ves

chistisch zijn. Een positief iets was wel het
feit dat met een gemiddelde rating van 2034
dit het sterkste kampioenschap ooit was.
In de eerste ronde wonnen alle favorie
ten �akkelijk. Behalve Michaël, die for

slechts uit 4 partijen, daar de meesten lie

deeld eerste wordt. Tom Spits en Rik Lith

ver uitslapen op zaterdagochtend. Hugo en
Rik J,it..\ kwamen alleen aan de leiding door

weten door overwinningen op respectie

simpele overwinningen op Van Sonderen

gedeelde derde plaats op te eisen. Hans

en Michiel Pos. De laatste, waarschijnlijk

heeft weer pech als hij in betere stand te

te teleurgesteld, liet zich vervolgens niet

gen Piet Ruhe door zijn vlag gaat

,,._
,-�
>Jz
=
H
, r.
=
'/
/
J��
:w
/.
�
w
/.
=
'l
z-�

druk kan opvoeren.

23. .. Tg8?! 24. fe Lxh3 25. e5 fe 26.
Df3 Db6?

•

komen en met Arno Bezemer samen ge

velijk Van Sonderen en Eric Beugelink de

1/2

Skoric. Maar liefst de volle 4 uur waren

3/5

A.

H. van Hengel

5

8

P.v. Sonderen

Bezemer

5

9/11

H. de Vilder

T. Spits
R. Lith

4

P. Ruhe

3V2

M. Egberink

3V2

T. Vrenegoor

nodig om hem op de knieën te krijgen. In
6/7

leiding door een mooie aanvalpartij tegen

Rik. Hij wordt gevolgd op een half punt

4
4

E.

3
2V2
2V2

over? Ta8-a7 slaat eigenlijk nergens op,

2

voor de toren op e8 is niet echt een beter

F. Collin

P. Boorsma

2
1

Hugo van Hengel

Vilder en Taco Vrenegoor (2350) . Tom

E

nen nauwelijks bewegen, ook de dame is
gebonden aan e5. Wat blijft er dan nog

M. Goldberg

Jordaankampioenschap

(2340) , die moeizaam wint van Hans de

ken staan gericht op de dekking van het

21/i

-

gevolgd door oud-winnaars Arno Bezemer

e5 is echter nogal kwetsbaar. Bijna alle stuk

Beugelink

12/13 B. Skoric

14

Zwart heeft op dit moment een licht
ruimtevoordeel, het pionnencentrum d5-

centrum. De zwarte lopers en paarden kun

De eindstand:

moeite die Tom Spits had met Branko

en partij van de gedeelde toernooi

winnaar van het afgelopen Jordaan

heeft zich teruggetrokken. De vierde ronde

kampioenschap mag in CaïssaNieuws na

zit vol sensatie als Hugo met zwart van

tuurlijk niet ontbreken. Ik heb gekozen

Taco wint en Tom hetzelfde tegen Rik Lith

voor de partij tegen Taco Vrenegoor. Niet

doet. Beide scoren op de 2d• dag 3 uit 3 en

dat het nu zo'n beste partij was, maar het

18

1 . e4 e5 2. Lc4 Pf63. d3 c6 4 . Lb3 d5 5.
Pf3 Ld6 6. ed cd 7. 0-0Pc6 8. Lg5 Le6 9.
Pc3 Lc7 10. Tel a6 11. Lh4 0-0 12. Del
Kh8 13 . Lg3 Db8 14. h3 b5 15.a3 Te8 16.
Tb1 zje diagra111

verliezen van Rik.

gaan strijken. De tweede ronde bestond

staan nu resepctievelijk ongedeeld 1 ste en

en wit kan in alle rust bedenken hoe hij de

Jordaan Open, ronde 4, 02.02.02

zijn verdediging in de steek laat is het gauw

In de laatste ronde spelen de twee top

ning op oud-Caïssaan Piet Ruhe. Michaël

geen zin in. Zwart blijft volkomen passief

Taco Vrenegoor - Hugo van Hengel

gebeurd. Hans zakt verder weg door te

pers remise waardoor Hugo langszij kan

volgt op een punt door een snelle overwin

publiceren.

Objectief het beste was nu waarschijn
lijk 23 . . . f5. Daar had ik echter helemaal

ting te hebben tegen Taco Vrenegoor. Toch

(1848) zodat die met de volle winst kon

de derde ronde komt Hugo alleen aan de

santer, maar Tony wilde geen verliespartij

manoevreert Taco beter en als Tom even

ceerde te veel tegen Paul van Sonderen

meer zien. Opvallend was wel de grote

het kampioenschap. Mijn verliespartij te
gen Arno Bezemer was eigenlijk interes

17. Lh4 Pe7 18. Lxf6 gf 19. Dh6 Pg8
20. Dh5 Db7 21. d4 e4 22. Ph4 Pe7 23. f3

was wel een cruciale partij in de strijd om

veld te bedenken, op a6-a5 volgt a3-a4 wat
gunstig is voor wit en na Kg8 is Lh4, ge

29. Pe2?
Met deze ongelukkige paardzet vergooit
wit zijn voordeel. Geboden was het koele,
maar ijzersterke 29. Tbdl De5 30. Pxd5!
Tg3 31. Dh2 Tag8 32. Pxe7 Lxe7 (32. . .
Dxe7 33. Pf5! Dg5 34. Pxd6!

+-)

33. Txd5

en wit wint. Na de tekstzet komen de witte
stukken wat in de knoop.

keert zwart dan in zetdwang? Toch niet

De nu volgende zetten werden gespeeld
met beide vlaggen op vallen, vooral de

helemaal. Het beste was nu waarschijnlijk

mijne.

volgd door Lxf6 en Dh6 gevaarlijk. Ver

1 6. . . d4. Twee varianten: 1. 17. Lxe6 Txe6
18. Pe4 Pxe4 (misschien zelfs Pd5) 19. Txe4
f5 20. Te2 De8 of 2. 17. Lxe6 Txe6 1 8.
Pe4 Pxe4 19. de. Het nadeel van met name
de tweede variant is dat de loper op c7
nogal passief wordt. Ik speelde echter:

16. .. Ld6 wat
zie de partij.

ook zo z'n nadelen had,

29. . . Df2 30. Lxd5 Pxd5 31 . Pf5 Le5
32 . Tbdl Tg5 33. Ph6 Pe3 34. Pxf7t
Dxf7. Wit geeft het op: 0-1.
Het door wit geplande 35. Dxe3 faalt op
35 . . . Th5t 36. Kgl Lh2t 37. Khl Lf4t met
damewinst. Op 35. Td7 volgt eenvoudig
35 . . . DhS met gewonnen stelling voor
ra

zwart.
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CORUS aan Zee

H

Zwart staat natuurlijk niet geweldig, maar

Frans Oranje

met de zet waarvoor ik kies, bereik ik al

et grootste schaaktoernooi van Ne

leen maar dat ik binnen 1 0 zetten mat sta!

derland is voor dit jaar weer voorbij.

28 . .. hS 29. bxaS hxg4 30. hxg4 LxfS
31. LxfS Lf8 32. Th3 Th6 33. Tbb3 TxaS
34. Le6t Kg7 35. Txh6 Kxh6 36. Th3t
Kg7 37. Th7t Kf6 1-0

Tegenwoordig begint dit toernooi met de
mededeling dat het volgend jaar weer komt.
Er deden wat minder leden van Caïssa mee
aan de tienkampen dan vorige j aren. Er
konden ook niet zoveel spelers meedoen
als vroeger, en de sterkte was naar bene
den toe toegenomen. Ik kon het merken
in groep zes, waar ik slechts twee uit negen
scoorde. Maar via Internet was dat allemaal
dagelijks te volgen. Ik zag Margreet Ligten
berg, Jeanne Potters, Peter Koefoed, Garth
Sylbing, Paul Schipper, Elwin Osterwald,
Hans Kuyper, Jop Dekker, Theo Weijers
(al!A.vedstrijdleider) en ikzelf natuurlijk.
De uitslagen even

op een rijtje·

...

Margreet Ugcenberg

groep SA

Jeanne Potters

groep 9B

,
2""

Pecer Koefoed

groep SG

ged

2""

7y,
5 '/,
5 y,

Garch Sylbing

groep SB

ged S-

3 '11

Paul Schippers

groep

Elwin Osterwald

groep 3A

ged 3""

Hans Kuyper

groep 6B

ged

Jop Dekker

groep 4F

1 ·�

Frans Oranje

groep 60

9"

2C

2"'

s•·

5
5

6'11

2
6

•
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pelijk, maar dan ook uitvoert ?
Het maakt meteen een combinatie mo
gelijk, die de regelrechte ondergang van wit
bewerkstelligt.

Wijk aan Zee, 1 . 1 9.02, ronde 2

B.v. Heerde - F.G. Oranje

!:R B Eé
- *· -·-·
. �
- �
.
�
B. • E tiB
B•nDB •
- -�
� u.
w� Wáa D '
ü
t�n • k! ?l2
�

�

1

13. f3? Pxg3 14. PeS PghS 15. f4 Pe4 16.
e3 Phf6 17. Pe2 DhS 18. Pg3 Dh4 19. Pf3
Dh6 20. Pxe4 fxe4 21. PeS Pg4 22. Pxg4
Lxg4 23. Df2 Le7 24. Tfl Lh4 25. Dc2
DhS 26. b3 Le2 27. La3 Lxfl 28. Lxf8
Ld3 29. DcS Txf8 30. Dd6 Dg4 31. Tel
Le2 32. Tc2 Lf3 33. DcS Lxg2 34. Txg2
Ddl:t: 0-1

�

Hier moet zwart natuurlijk opgeven, maar
in een vlaag van verstandsverbijstering en
sc haakblindheid leidt de vermeende

Ik sta weer vrij moeilijk, maar nog niet
helemaal hopeloos, wel met mijn volgende

resource enkel tot mat. Als de loper op d2
er niet geweest was, had het nog spannend
kunnen worden!

zet, die de dekking van de toren op a8 weg

23. Tg6 Dxh2:j: 0-1

neemt. De loper had naar a6 gemoeten!

21 . .. Lc8 22. Pxd6 Dxd6 23. Pxc4 dxc4
24. Dxa8 Le6 25. Df3 Te8 26. h3 LdS 27.
Df4 Dc6 28. f3 PhS 29. DgS g6 30. e4
Le6 31. Tf2 Dc7 32. f4 f6 33. Dh4 Dd8
34. dS Lf7 35. Txc4 gS 36. fxgS fxgS 37.
Dg4 h6 38. Txf7 1-0
•.

Dat je de zet overweegt is nog wel begrij-

De eerste partij, die ik wist te winnen. Wel
door de denderende blunder van mijn
tegenstandster, die verder zeer origineel was
in het vinden van onverwachte voortzet
tingen van de partij!

33. Dc2? Lxc2 34. Txc2 Db6 3S. LfS
36. Lel Pd6 37. Lg4 g6 38. Lf3 Ke6
39. Kg2 f5 40. Ldl Tc8 41. Tb2 DaS 42.
Pb3 Del 43. PcSt Kf7 44. Pd3 Dc3 4S.
Pest Kg7 46. Lf3 Pe4 47. Txb7 Tc7 48.
Tb6 Lf6 49. Lb2 Dd2 50. Lxe4 fe 51. Pg4
De pionzet is desatreus, mat in 6. Beter
Tf7 52. Pxf6 Txf6 53. Tb7t Kf8 54. Tb8t
Ke7 SS. Tb7t Kd8 56.Lal Txf2t S7. Kh3 was waarschijnlijk de loper op hS te zetten
Txh2t S8. Kg4 De2t S9. Kf4 Df3t 60. en met de Dame naar g4 te gaan.
KeS ThSt 61. Kd6 Df8t 62. Kc6 De8t
26. .. e6 27. Lc2 ed 28. ed f5 29. Ld4
63. Kb6 DbSt 64. Ka7 Dc6 6S. Tb6 Del
66. Lb2 Dxe3 67. Tc6 TfS 68. Lc3 Tf7t Lf6 30. Lxf6t Kxf6 31. Dd4t Ke7 32.
69. Kb6 Dd3 70. Tc5 Dbtt 71. Lb4 Td7 Taelt Kd7 1-0
Kf7
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konden er in de eerste wedstrijd onder die

clie§��
- �
corus

schaakOenschaakboekenschaak.
Oek:

·

� � ��
a :1 B 8. i1. E
� i1. m
lî
�
� �
i1. 1a
iw!@f. �
- j. - fja i1. n a a
B 'i' n B. B. fj
� � u.
� fj 1
�
u
�
tl � •c;t>I
Hit1:

een sterke opponent. De volgende keer

Het zit niet altijd mee

en Gowinkel Het Paard gaan. De kans is
groot dat je dan door Renzo Verwer op
het goede spoor wordt gezet. Bij mijn laat
ste bezoek ging op mijn vraag naar recente
interessante uitgaven, zijn hand vrijwel au
tomatisch naar de in twee delen uitgege
ven werken van Victor Korchnoi: My

games.

best

Een deel is gewijd aan de partijen

waarin deze schaaktijger de witte stukken
voert - V1

Games with white-

en het andere

deel. . . u raadt het al: de V2, ook vernieti
gend. De partijen zijn uitgebreid geanno

volgde de meest frusterende zet van

teerd en de bestudering ervan levert zeker

het toernooi. Ik dacht dat het niet kon!

elo-punten op. Genna Sosonko schreef de

29. .. La3! 30. Lf4 Lxb2 31. Txb2 Dxb2
32 . Lxb8 Dxctt 33. Txcl Txb8 34. Ket
Tb3 35. Kd2 Ta3 36. Tbl Txa4 37. Tb8t
Kh7 38. Tb6 Ta2t 39. Ke3 a5 40. g3 Tc2
0-1

inleiding. De delen kosten 36.30 euro per
stuk. Een voorbeeldige uitgave van Edition
Olms die niet toevallig door de British Chess

Federation tot Book of theyear werd bestem

Het eerste, d.w.z. Tim en Paul, gingen er

De jeugd speelde op 1 5 januari tegen VAS

nog voor om een punt te redden. Paul won

verplichtingen niet bij zijn. Ik heb gehoord

maar zocht teveel de aanval op. Hij ging

C3 en C6. Helaas kon ik er wegens externe

sympathieke Indiër heet:

chess' en kost 29.04 euro.

'My best games of
Een uitgave van

uitgeverij Gambit.
Vorig jaar verscheen bij uitgeverij Van

Spijk: 'Spel uit de kunst in de kunst. Scha
ken en schilderkunst in de Nederlanden van
Middeleeuwen tot heden.'
Samensteller L.C.M. van Diepstraten ci
teert in dit boek Petrus Alfonsi, de lijfarts

De laatste partij van het toernooi won ik

van koning Alfonso VI van Castilië en Léon

vrij gemakkelijk. Enigszins omslachtig had

(1065-1 1 09). Alfonsi schreef. CVanoudsher

ik de open c-lijn in handen gekregen en de

waren het koningen en edellieden die dit

toren op c6 gezet. Zwarts 33•« zet is een

spel speelden en het als één der deugden

regelrechte blunder, het schaak wordt mo

van het ridderschap beschouwden.' Voor

gelijk en na zwarts antwoord is de keuze

het overige hielden de hogere heren zich

mat of Dameverlies.

in die tijd bezig met 'rijden, zwemmen,

G1.

zie voor het vervolgpag. 27

sterk. Tim kwam nog goed uit de opening.

dat het eerste met 1 - 3 heeft verloren. (al

uiteindelijk tenonder tegen een dame-in

leen Milan won zijn partij) . Het tweede

val met een paard erbij . Dat is altijd ge

speelde een keer gelijk en verloor daarna

nipt Eindstand: 1 1/z - 21/2.

vaarlijk. Jammer, er had met de twee erbij
meer ingezeten

Daarna stond de wedstrijd tegen Het Pro

De stand leert ons dat Caïssal nu op de

bleem C2 en C3 op het programma. We

derde plaats van onderen staat. Dat kan be

waren zo bezig met het regelen van het ver

ter. We moeten daarom op 22 maart win

voer naar de Zuidpool (drie vaders wilden

nen van MSK!

rijden!) dat ik blijkbaar was vergeten Milan

Het tweede staat ook op de derde plaats

en Anthony te verwittigen. Door nog een

van onderen, maar gelukkig kunnen we niet

paar andere toestanden kwamen we nog

degraderen. Op donderdag 21 maart spe

ruim te laat ook! De jongens van het

len we tegen VAS 8. Dit keer zit er wel winst

tweede, die meestal toch al te snel spelen,

in. Doe je best!

Stand na de zestiende ronde jeugdcompetitie
Tom Spits

Ook Vishy Anand komt met een boek
meling geanalyseerde p artijen van deze

doen we het beter.

Hans Uiterwijk

peld.
dat aan zijn partijen is gewijd. De verza

22

wedstrijd verloren ze, maar dat ging tegen

Als je wilt weten wat 'hot' is op schaak
boekengebied, dan moet je naar de Schaak

Frans Oranje - Peter Manuel, ronde 7
W.
W
H
//
/h
7
/
/
H
H
J
... • �UU/UA •

33 . .. d4 34. Dc4t Kf8 35. Tc7 1-0

tijdsdruk niets van maken. Ook de tweede

Jong Caïssa

Tony Lith

Nr. Naam

pnt.

gesp.

+

6

3

w/z

groep

1

2

+

A
A

3
4
6

0
1
0
1

2
3
0

+

7

A
A
A
B
A
c
B
B
B
B
c
c
c
c
c
c
c

2
3

1. Milan

122

13

11

0

2. Thomas
3 . Paul
4. Boaz
5. Anthony

118
107
99
96

15
13
13
15

11
9
9
9

1
1
0
0

6. Lars

7. Daan

80

16

7

2

0

15

6

2

7

0

76

1

0

8. David

74

14

5

3

6

1

1

9. Gijs
10. Tim
1 1 . Miquel
12. Joep
13. Joshua
14. Sarah
15. Sam B.
16. Lennart
17. Bram
1 8. Diana
19. Max

74
73
64
61
57
53
53
53
49
45
35

14
11
13
9
8
10
5
5
4
6
6

6
5
5
3
2
3
2
2
1
0
0

1
1
1
2
2
1
0
0
0
3
1

7
5
7
4
5
6
3
3
3
3
5

1
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0

1
4
3
7
5
6
11
11
11
10
10

+
=

+
+
+
+2
+

H.�
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Standen externe competitie

Caïssa Combineert!

Niek Narings

Theo Weijers

Beste en ook allerliefste clubgenoten. Het
een heuse nieuwe rubriek. Nee, geen ex

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

perimentele avantgardistische toestanden,

graag wil ik u bedienen met een keuze uit
het al dan niet brilliante taktische gerom

mel en gerotzooi uit de eigentijdse keuken.
Het bal wordt geopend met een viertal
combi's van divers pluimage. Ik hoop dat
ze u mogen pijnigen en ook smaken. Ge
neer u niet en draag bij en laat uw laatste
door aan Niek (dat ben ik, die ene met die

Om op gang te komen een opwarmertje.

Combi 1: Dennis Breuker - Elwin Oster
wald, interne ronde 20
-

De combiman van het moment is zon
der meer onze Soester troebelwatervisser.
Wit wankelt en wordt in het hart getrof
fen.

Combi 4: Herre Trujillo - Hugo van Hen
gel , interne ronde 1 9

batterijvormerende Ta8-c8. Dat levert een
lekker kluifje voor ons Siciliaanse Druifje.
Het had zo mooi kunnen zijn. Helaas
moeten wij Caïssastumpers vaak genoegen
nemen met deze bittere conclusie. Twee
voorbeelden:

Combi 2:

Mischa de Rue (Pion 1) - Cas

Zwaneveld (Caïssa 3).
Snij de laatste trotse verdediging af.

24

5
5
5
5
5
5
5
5
5

9

3
2

33'/z
29'/z
25
25
25
24
22'/z
23
22'/z

5

2

20

7
6
6
5
5
5

B. B E g
.
. ... �
7/J@'�" .
.l (i - - •
e
• m
a •
� - ... - - • •
I
P�P
a
•
u
n m n m
m :b! m �

�

•

1. TOZ 1
2. Almere 5
3. ENPS/Quibus 2
4. VAS 5

4
4
4
4

5
4

5. Caïssa 5

4

3

4
6. DCG/PCB 3
7. ODI 1
4
8. Zukertort Nveen 7 4

2
2
2

21
20
16
17
15
13'/z
13
121/z

7
6

18
21

8
6

SGA tweede klasse A

4
4

1. Almere 6
2. KLM/Pegasus 1

SGA promotieklasse

dominante bril en de te harde lach) of mail
na�nniek@hetnet.nl. Veel plezier!

Wit speelde als laatst Lf4-g5 na zwarts

SMB
DD
Utrecht 2
B.S.G.
Hardenberg
Unitas
Zukertort Nveen 2
Philidor L'warden
Purmerend

10. Caïssa

werk zien: combicombicombi's. Geef ze

.

SGA tweede klasse D

KNSB eerste klasse A

doet mij een genoegen u te verblijden met

1. Caïssa 2

5

10

261/z

3. Caïssa 4

4

6

181/2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5
5
5
5
5
5
5

8
6
6
4
4
2
0

23
21 '/z
21
19Yz
16'/z
17
15

4. De Volewijckers 1
5. Weesp 1
6. De Pion 2
7. Grasmat 2
8. De Raadsheer 4

4

4
3
2
2
2

15
14'/z
15
13
13

De Raadsheer 1
Gambit 1
Isolani 1
Almere 2
Fisch!!!-Z 2
Amstel 1
Raadsheer 2

\

Uitslagen extern

05. 1 1 .01

SGA eerste klasse B

1. Zukertort Nveen 5
2. Euwe 5
3. Pion 1

l

4
4
4
4

Grasmat 3 - Caïssa 6 41/2 - 31/2

4
4
4

8
8
5

20
19'/z
17

4. Caïssa 3

4

4

161/z

5. ENPS/Quibus 1
6. Oosten-Toren 1
7. Es'80 1
8. VAS 3

4
4

2
2
2
1

1 5'/z
13
13
1 3'/z

4
4

1 . N. Matthias
2. N.P.C. Knoester
3. H. Kilinc
4. W K!inkenberg
5. P.D. Bosklopper
6. P. Beemster
7. S. Bergmans
8. L. de Loos

0- 1
1-0
'/z - '/z
0- 1
1 -0
1 0
0- 1
1-0

-

Willem Neele
Lesley Gebhard
Cian o'Mahony
Chris Leenders
Rick Eckstein
Jaap Tanja
Paul Gori�ki
Ruud v.d. Pol

1 2.2.02
SGA derde klasse A

Amstel 1 - Caïssa 2 3 - 5

21
14
12'/z
16

4

8
5
4
3
3

3

1

101/2

3

0

6'/z

1. Landsmeer 1
2. Oosten-Toren 2
3. Grasmat 3
4. MSK 2
5. Amstel 3

4
3
3
4

Hoe wint zwart?

6. Caïssa 6

De oplossingen staan op pagina 14.

7. ENPS/Quibus 3

1 5 '/2

1. P. van Lommel
2. P. Geertsema
3. H. Elserman
4. C.v.d. Zanden
5. H. van Willigen
6. L. van Hattum
7. W Eveleens
8. T. Hendriks

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

Hugo van Hengel
Bhudi Manuri
Kees Sterrenburg
Steve Michel
Bert Schaefers
Wilbert de Kruijff
Tom Spits
Theo Weijers
25

CaissaNieuws

391

1 De prijsvraag J

dat er een vlag of beide vlaggen gevallen
zijn, dus ook als dit een clubgenoot is. Al
leen bij rapidschaak en snelschaak mag de
arbiter het vallen van de vlag niet melden

Hé scheids ...
Tom Spits

(art. B6), al moet hij wel weer de partij re

orige keer heb ik wat verteld over het

mise verklaren als beide vlaggen gevallen

scheidsrechter zijn en een daarbij be

zijn (art. BS).

V

horende prijsvraag uitgeschreven. Hoewel

ik wel enige mondelinge pogingen van
mensen heb mogen aanhoren, was er

U bent scheidsrechter bij een snelschaak

slechts één die een serieuze poging heeft

toernooi. U staat bij de volgende stelling

ondernomen. Uiteraard krijgt hij de fles

te kijken:

februari 2002
om de klok opnieuw stil te zetten en de

langrijk hoor dames, alleen wisten we dat

zwartspeler op zijn fout te wijzen en weer

nog niet.

achter het bord te laten plaatsnemen, en
wit enige tijdscompensatie te geven. Dit

schilderijen van de in 1952 geboren kun

zou ik, overigens, niet doen op een groot

stenares Henryette Weijmar Schultz, een

De laatste afbeeldingen in het boek zijn

meestertoernooi, daar die geacht worden

naam waar nog steeds de geur van adel

de regels te kennen (en dat dus niet doen).

dom aanhangt. Hoe zou het er in ons Huis

Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn de

van Oranje aan toegaan, vraag je je wel eens

regels toch best ingewikkeld en is er ver

af. In de lawine aan informatie over het

schil tussen een gewone partij voor de tijds

doen het laten van ons koninklijk paar is

controle en die in de uitvluggerfase, en tus

het schaken op geen enkele manier in beeld

sen gewone partijen en snelschaak en rapid

gekomen. Dan ga je al gauw denken dat

een keer de belangrijkste regels eens toe

weest. Al met al is dit een leuk en interes

T- E Re

partijen. Als er enige animo is, wil ik wel

• B. M M a
m M - M
- M•D m
- flD - M
Di n M 19 Di '
R tx R �

lichten tijdens een Caïssa-praatje, maar men

sant boek waarin het schaken van een

kan mij, of Theo Weijers, altijd op de club

onalledaagse kant wordt belicht.

vervolgens 20 zetten in 1 uur en daarna 30

ter voordat wit de klok indrukt roept zwart:

boogschieten, schermen of zwaardvechten,

horen we niet van op. Alle gevoelens zijn

minuten om uit te vluggeren. Bij het langs

geïnventariseerd, afgewisseld met schaak

wijn, zo gaat dat. En ondanks dat hij de
enige was, waren Hugo's antwoorden best
aardig in de richting, dus onterecht is het
zeker niet. Gefeliciteerd, de fles krijg je 1 9
februari uitgereikt.
�:

Hier volgen nog even de antwoorden op
de vragen:
U bent scheidsrechter bij de KNSB-wed
strijd Hardenberg-Purmerend, waar een
speeltempo geldt van 40 zetten in 2 uur,

- ·- - ·-·

Er wordt gespeeld: 1.

.. La7t 2.Td7 Ech

benaderen.

C"1

~

het koningschap niet meer is wat het is ge

In het schaken speelt de menselijke fac
tor een belangrijke rol. Je schaakt zoals je
bent of andersom. Aan dit gegeven is het
boek van Amatzia Avni gewijd.

Practical
Chess Prychology. Understanding the Human
Factor heet het, 27 .23 euro kost het. Scha
ken is een 'emotional!J difficult g me Daar

a

.

'

"Je staat schaak. Ik heb gewonnen." Hij zet

vogelvangen en schrijven.' Dat 'vogel

lopen constateert u dat beide vlaggen zijn

de klok stil en loopt weg om de uitslag te

gevallen. U kunt niet constateren welke als

melden. Wit zet hierop de klok weer aan,

liefde bedekken, want welke schaker wil

niet de hoofdmoot van dit boek. Het gaat

eerste gevallen is. Bij de reconstructie blijkt

speelt

nou met een dood vogeltje in de hand ge

om de schaker als gevoelsmens. Vooral

zien worden. In die tijd had je nog geen

dat beide spelers 39 zetten hadden gedaan.

2.

.. Td7 -d4

en drukt zijn klok in.

Wat doet u?

De teamleider van Hardenberg merkt tij
dens de reconstructie wel op dat de vlag

Volgens het snelschaakreglement is een

van de Purmerendspeler eerst was geval

zet pas voltooid als de klok is ingedrukt en

len. Wat doet u met de partij, en waarom?

dus mag wit zijn illegale zet nog wijzigen
(art. C3) met inachtneming van aanraken

Als scheidsrechter moet je commentaren
van partijdige toeschouwers sowieso nege
ren, en aangezien we nog voor de tijds

is zetten. Daar houdt wit zich ook aan en
dus gaat de partij gewoon verder. Dat zwart
wegloopt is een beetje zijn fout en volgens

controle zitten moet er op basis van artikel

de regels mag de wedstrijdleider niet in

6 . 1 2 dus doorgespeeld worden. Dit is iets

grijpen zonder dat de spelers daar om vra

dat vrijwel niemand weet. Het is pas re

gen. Aangezien de zwartspeler dat niet doet

mise als beide vlaggen zijn gevallen tijdens

maar onterecht de uitslag gaat melden zal

het versneld beëindigen. Overigens moet

hij door zijn vlag gaan. Dit is dus de kei

de wedstrijdleider wel direct constateren

harde aanpak. Ikzelf vind het te billijken

26

vangen' zullen we maar met de mantel der

partijen als voorbeeld, maar dat is bepaald

kunstenaars heeft geïnspireerd. In het

hoofdstuk 9 is van belang: Encounters with
failure. Avni citeert Ljubomir Ljubojevic: ''J
have won ma'!Y games that have not made me
happy; and when I lose, I am also not happy. My
.friends ask: j'o when areyou happy?' That's the
wqy chess is;you are happy on{y rare{y; the rest is

vroegste begin kwamen spelers van het

grief. " Donner wist het al: 'Winnen is niets,

'scaecspel' voor in boekillustraties. Zoals

verliezen alles.' Avni's bijdrage bestaat voor

Albert Heijn, daar komt het door.
Diepstraten heeft 1 33 afbeelding bijeen
gebracht die een beeld geven van de ma
nier waarop het schaken uiteenlopende

in 'Het Deventer Gedicht', een uit ± 1 200

een deel uit dooddoeners: geheugen is be

daterend geschrift dat in een kloosterbiblio

langrijk, emotie is belangrijk, het gaat om

theek werd aangetroffen.

zelfvertrouwen, zelfkritiek, flexibliteit, met

Het schaakspel kwam ook voor in Mid

stress kunnen omgaan, etc. Met een beetje

deleeuwse ridderromans waarin de hoofd

nadenken kom je al gauw tot dezelfde con

rol afwisselend is weggelegd voor Koning

clusies. Zo bekeken kan een avondje jeugd

Karel, Koning Arthur o f Koning Alex

begeleidingwel eens een gunstig effect heb

ander(!) . Koninginnen waren toen ook be-

ben op uw schaakpotentieel.

C"1
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Uitslagen interne competitie
ronde 15
Dennis Breuker
Pieter Melford
Hajo Jolles
Cas Zwaneveld
Frans Oranje
Hans Uiterwijk
Stefan Steemers
André Bach
Lesley Gebhard
Hans Dirks
Jeanne Potters
Maurice Aué

afg.

0-1
1 -0
0-1
1 -0
0-1
1 -0
1 -0
0-1
'12 - '12

0-1
'12 - 'lz

Le�Domens

'lz - %
0-1
1-0

Willem Neele

afg.

Jaap van Velzen

0-1

Steven Kuypers
Renzo Verwer

ronde
Elwin Osterwald
Micha Leuw
Michel Kahn
Pieter Melford
Dennis Breuker
Martijn Dahlbaus
Gerard Mulder
Herre Trujillo
Hans Kuyper
Jop Dekker
Tony Slengard
Pitt Treumann
Johan v.d. Klauw
Jeanne Potters

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

ronde

Michaël Wunnink

Jan Peter v Zandwijk
Hans de Vilder
Eric van Rijkom
Peter Koefoed
Martijn Miedema
Tony Lith
Paul de Jager
Ed Leuw

'12 - '12

Steve Michel

Ed Lcuw

'12 - '12

Hans Uiterwijk

Tony Lith

'12 - '12

Rick Eckstein

n: Dirks

1-0
Paul de Jager
% - '12
Wim Suyderhoud
% - 'lz
Pim Zonjee
1-0
Jaap van Velzen
0-1
Wim Wijnveen
0-1
Willem Grunbauer 1 - 0

ronde

Tony Slengard
Cas Zwaneveld

0-1
Micha Leuw
0-1
Jaap Tanja
Paul Schipper
0-1
Johan v.d. Klauw
Elwin Osterwald
0-1
Wim Wijnveen
Jan peter v Z andWIJ
"k 1 - 0
.
Margreet Ligtenberg
0 1
André Bach
Pim Zonjee

16

Hugo van Hengel
Aldo v.d. Woestijne
Michaël Wunnink
Paul Schipper
Steve Michel
Eric van Rijkom
Cas Zwaneveld
Niek Narings
André Bach
Wilbert de Kruiff
Pim Zonjee
Maurice Aué

_

Martijn Dahlhaus
Steve Michel
Hans Uiterwijk
Lesley Gebhard
Hans Dirks
Louis van Staden
Rick Eckstein
Paul Goricki
Maurice Aué
Peter v.d. Werf
Jaap Tanja
Coen Venema
Cian O'Mahony
Mayar Orash

17

Micha Leuw
Michaël Wunnink
Pieter Melford
Niek Narings
Frans Oranje
Martijn Miedema
Wilbert de Kruiff

28

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

1-0
1 -0
1 -0
0-1
1 -0
0-1
% - 'lz
0-1
'lz - '12
1 -0
0-1
1 -0
1 -0
1 -0

Lesley Gebhard
Paul Goricki
Maurice Aué

Herre Trujillo
Steve Michel

Jan Peter v Zandwijk Eric van Rijkom
Bas Lewerissa

Paul Schipper

Tom Spits

Bas Lewerissa

Dennis Breuker

Tony Lith

Eric van Rijkom

Bert Schaefers

Cas Zwaneveld

Wilbert de Kruiff

Avni Sula

Paul de Jager

Herre Trujillo

Theo Hendriks

0-1
0-1
1 -0
'/2 - 'lz

'12 - 'lz

0-1
'lz - '12
1-0
1 -0
0-1
0-1

Steven Kuypers
Paul Goricki
Jaap Tanja
Jeanne Potters
Pitt Treumann

'lz - 'lz

Johan v.d. Klauw

Jaap Tanja

Wim Suyderhoud
Stef Nagel
Coen Venema

0-1
1 -0
Margreet Ligtenberg 0 - 1
0-1
Hans Puyker
1 -0
Wim Wijnveen
Coen Venema

René Abrahamse
Jaap van Velzen

Louis van Staden
Jop Dekker
Mayar Orash
Jaap van Velzen

Chris Leenders
Johan v.d. Klauw

18
Hugo van Hengel
Michaël Wunnink
Dennis Breuker
Pieter Melford
Bas Lewerissa
Herre Trujillo
Ed Leuw
Michiel Pos
Frans Oranje
Tony Lith
Tony Slengard
Wilbert de Kruiff
Hans Kuyper
Pim Zonjee

Wim Suyderhoud
Steven Kuypers
Eric van Tuijl
Margreet Ligtenberg
Jeanne Potters
Johan v.d. Klauw

Hugo van Hengel
Micha Leuw
Cas Zwaneveld
Pieter Melford
Elwin Osterwald
Hans de Vilder
Aldo v.d. Woestijne
Martijn Miedema
Ed Leuw
Gerard Mulder
Tony Slengard

Micha Leuw

Matthijs de Feber
Johan v.d. Klauw

Hugo van Hengel

afg.

Niek Narings

Hans de Vilder

afg.

Micha Leuw

Tom Spits

'12 - '12
0-1

Pieter Melford

'12 - '12

Elwin Osterwald

Herre Trujillo
Jan Peter v Zandwijk 0 - 1

Theo Hendriks

ronde 21

Hans Puyker

ronde 20

Willem Neele

Paul Goricki

Jeanne Potters

Peter v.d. Werf
Jaap Tanja

ronde 19

Coen Venema
Margreet Ligtenberg

Michaël Wunnink
Hugo van Hengel

afg.

Ha

Wim Suyderhoud
Paul Goricki

Lesley Gebhard

André Bach

Ton Slengard

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

Matthijs de Feber

Dennis Breuker

februari 2002

1 -0

Michaël Wunnink

Dennis Breuker

afg.

Elwin Osterwald
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