
• 

Il
 

P
it

 
. 

-
---, 

. 

" 

"
 

•
 

" 
-



.· 
• 

• 

CaYssaNieuws 395 

2 

Colofon 

CaYssaNieuws iS het clubblad van de 
schaakvereniging Caïssa 

opgericht 1-5-1951 
Oublokaal: OranjehuiS 

Van Ostadestraat 153 
1073 TK Amsterdam 

Tel. 06 14559408 - clubavond: dinsdag 
Voorzitter 

LeoOomens 
020 422 2120 

Wedstrijdleider'interne competitie 
Elwin Osterwald 

020 7742406 
elwinos@dds.nl 

Wim Suyderhoud 
0206755262 

suydeOOl@planet.nl 
Wedstrijdleider externe competitie 

Theo Weijers 
020 688 13 12 

theowrs1957@hotmail.com 
SecretariS 

Peter van der Werf 
020623 43 32 

Pete.werf@planet.nl 
Penningmeester 

Frans Oranje 
020627 70 17 

foranje@chello.nl 
Giro 460 28 82 t.n.v. SV Caïssa - A' dam 

Jeugdleider 
Tom Spits 

020671 4254 
tomspits@yahoo.com 

Redactie 
- EdLeuw 

0206730098 
eleuw@chello.nl 

eindredactie 
PimZonjee 
0206224463 

PZonjee@hetnet.nl 

website: www.caissa-amsterdam.nl 

Inhoud 

3 Van de redactie 
4 Agenda 
5 Jeugdteam kampioen! 
6 Van de voortzitter 

Kerstboom 

7 HetEerste 
11 Het Tweede 
14 Het Vierde 
17 Het Vijfde 
18 Het Zesde 
20 Het zevende 

21 De Jeugd 

24 De Partij van de Maand 

25 Het Middenrif 

27 Poolse Kerst 
28 Het Corustoernooi 
32 Het PK 

39 Het Kankerhoekje 

40 Standen externe competitie 

42 Ranglijst interne competitie 

Foto omslag van links naar rechts: 
Sam, Matthijs, Lars, Boaz, Hans, Jouke 

Van de redaktie 

De bedoeling was om na het Kerstnummer 
nog een winternummer te maken. Uiteindelijk 
is het een pril (dat wel!) lentenummer 
geworden. Na oproepen van de voorzitter en 
de redaktie kwam er toch nog een aardige 
stroom kopij Jos. Nogmaals deze bede: geef 
uw verslagen van de externe wedstrijden; laat 
uw partijen zien; vertel ons hoe u het 
schaakspel liefhebt, vreest en haat; deel ons 
in uw triomfen en laat zien hoe u huizenhoog 
gewonnen stond maar door een kleine 
banaliteit toch nog verloor. Uw clubgenoten 
zullen u zeker troosten voor uw ontspoorde 
prachtpartijen. Vul desnoods de grievenbus 
die in deze aflevering wordt geïntroduceerd, 
maar laat iets van u horen. CaïssaNieuws is 
van ons allen! 

Het begin van de lente luidt de eindfase van 
het verenigingsjaar in. De strijd om het 
clubkampioenschap gaat zich aftekenen en 
we verheugen ons op de matches waarmee dit 
kampioenschap (en dat van de ratingroepen 
natuurlijk) zal worden beslecht. 
Langzamerhand wordt ook duidelijk welke 
teams gaan promoveren of dreigen te 
degraderen. 
Eén promotie hebben we in elk geval binnen. 
Het Jeugdteam is eerste in zijn groep 
geworden. Matthijs de Feber doet in deze 
aflevering hierover uitvoerig verslag. Het 
kampioenschap is binnen gehaald dankzij het 
ware schaakenthousiasme en de ontluikende 
talenten van Boaz, Lars, Sam en Jouke, maar 
zeker ook dankzij de enorme inzet van de 
begeleiders van de jeugd. Gefeliciteerd! 
Hopelijk gaan we het spoedig meemaken dat 
één of meer van deze jeugdleden gaat 
meedoen aan de seniorencompetitie. Het is 
lang geleden dat de club dit mocht 
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Iets heel anders: In zijn onvolprezen 
schaakrubriek in de zaterdagkrant van 
NRC/Handelsblad schrijft Hans Ree over het 
12de Ambertoemooi in Monaco. Zoals bekend 
wordt dit toernooi geheel bekostigd door de 
schaakmecenas Joop van Oosterom. Het heeft 
een prijzenfonds van bijna$ 200.000 en het is 
een onderonsje van de schaakelite (Anand, 
Leko, Kramnik, Morozovitsch, Ivanchuk, 
Shirov en van Wely zijn de deelnemers) in de 
deftige schaaksalon van een tycoon die door 
Dimitri Reinderman geheel toepasselijk 
'Oosteroom' schijnt te worden genoemd. 
Natuurlijk gwmen wij allen deze topdogs van 
het schaak dit profijtelijke evenement en 
hopen wij allen dat het partijen zal opleveren 
die het hele schaakvolk plezier zullen doen. 
Maar schrijnend is wel hoe pover 
bijvoorbeeld het Nederlandse schaakleven 
afsteekt tegen deze duurbetaalde voorrechten 
voor een kleine elite. Wat blijft er in dit land 
eigenlijk over van evenementen voor de 
'gewone schakers'. Zo ongeveer het laatste 
grote schaakfeest, het Lost Boys toernooi, 
behoort ook alweer tot het verleden. 

Misschien kan er eens een voorbeeld worden 
genomen aan Frankrijk, een land met relatief 
minder schaakinteresse dan Nederland. In 
Frankrijk worden vooral zomers letterlijk 
tientallen aantrekkelijke open toernooien 
georganiseerd, met hoofdprijzen van zo rond 
de € 3000 en wat bescheiden condities voor 
meesters en grootmeesters. De gemeente stelt 
gratis faciliteiten beschikbaar en plaatselijke 
bedrijven sponseren met afzienbare 
bedragen. Waarom zou deze prachtige 
democratische variant van schaakcultuur niet 
eens in Nederland gerealiseerd kwmen 
worden? 

Alle Schaakmacht aan het Volk!, zou ik 
zeggen. 

meemaken. Elwin, Michael en Micha, het zijn El 
niet de minste spelers die de club ooit aan het 
jeugdschaak heeft overgehouden. 
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Agenda 

Schaakpraatjes 
Het is weer zover: van 22 april tot en met 13 
mei is er bij schaakvereniging Caïssa elke 
dinsdag een schaakpraatje. Schakers van deze 
club vertellen over een partij, over een 
opening, of iets anders schaakgerelateerds. 
Iedereen, ook niet-Caïssa leden), is welkom! 
De sprekers beginnen om 19:00 uur en 
eindigen zo rond 19:45 uur. Daarna begint 
om 20:00 uur de clubavond. En kunt u 
meteen een partij spelen. 

Het programma: 

·�2 april: Albert Riemens, oerdegelijke 
'§'Peler uit het eerste, over: 
Een dame en paard-eindspel uit de 
praktijk 
Tijdens het laatste Lost Boys toernooi hield 
Albert een lastig dame en paard-eindspel 
remise. Daarna heeft hij dit eindspel 
veelvuldig met verschillende personen 
geanalyseerd. Hij zal ons deelgenoot maken 
van alle ins en outs. 

•29 april: Wilbert de Kruiff, twee 
seizoenen geleden best scorende speler in de 
externe (10 uit 10, waarvan 8 met wit!), over: 
Winnen met wit doe je zo: 1.f4 (Bird) 
De Bird opening staat bekend als een opening 
die gelijk spel oplevert. Wilbert denkt daar 
heel anders over, en heeft het meermaals in 
de praktijk bewezen. Hij zal zijn ideeën met 
ons delen. 

• 6 mei: Stef Nagel, een recent lid van 
Caïssa, over: 
Taktiek, en eerste indrukken van een 
nieuw clublid 
Stef Nagel schaakt nog maar kort op een club 
(bij Caïssa). Zijn visie op taktiek is in de loop 
der tijd veranderd. Dit zal hij aantonen aan de 
hand van eigen partijvoorbeelden. Verder 
over vooroordelen over de schaakclub. 
Welke vond hij waar en welke niet? 
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•13 mei: Robert Kikkert, al jaren vaste 
kracht van het eerste, over: 
Hoe win je een gewonnen stelling? 
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: je 
hebt een prachtige stelling, maar uiteindelijk 
help je deze om zeep en verliest. Robert 
behandelt een aantal van deze stellingen (uit 
onze eigen interne), geeft aan waar het mis 
ging, en vooral: waarom het mis ging. 

Contactpersoon: Dennis Breuker: 020 
6096352 I info@caissa-amsterdam.nl 

~ 
Prachtige stellingen om zeep 

geholpen? Lever hem in 

Voor het praatje van 13 mei (in het kader van 
de schaakpraatjes; zie elders in dit blad) is 
Robert Kikkert op zoek naar 
partij(fragment)en uit de interne waarin een 
prachtige stelling om zeep werd geholpen. 
Zend hem tijdig je partij, en hij zal hem 
behandelen in zijn praatje. Profiteer van deze 
gratis les! 

Partijen kunnen worden gemaild naar 
r.kikkert@sanguin.nl, of op de clubavond 
worden ingeleverd (indien Robert er niet is 
kan de partij bij Dennis Breuker worden 
afgegeven). 

Laatste Nieuws: 

Jeugdteam ltampioen 1 
Matthijs de Feber 

Ûns jeugdteam 
stond met een _--. wedstrijd te 
spelen al drie .... punten los van 
de achtervolgers. 
Donderdag 20 maart was het zover. Om 
19:00 zouden er twee wedstrijden tegen VAS 
7 gespeeld worden. Een overwinning of twee 
gelijkspelen waren voldoende om de afstand 
tot nummer twee in de competitie 
onoverbrugbaar te maken. Bord 1 speler Tim 
was helaas afwezig, maar Jouke zou 
eventueel in de tweede partij invallen en kon 
nu tot zijn grote vreugde twee partijen spelen. 

Bij Sam op bord drie ging alles heel soepel, 
hij zag de ene penning na de andere en 
combineerde er lustig op los tot hij een toren 
en dame voorstond en zijn tegenstander 
matzette. Jouke speelde heel stategisch. 
Beperkte de mogelijheden van zijn 
tegenstander en was aanzienlijk beter 
geconcentreerd. Die concentratie werd 
beloond en hij haalde de tweede partij binnen. 
Het eerste matchpunt kon ons al niet meer 
ontnomen worden. Boaz op bord een speelde 
een lastige partij, had een enorme druk tegen" 
maar wist zijn toren en dame gedubbeld te 
krijgen op de b-lijn, stoomde door met zijn 
c-pion. Zijn tegenstander won nog zijn toren 
op hl, maar te laat. Boaz zette hem drie 
zetten later mat. Kampioenen waren we dus 
al. Lars was al met zijn hoofd bij het 
kampioenschap zodat hij pardoes zijn dame 

Maart 2003 

wegblunderde. Hij weigerde op te geven en 
zowaar een klassieke mat achter de paaltjes. 
0-4 voor Caissa! 

Tussen de partijen was het Sam niet ontgaan 
dat er taart en Champagne, cuvee Jip en 
Janneke, was aangeschaft om een eventuele 
overwinning te vieren. Dit was teveel voor 
zijn concentratievermogen en hij gaf veel 
materiaal weg, vocht nog wel door, maar kon 
het mat niet voorkomen. Jouke daarentegen, 
greep de kans om zich definitief in het 
externe jeugdteam te spelen met beide handen 
aan. Hij veegde zijn tegenstander met groots 
gemak van het bord. Lars won al spoedig een 
volle dame, maar vergat zijn stukken te 
ontwikkelen waardoor zijn partij toch langer 
duurde dan noodzakelijk. Het kostte hem 
moeite om in alle commotie de snelste weg 
naar winst te vinden, zag aan het eind mat een 
paar keer over het hoofd, maar bleef 
geconcentreerd genoeg om niets weg te 
geven. Met twee torens en een dame was de 
zwarte koning uiteindelijk kansloos en won 
ook Lars. Onze hoop in bange dagen, Boaz, 
liet in het eindspel een pionnetje glippen dat 
snel promoveerde. Met alleen nog de net 
gepromoveerde dame, koningen en wat 
pionnen op het bord kon zijn tegenstander het 
plan niet vinden. Toen zijn tweede pion op 
promoveren stond, haalde Boaz ook een 
dame, zijn tegenstander was daar zo van 
onder de indruk dat hij snel remise aanbood. 
Boaz zag in dat hij eigenlijk verloren stond, 
had meer zin in taart en Champagne en 
accepteerde gretig het aanbod. l 112 - 2 1/2! 
De terechte kampioenen! 

Na afloop hebben we ons allemaal uitgebreid 
aan de taart en Champagne gelaafd en 
volgend jaar gaan we eens kijken hoe ze het 
een klasse hoger gaan doen. Allemaal heel 
positief, alleen jammer dat Tim er niet bij kon 
zijn, want ook zijn inbreng was voor het 
kamioenschap onontbeerlijk. 
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Van de voorzitter 
Leo Oomens 

In Memoriam Hans Puijker 

Hans Puijker is dit hele seizoen niet op de 
club geweest. In september kreeg hij te horen 
dat hij longkanker bad en niet veel kans meer 
maakte. Een operatie z-0u misschien nog wat 
respijt opleveren, maar Hans gokte erop dat 
hij nog wat tijd zou hebben. De winter wilde 
hij nog in Thailand doorbrengen, daarna zou 
hij verder zien. Eind oktober ging hij naar 
Thailand, half november werd hij opgenomen 
in het ziekenhuis. Daar is bij in januari 
overleden. Zijn dochter was de laatste twee 

;itaanden bij hem. 

We zullen Hans missen. Zijn goede humeur, 
zijn milde humor. En zijn sociaal gevoel. 

Voor mijzelf was Hans een draadje dat me 
verbond met mijn vededen.: zijn dochter 
Astrid was op school bevriend met mijn zusje 
Agnes. Met. zijn roon Ach.iel raakte ik in 
197 4 bevriend in een voor mij roerige periode 
op de studentenflat op de Oude Schans. 

Op de club was hij de vaste kameraad van 
Johan, hij ging schaken met Henna van 
Keulen toen het haar niet meer lukte om naar 
de club te komen. Van zijn zoon Achiel heb 
ik begrepen dat Hans voor zijn kinderen geen 
gemakkelijke vader was. Mensen met · 
persoonlijkheid zijn dat maar zelden. Die 
persoonlijkheid maakte hem op de club tot 
een goede gesprekspartner en tegenstander. 
Zelf zei hij meermalen dat hij het op onze 
club heel prettig vond. Dat was dus 
wederzijds. Zijn heengaan beschouw ik als 
een groot verlies. 
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Kerstboom 
Dennis Breuker 

Op de voorkant van het kerstnummer 
(CaissaNieuws 394) stond de volgende 
kerstboom, tevens een schaakopgave: 

Het onderschrift luidde: zwart speelt en geeft 
mat in twee. 

Ik keek er even naar, en dacht toen: "dat kan 
niet, het is een grap". 

Even later, toen ik met dit blaadje op mijn 
favoriete leesstoel (inderdaad, het toilet!) zat, 
zag ik het ineens: het is een 
retrogradeprobleem. zwart is aan zet, dus wit 
moet hiervoor iets hebben gezet. Maar wat 
kan deze zet geweest zijn? Laten we alles 
eens nalopen. 

(1) De pionnen op a2 en g2 staan nog in de 
beginstand, dus die hebben niet gezet. 

(2) De koning kan niet van cl of e l  zijn 
gekomen, want dat dubbelschaak is niet 
mogelijk. De koning kan ook niet van c2 of 
e2 zijn gekomen, want hoe kan zwart met die 
pion op d3 schaak hebben gegeven? Kortom, 
ook de koning heeft niet de laatste zet gedaan. 

(3) De pion op d5 kan niet hebben gezet. 

(4) Blijft over: de pionnen van c4 en e4. Die 
kunnen niet van c3 of e3 zijn gekomen, want 
dan zou zwart schaak hebben gestaan. 

Dus de laatste zet van wit was c2-c4 of e2-e4. 
En dan is het eenvoudig: zwart slaat en 
passant met bxc3 respectievelijk fxe3. Wit 
doet een zet met de pion van a2 of g2, en 
zwart geeft mat met c2 respectievelijk e2. 
Leuk! 

Toch knaagde het aan me dat er twee 
oplossingen waren. Dat is niet mooi. Weken 
later kwam ik ons clubblad weer tegen, en 
keek ik weer naar de voorkant. Toen stelde ik 
mezelf de vraag: "kan ik bewijzen dat als 
laatste zet c2-c4 of e2-e4 onmogelijk is?" En 
ja, dat kan! 

Het is gemakkelijk na te gaan dat zwart met 
de pionnen minimaal 10 witte stukken 
geslagen moet hebben. Wit heeft nog 6 
stukken op het bord, dus de rest is er door de 
zwarte pionnen vanaf geslagen. Dat betekent 
met name dat de loper op fl door een zwarte 
pion is geslagen. Dat kan natuurlijk niet op 
fl, en moet dus op een ander veld op het bord 
zijn gebeurd. Dat betekent weer dat 1 zet 
geleden de witte e-pion niet op e2 kan hebben 
gestaan. 

Kortom, de laatste zet moet l .c2-c4 zijn 
geweest, en de oplossing van het probleem is: 
1. .. bxc3 ep. 2.iets c2 mat. 

PS: Naspeuringen op het net hebben geleerd 
dat T.R. Dawson de auteur is van dit 
probleem. 
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De eaterne competitie 

Het Eerste 

Invallers blijven wel overeind 
Niek Narings 

ZSC-Saende (2065)- Caïssa (2108) 3 - 5 

Een team is zo sterk als zijn zwakste schakel. 
Frustrerend kan dat zijn. Maar gelukkig heb 
je daar als schaker zelfs in teamwedstrijden 
weinig last van. Of toch? Dat wisselt nogal. 
De pure individualist zal toch vooral 
betrokken zijn bij de eigen partij. De 
socio-schaker is daarentegen in staat de 
overwinningspolonaise aan te voeren, vlak na 
de eigen partij met groot vertoon van 
onvermogen verprutst te hebben. Men kan dit 
natuurlijk ook vaak als een welkome 
afleiding van het eigen falen uitleggen. En 
dan hebben we de invallerskwestie: zullen ze 
het wel aankunnen? Of staat hun inzet garant 
voor een kansloze affaire? Moeten de vaste 
krachten hun verantwoordelijkheid nemen en 
voorgaan in de strijd? Maar hoe doe je dat? 
Niet zelden leiden dergelijke overwegingen 
tot een averechts effect. Men gaat andere 
zetten doen. De stille schuiver doet een 
speculatief offer terwijl de rommelaar zich 
probeert te gedragen in dienst van het team. 

Oh, wat had ik in de derde ronde van onze 
KNSB 2a-competitie weinig moeite met mijn 
eigen nederlaag. Wij wonnen namelijk weer. 
En dat ondanks het ontbreken van het 
scorende vermogen van Elwin en Hugo. 
Maar hoe werden zij vervangen! Allereerst 
was er de daverende overwinning van ons 
aller Hans de Vilder. Hij had al aangekondigd 
dat hij dit keer niet in tijdnoodwaanzin 
terecht zou komen. En zoals eenieder die 
Hans een beetje kent weet: op Hans' woord 
kun je je verlaten. Zie de vorige 
CaïssaNieuws voor de analyse van deze partij 
door Robert Kikkert. 
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De enige Nul werd door oude bekende Albert 
Toby vermorzeld. 

Een week later was ik de partij alweer zo'n 
beetje vergeten, totdat Albert Blees me in Het 
Gambiet aanschoot "Hee Niek! Ik beb zojuist 
een partijtje van je gezien." Het moge 
duidelijk zijn: Toby is zo trots dat hij iedere 
gelegenheid aangrijpt om deze zegetocht ten 
tonele te voeren. Laat ik hem ter zijde staan 
bij het verspreiden van zijn roem: 

Niek Narings -Albert Toby 

l.e4 e6 2.d4 dS 3.f3!? Een oud zetje 3 .•. , 
a6!? (Een nieuw zetje! Toby is wat je noemt 
een creatieve speler. Het oude zetje zal hem 
dan ook deugd hebben gedaan.) 4. Le3 Pd7 S. 
eS Pb6 6. Pd2 LfS 7. Pe2 ?! (Een belangrijk 

,..::_moment. Geconfronteerd met een beetje rare 
stelling kies ik voor een zet die allerlei 
plannen er in houdt. Met 7.g4! Lg6 8.Pe2 e6 
9.h4 h5 (9."h6) 10.Pf4 had wit het initiatief 
kunnen grijpen.) 7 •.. , hS! 8. b3 (Opnieuw een 
wat passieve zet. Met 8.a4 e6 9.aS Pd7 10.c4 
kan wit op de damevleugel aktief worden. 
Wit blijft hinken op meerder gedachten om 
uiteindelijk opgescheept te blijven met de 
restanten van zijn half onuitgevoerde 
plannen.) 8 ..• e6 9. Pf4 (Dit is nu een wat 
ongelukkig veld. 9.a4!?) 9 .. ,es 10. c3 Te8 
11. Le2 cxd4 12. Lxd4 Pe7 13. 0-0 Pc6 14. 
Ld3 Pxd4 lS. exd4 DgS! (Het is al uit. 
16.Lxf5 Dxf4! Was mij ontgaan. 15."Dg5 
trouwens eigenlijk ook al.) 16. g3 Lxd3 17. 
Pxd3 De3+ 18. Pf2 La3 19. f4 h4 20. Pf3 
hxg3 21. hxg3 (zie diagram) 21. ... ,Te2! (Ik 
vermoed dat Toby's gelaat ook bij de 3 lste 
demonstratie van deze zet een gelukzalige 
uitdrukking ten toon spreidde. 22.Dxc2 Dxf3 
23.Ph3 Dxg3+ 24.Dg2 Txh3 en zwart wint.) 
22. Kg2 Te2 23.Tbl Lb2 24. b4 Pe4 2S. 
Da4+ Ke7 26.bS Lxd4 27. Pxd4 Dxd4? 
(Fritz geeft meteen mat: 27" .. De4+ 28.Pf3 
Pe3+ 29. Kgl Tul+ 30. Kxhl Dxf3+ 31. 
Kh2 Dg2# )28.Db4+ 28.Kgl Kd7 29. Kgl 
as 30.Db3 Pd2 0-1 
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stelling na de 2Jste zet van wit 

Zo, dat was wel weer genoeg zelfkastijding. 
Maar voor het geluk van de medemens moet 
ge wat over hebben. 
Snel over naar het spannende debuut in het 
eerste van Cas. In het tweede was hij na een 
paar nederlagen net op non-actief gezet dus 
waren er misschien redenen om 'm te knijpen 
voor onze fietskoerier. 

Eduard Scholtens - Cas Zwaneveld 

1. e4 es 2. Pf3 d6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Pf6 S. 
Pc3 a6 6. Le2 e5 7. Pf3 Le7 8. 0-0 0-0 9. 
h3 Pbd7 10. LgS h6 ll. Le3 bS 12. a3 Lb7 
13. Ld3 Te8 14. Tel Pb6 lS. Lel Te8 16. 
Pbl Lt'8 17.Pbd2 De7 18. b3 dS (Dat gaat 
lekker. Wit laat alles toe wat het Siciliaans zo 
aantrekkelijk maakt.) 19. exdS Pbxd5 20.e4 
Pf4 21. Lfl bxe4 (zie diagram p. 9) 
(Erg hard gaat 21... e4! Waarna de witte 
stelling als een splijtzwam openbarst: 22.Ph4 
LcS 23.cxbS {23.PfS DeS} Pxh3 24.gxh3 
Dg3+ -+ 22.g3 P4h5 23.Ph4 e3! - of + 22.Pd4 
Lc5 23.Pc2 e3! -+) 22 Pxe4 Ted8 23. Ld2 
Pe4 24. Tel? (24. Dc2) 24 ... Db8 (24". Lc5 ! 
En wit moet welhaast een kwal geven met 
25.Te3. Anders bijvoorbeeld: 25.Pe3 Dc6 
26.b4 Pxd2 27.Pxd2 Pxh3+ 28.Kh2 Pxf2 
29.Txc5 Pxdl 30.Txc6 Lxc6 31.Txdl La4 -+) 
25. b4 Pxd2 (25". Da8!) 26. Pfxd2 e4 27. 

1 ·1.t.• 
l.i 1ff '' 

' 1 �! ,, 
' 

• ' 1 'i): 
818 1 ltJ 8 

tD· 8!8 
: 1 ..ll"if 'l-.i. �: 

stelling na de 2lste zet van zwart 

27. Dg4 Te6 28. g3 Tg6 29. Dh4 Pd3 (Hier 
was het prachtige zetje 29". Tg5 mogelijk. 
Dreigt Pg6 met damewinst! Na 30. g4 fS zit 
zwart weer stevig achter het stuur. Cas was 
hier ondertussen echter wel in tijnood 
gekomen en zat dus niet meer al te stevig in 
het zadel.) 
30. Lxd3 exd3 31. Te3 Te8 32.Teel Txe3? 
(32.""Dd8) 33. Txe3 Da7 34. Txd3 Las 3S. 
Pas Tf6 36. Te3 Dd7 37. Pae4 De6 38. De4 
Dc8 39. De8 Db7 40. De4 De8 41.DeS Db7 
42. f3 De tijdnooddampen zijn opgetrokken 
en wit sluit de diagonaal waar Cas zo graag 
doorheen wilde fietsen, af. Gezien de gemiste 
kansen en de bij velen dan aanwezige neiging 
tot defaitisme vreesden we nu voor zijn 
leven. Wat volgt is een aangename ervaring 
met Cas' uithoudingsvermogen. 42 .. , DdS 43. 
DeS Dd7 44. g4 Le6 4S. Dc3 LbS 46.PeS 
Da7 47. Pe4 Te6 48. Kg2 Le7 49. f4 Lf6 50. 
gS Lxe5 Sl. fxeS Te6 S2. PeS Tg6 53. Tg3 
Da8+ 54. Kh2 DdS SS. gxh6 Da2+ S6. Kgl 
Dbl+ (56 .. , Txg3 57 .Dxg3 Dal+ 58.Kf2 
Db2+ 59.KfJ Dxa3+ 60. Kf4 Dxb4 61. Pe4 g6 
62. Dh4 is vragen om moeilijkheden.) 57. 
Kh2 Le6?! (Met Da2+ kon het 
remisepakketje opgehaald worden.) 58. Txg6 
(Wit reikte het echter alsnog aan. Na 
58"Dxg6 59.Dd2 kan wit op winst spelen. 
Edoch niet zonder gevaar.) 1/2-1/2 
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En zo werd het dus toch een geslaagd uitje 
naar Zaandam. Hajo rookte Hennipman uit, 
zoals ook al in het vorige CN vermeld, een 
paar remises volgden en Paul Schipper's 
Lf4-hap bleek weer eens zeer smakelijk. 

Caïssa hakt de Zaankanters van het bord 
Hugo van Hengel 

Caïssa - HWP 5,5 - 2,5 

Op 22 februari moest het eerste team 
aantreden tegen Het Witte Paard uit 
Zaandam. Een goede mogelijkheid voor 
revanche na het smadelijke verlies in de 
vorige ronde tegen Promotie. De beide 
teamcaps hadden zich over de opstelling 
beraden en een tactische wissel uit de hoge 
hoed getoverd. Albert was het verlies uit de 
vorige wedstrijd nog niet te boven en moest 
worden ontzien: hij twee borden omlaag en 
Hajo twee borden omhoog. Echter, één dag 
voor de wedstrijd kwam nog een officiële 
mededeling: 
"Gezien de te verwachten opstelling als mede 
het te verwachten openingsspel van de 
tegenstander hebben Hajo en Robert in 
onderling overleg besloten van bord te ruilen, 
waardoor beider specialisaties optimaal tot 

hun recht kunnen komen." 
Nou, dat moesten dus haast wel twee punten 
worden. Robert dus op 2, Albert op 4 en Hajo 
op 6.Dan de wedstrijd: Hugo kreeg de kans 
een lekker Marshallgambietje te spelen: 
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Nico Feiten - Hugo van Hengel 

1.e4 es 2.Pf3 Pc6 3.LbS a6 4.La4 Pf6 5.a--0 
Le7 6.Tel bS 7.Lb3 a--0 8.c3 d5 9.exd5 
PxdS 10.PxeS PxeS 1 1.TxeS c6 12.d4 Ld6 
13.Tel Dh4 14.g3 Dh3 
Het Marshallgambiet van het Spaans wordt 
tegenwoordig niet vaak meer aangenomen. 
Zelfs spelers als Kasparov gaan dit 
gevaarlijke gambiet uit de weg. Wit speelt nu 
een heel oude variant die zelfs nog door 
Marshall himselfis onderzocht. Gebruikelijk 
is nu 15. Le3 Lg4 16. Dd3 Tae8 17. Pd2 en 
dan 17 .... Te6 of l 7  .... f5. 
15.LxdS cxd5 16.Df3 LfS1 7.DxdS 
Eerst 17. Dg2 Dh5 en dán nemen op d5 lijkt 
mij iets sterker, maar ook dan is de stelling 
niet duidelijk. Een voorbeeld: 17. Dg2 Dh5 
�- Dxd5 Tad8 19. Dc6 Le6 20. De4 Ld5 21. 
De2 Lf3 22. Dfl f5 en zwart heeft een sterke 
aanval voor twee pionnen 17 • ••• Tae8 
18.Te3? 
Wit had hier absoluut 18. Ld2 moeten spelen. 
18 .... Lf4! Is dan heel sterk, maar wit blijft 
voorlopig op de been met 19. Txe8 Txe8 20. 
Dc6 Ld7 21. Dg2. 
18 • ••. Dg4! 19.f3 Dg6 20.Pa3 

Een offer op g3 ligt nu wel zeer voor de hand: 
20 . .•• Lxg3 21.hxg3 Dxg3+ 22.Kfl? Dit 
verliest onmiddellijk. Na 22. Khl geeft Fritz 
22 .... Te6! 23. Txe6 fxe6 24. Db7 Lg4! en 
zwart wint. 122 • .•• Ld3+ Wit geeft op 
vanwege 23. Txd3 Tel mat. 0-1 
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Deze snelle overwinning (anderhalf uur) 
verleidde Albert tot wat psychologie: "Als je 
snel scoort, dan moet de tegenstander uit de 
resterende 7 partijen 4,5 punt halen. Dat 
betekent een score van +2. Bij de 
tegenstander kan hierdoor de moed in de 
schoenen zakken." Hoe dan ook, een snelle 
treffer is altijd wel lekker. 
Elwin was ook al een beetje op de 
psychologische toer. In ongeveer gelijke 
stelling bracht hij een tactisch remiseaanbod: 
werd het aangenomen dan was dat in het 
teambelang, werd het niet aangenomen dan 
kon Elwin op winst doorspelen. Aanvankelijk 
werd het aanbod geweigerd, maar een paar 
zetten later werd toch tot remise besloten. 

Michaël speelde aan bord 1 een keurige 
remise zonder al te veel risico. Michaël 
fungeert dit jaar een beetje als stootblok aan 
bord 1 tegen de kanonnen van de 
tegenstander, telkens weer een nette remise. 

Albert scoorde aan bord 4 de voor hem 
gebruikelijke remise. Per slot van rekening is 
hij daar de remisekoning voor; 
Paul bracht aan bord 8 weer zijn favoriete 
systeem met d4 en Lf4 op het bord. Het leek 
alsof hij z'n tegenstander eenvoudig aan het 
oprollen was, echter, een misrekening gooide 
roet in het eten. Zelfs Paul kon de ruïne die 
resteerde niet meer lijmen. 
Dan Hajo. Het vaderschap maakt 
onvermoede krachten in hem los. Net als de 
vorige keer scoorde hij het volle pond. Met 
een loper om te zoenen legde hij de gehele 
koningsvleugel van de tegenstander lam. Een 
dergelijke plus is wel aan Hajo besteed. 

Niek pakte de zaken uiterst solide aan. Stukje 
bij beetje werd een loper van de tegenstander 
volledig ingekapseld, waardoor die loper 
verschrikkelijk slecht werd. Een 
wanhoopsoffensief mocht niet meer baten: 
Niek won. 

Robert speelde aan bord 2 naar eigen zeggen 
verschrikkelijk slecht, maar zijn tegenstander 
nog slechter. Robert bleek de leepste en won. 

De stand aan kop in klasse 2B is nu dat we 
tweede staan, op één match van 
Bloemendaal. 
Het is te hopen dat zij in de komende drie 
wedstrijden nog een keer punten laten liggen. 

Het Tweede 

Een vlotte overwinning 
Cas Zwaneveld 

Caïssa Il - VAS II 5Y2-2Yz 

Nadat de eerste twee wedstrijden van Caissa 
Il in de derde klasse van de KNSB 
ongelukkig verloren waren gegaan, hadden 
we in de derde ronde eindelijk gewonnen. 
Om niet opnieuw in degradatie gevaar te 
komen zouden we in de vierde ronde in ieder 
geval niet weer moeten verliezen. Winst was 
eigenlijk dé manier om 2003 met een gerust 
gevoel in te gaan. Dit leek echter geen 
sinecure. Hoewel Caissa II liefst 10 (!) 
basisspelers heeft moest er alsnog een 
invaller aan te pas komen. Beoogd invaller 
Micha speelde toch mee met het eerste in hun 
belangrijke ontmoeting met Bloemendaal, 
maar met Lucie, topscorer van het derde, kon 
toch ook een degelijke invaller worden 
binnengehaald. 

Onze tegenstanders, V AS Il, hadden in de 
eerste drie ronden maar liefst vijf 
matchpunten gescoord maar op papier 
zouden we minstens gelijkwaardig moeten 
zijn. 

Na het oplossen van de bekende puzzel (hoe 
prop je ook weer twee teams in een speelzaal) 
konden de klokken ingedrukt worden. 

De eerste actie vond plaats aan bord 1. Pieter 
veerde uit zij stoel en vroeg mij of"ik het 
even kon uitrekenen", hij was er namelijk te 
"moe" voor. De conclusie was dat hij een 
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kwal won maar daar stonden wel enige 
gevaarlijke vrijpionnen tegenover. Avni (2) 
stond intussen mei wit in een soort Slavisch 
een pion achter. Dennis mompelde iets over 
"stille wateren" en "diepe gronden", én, dat 
Avni wel zou winnen. Theo (3) had in de 
Benko alles voor elkaar wat je voor elkaar 
kan hebben. 

Daaronder was het echter minder duidelijk: 
Dennis, Bert en Aldo waren aan bord 4 tot 6 
naar eigen zeggen niet briljant uit de opening 
gekomen en Lucie (7) stond eigenlijk al snel 
minder. Cas (8) tenslotte kreeg een 
Siciliaanse draak tegen en daar is ie nooit 
echt bang van geworden. Het bleef in ieder 
geval heel lang theorie, volgens Elwin veel te 
lang om er uren tijd voor te gebruiken. 

Tot dusver had bovengetekende het als 
plaatsvervangend teamleider (Tom was met 
ongeveer honderd man de muren van zijn 
nieuwe huis aan het bekliederen) aardig 
kunnen volgen, de tijdnoodfase kwam bij 
hem echter traditioneel vroeg, hetgeen de 
toevoer van informatie enigszins beperkte. 
Het ging in ieder geval snel: 

Bert had een stuk moeten geven en stond 
verloren tot er plotseling iets klonk als "de 
bedrieger bedrogen". Stuk terug ( l-0.) 
Dennis' tegenstander besloot ook maar een 
stuk te geven ( 2-0). (Zie zijn verslag 
hieronder) Theo had geen moeite de weg te 
volgen die Pal Benkö ooit insloeg (3-0). 
Lucie kwam te gedrongen te staan en verloor 
(3-1) , en in vliegende tijdnood won Aldo 

pardoes, niets van gezien, niets van begrepen 
( 4-1). Dat schoot op. 

Vreemde berichten kwamen vervolgens van 
bord 2. Avni had soepel een stuk gewonnen 
maar dat bleek teveel weelde. Alle zware 
vijandelijke stukken kwamen over alle open 
lijnen binnenvallen ( 4-2). Over bleven dus 
alleen de waarschijnlijk verloren stelling van 
Pieter en de totaal gewonnen stelling van 
Cas, die er maar geen einde aan kon maken. 
Pieter hield zijn stelling echter ( 4 Yz - 2), en 
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was de "self proclamed'' matchwinner. Cas 
wist tot slot eindelijk zijn partij te 
winnen(SY2- 2Y.). 

Fijne overwinning dus. Ik heb echter wel 
medelijden met alle spelers van het tweede 
die het geweldige eten bij de Surinamer 
hebben gemist. 

Dennis Breuker - Chris van Boekel 

Caïssa 2 - VAS 2, 14 december 2002 

De opening speelde ik niet zo denderend. 
Na zestien zetten was de volgende 
stelling ontstaan. 

stelling na 16" V!fh4 

Wat kenmerken van de stelling: Zwart 
heeft al zetten lang een mooi paard op 
d4, en wit probeert het al zetten lang te 
ruilen, zonder zijn zwartveldige loper 
daarvoor te geven, want dan gaat de 
zwakte van de zwarte velden tellen. Dus 
wit wil graag tlie2 spelen. Zwart is 
ondertussen ook op de koningsvleugel 
aan het aanvallen geslagen en had net 
1 6"'!Wh4 gespeeld. Deze zet ziet er 
aanvallend uit, maar de dame staat ook 
erg gevaarlijk, en kan zo worden 
ingesloten. 17 . .!De2 Eindelijk de kans om 
die nare knol te ruilen. 17 .. .fxe4 18 . .t95 
De dame krijgt het benauwd. 18".VfihS ? 
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En zwart doet het prompt verkeerd. 
Aangewezen was 1 8."li:lxe2+ 19.!xe2 
'!Wh5 ik was dan 20.fxe4 .ig4 2 1 .i.xg4 
'!Wxg4 22.V!fe3 van plan. Deze stelling lijkt 
me iets beter voor wit: hij heeft een 
betere loper (de zwarte pionnen in het 
centrum staan op de kleur van de loper), 
en d6 is zwak. 19.tlig3 

En de dame is gevangen. Zwart ging nu 
lang nadenken, en ik had het punt al 
geteld. Immers, om de dame te houden 
moet zwart een stuk geven middels 
19"li:lxf3+ 19."V!fxf31 Natuurlijk. Totaal 
niet gezien. 20.gxf3 .!Llxf3+ 21.@92 
.!Llxd2 22Jhd2 Nog een geluk dat mijn 
dame gedekt stond . . . 22 ... .1\94 ! Die komt 
op f3. Het is nog even werken voor wit. 
23.!:M h6 24 . .ltel .l\f3+ 25.@91 .if8 
26.cS @g7 27 .cxd6 l'MS 28 • .tcs fü4 
29.i.92 b6 30 . .ia3 Ik speelde geen 
30.i.xb6 !hd6 31.!::lxd6 .ixd6 32.tlixe4 
omdat de zwarte zwartveldige loper dan 
weer tot leven komt. 30".hS 31 . .ltb2! 
Mooie zet. Nu is het toch echt wel uit. 
31 ... füd6? 32 . .ixeS+ Ë!df6 33.ti)xe4 
!:!xe4 34.gxe4 .ic5+ 35.ltih1 ©h6 ? 
36.hf6 he4 37"be4 .iel 38J'îd6 Iets 
beter was 38.Ë!d8 en het is mat op de 
volgende zet . . .  38."h4 39 . .ltd4 .tf4 
40.Ë!xb6 h3 41.:Bxa6 en met de tekst "Ik 
heb de 40 zetten gebaald" gaf zwart op met 

een toren, een loper, en een pion minder. 
1-0 

"Zware jongens die Hagenaren" 
Tom Spits 

DD II - Caïssa II SY2-2Y. 

1 februari is DD-day. Met zijn achten gaat het 
tweede naar het Nationaal Schaakgebouw in 
Den Haag voor de wedstrijd tegen DD2. 
Vooral Pieter had er erg veel zin, want het 
speelgebouw is als locatie natuurlijk uniek in 
vergelijking met alle schoolkantines, 
buurtcentra en kerkgebouwen waarin 
normaliter gespeeld wordt. Het gebouw 
draagt een lange schaakhistorie; een die bijna 
geëvenaard wordt door de spelers van DD2. 
Met gemiddeld 50 elopunten meer en 30 jaar 
extra bagage is DD2 natuurlijk fors favoriel 
Maar ja. ze hebben tot nu alles (nipt) 
verloren, en dus gloort er hoop voor de 
bezoekers. Opvallend is de riante positie van 
de staartborden: Cas en invaller Lucie mogen 
aanschuiven op historisch 'heilige' grond, 
waar voormalig DO-vedette Donner ook eens 
op hun plaats zijn partijen speelde. 

Dennis is als eerste klaar tegen J.J.Lindner 
(2093). In een Engelse partij biedt de 
DD-speler na 16 zetten remise aan, wat 
Dennis twijfelend aanneemt. Hij neemtn.ooit 
zo gauw remise en hoewel de stelling het wel 
rechtvaardigt is hei na dik een uur toch wel 
vlot. Niettemin, een prima halfje dat Dennis 
nu virtueel op een rating van 2000 zou 
brengen. Op bet bord daarnaast heeft Tom op 
dat moment net de voorbereiding verlaten 
tegen Jácob Kort (2137). De oud-winnaar van 
bet Daniel Nooteboomtoemooi (in 1964 en 
1969!) speelt altijd 3 . . . g6 tegen bet Spaans 
en dus beeft Tom (geboortejaar 1976) na 11 
zetten een·voorbereide stelling bereikt en 40 
minuten minder tijd verbruikt. Echter, dan 
toont Kort zijn ware klasse en gaat met 
11..,gS en 12",hS bij zijn 40 jaar jongere 
tegenstander de duimschroeven aandraaien. 
Die onderschat echter het verschil tussen 
13.h3 en 13.b4 en speelt bet eerste. De 
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teamcaptain van 2 wordt vervolgens vlot, 
hardhandig en kansloos weggedrukt op de 
koningsvleugel. Tijdens de les die Tom krijgt 
in de analyseruimte komt ook Theo binnen -
duim omlaag en een zuur gezicht. Zijn offer 
was goed, het tegenoffer van Hoynck van 
Papendrecht (2043) eveneens, en daarna 
raakte Theo bet spoor bijster: i.'2-21'2 achter. 
Ook invaller Lucie heeft geen potten kunnen 
breken. Hoewel haar aanvalstelling tegen hel 
Frans er aantrekkelijk uitziet zal ze de 
geïnvesteerde pionnen niet meer terugzien. 
De Waard (1951) melkt het voordeeltje rustig 
uit en om 17.00 is bet al 3Y,-Y, voor de 
thuisclub. Gezien de stellingen mag er niks 
verwacht worden en teamcaptain Tom raadt 
zijn spelers aan voor zichzelf te gaan spelen. 
Matcbpunten zitten er vandaag niet in. 

Terwijl de verslagenen (en Dennis) zich laven 
aan bier en snelschaak, ploetert de rest nog 
moeizaam verder. Cas maakt netjes remise 
net na de 40" zet. Hij stond constant wat 
minder met zwart tegen Thieme (1936) en 
dus is het een mooi stug halfje geweest. Aldo 
was wat minder stug en staat eigenlijk 
verloren doordat zijn zwakke loper niets beeft 
in te brengen tegen het goede paard van zijn 
tegenstander. Jneen.s gaat de teamcaptain van 
DD zich ermee bemoeien door te melden dat 
DD2 nog een half punt nodig heeft voor de 
overwinning. Ljubojevic (1957) stopt 
vervolgens met het kijken naar de eigen 
stelling en biedt remise aan. Aldo kan zijn 
oren niet geloven en vraagt nog even "bood u 
nou remise aan?". Dit wordt beaamd en Aldo 
komt met een onverwacht halfje weg. Zijn 
stelling was na 3 á 4 zetten toch wel ingestort 
en dan zij.n dit soort presentjes natuurlijk van 
harte welkom. Avni is de hele dag de enige 
Cal'ssa-speler geweest met uitzicht op meer 
dan een halfje. In bet middenspel redeneert de 
Geweldenaar van Twee dat het loperpaar in 
open stelling beter is en dus heeft hij een 
voordeel tegen Rost van Tonningen (2080). 
Dat beide spelers nog 7 pionnen hebben en 
dat de stelling niet echt open is deert A vni 
niet. Hij krijgt gelijk: de stelling gaat open en 
het loperpaar heerst. Hajo's oude leraar Duits 
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mag in de slotfase met open mond toekijken 
hoe A vni weer een vette vis binnenhaalt. 

Pieter heeft het dit seizoen zwaar als 
kopman. Het wemelt in de 3• klasse van 
2100-kopmannen en Rappel (2168) is daar 
geen uitzondering op. Toch heeft Pieter 
kansen op gelijk spel. In het middenspel raakt 
hij een pion kwijt maar het eindspel met T+2 
pionnen tegen T + 1 pion moet met de techniek 
die Pieter heeft toch wel te houden zijn. 
Inderdaad, Pieter manoeuvreert zichzelf 
keurig naar remise toe, maar Happel laat hem 
er wel voor werken. In het 6• uur, legt de 
DD-speler nog een laatste subtiele 
bananenschil neer en de moegestreden Pieter 
wordt toch nog gevloerd. DD2 wint terecht 
met 5\12-2\1, en verkleint het gat met ons 
Tweede tot 2 matchpunten. Als later de rest 

.met de jassen aanstaat, staat Pieter als een 
""-verslagen veldheer nog achter zijn bord te 

staren naar de rokende puinhopen. Iedereen 
heeft dit soort momenten wel eens 
meegemaakt en eigenlijk wil je de arme 
schaker het liefst even alleen laten met zijn 
verdriet. 

Buiten wordt het pak slaag verzacht door een 
mooi pak sneeuw. Als een stel jonge honden 
wordt de teleurstelling in een ouderwets 
sneeuwballengevecht weggespoeld. Zelfs de 
kalme A vni laat zich verleiden tot het gooien 
van sneeuwballen, maar maakt zich gauw uit 
de voeten als de rest de Geweldenaar van 
Twee onder vuur neemt. Met rode wangen en 
tintelende handen persen wij ons in de tram 
naar Den Haag Centraal, terug naar de warme 
armen van moedertje Amsterdam. 
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Het Vierde 

Eindelijk! 
Tony Lith 

Caïssa 4 - ES'80 1 5 - 3 

Na enkele ontluisterende ervaringen in de 
eerste klasse trokken de heertjes van het 
vierde met gemengde gevoelens ten strijde 
tegen ES'80. Alweer tegen het eerste team 
van een concurrent! De verpletterende 
nederlaag tegen V AS leek de weerbaarheid 
van het vierde ernstige schade te hebben 
toegebracht. Maar tegen De Amstel tekende 
zich een duidelijk herstel af. Als Pim zich 
niet had laten afleiden door de borstwering 
waarachter zijn tegenstandster zich had 
verschanst, was het zelfs een gelijkspel 
geworden. 

Tegen ES'80 moesten we het stellen zonder 
Stefan Steemers, Bas Lewerissa en Hans 
Dirks. Gelukkig waren Robert-Jan Schaper en 
Peter van de Werf als invaller beschikbaar. 

Na anderhalf uur spelen deed een gesmoorde 
kreet vermoeden dat een partij was afgelopen. 
Inderdaad. Ed Leuw had in een moment van 
onoplettendheid een loperoffer op h7 
toegelaten. De koning werd het vrije veld 
ingejaagd en dat liep niet goed af. Aan het 
eerste bord bouwde Fraos Roes bedachtzaam 
aan een steeds mooiere stelling totdat ook bij 
hem een moment van onachtzaanheid een 
snel eind aan de partij maakte. Peter 
Koefoed brouwde iets uit eigen koker. Na 
twee uur spelen stonden bijna alle stukken 
nog op het bord in een ingewikkelde stelling. 
Peter kreeg een prachtige vrijpion, gaf die 
helemaal onnodig weg en stond kompleet 
verloren. Daarna werd de terriër in hem 
wakker en sleepte hij een remise uit de strijd 
dank zij het feit dat de loper van zijn 

tegenstander niet het promotieveld van zijn 
vrijpion bestreek. 

De andere Peter won snel een pion en leek 
de winst rustig te gaan incasseren. Helaas, de 
remisemarge was breder dan je zo zou 
zeggen. Het toreneindspel werd remise. 

Hans kreeg een lastig paard op e5, maar wist 
te winnen. Robert-Jan had twee stukken 
voor een toren in een tochtige 
koningsstelling. Zijn tegenstander kwam niet 
verder dan wat doorzichtige dreiginkjes. Dat 
leidde tot weinig en Robert-Jan wikkelde 
bekwaam af naar de winst. 

Pim had vroeg in de partij een pion 
gewonnen en moest voorzichtig 
manoeuvreren om niet in grote problemen te 
komen. Hoe de partij verder ging kon ik niet 
zien omdat ikzelf weer eens in tijdnood was 
gekomen. 

Mijn partij werd pas op het allerlaatste 
moment beslist. Ik had risico genomen en 
twee pionnen gewonnen, terwijl mijn 
tegenstander met een serie schaakjes het 
initiatief kreeg. Op het moment dat ik mijn 
koning op een veilige plek dacht te plaatsen 
bleek ik het enig mogelijke vorkje over het 
hoofd gezien te hebben. Dat kostte me mijn 
dame, maar de vlag van mijn tegenstander 
stond inmiddels op vallen. Ik had twee 
verbonden vrijpionnen en een uitstekend 
geplaatse loper. Omdat de handen van mijn 
tegenstander steeds heviger begonnen te 
trillen, speelde ik toch maar even door. Ik zag 
zowaar kans te promoveren, gaf schaak met 
mijn nieuwe dame en dacht dat mijn 
tegenstander gedwongen was de dames te 
ruilen. Dat wilde hij kennelijk niet en hij deed 
een damezet. Ik zag mijn kans schoon en 
kegelde zijn koning met kracht van het bord. 
Dat luchtte op, maar helaas dat mag niet eens. 
Theo Weijers wist in de verwarring de koning 
van mijn tegenstander terug te vinden en liet 
hem het schaak opheffen met gedwongen 
dameruil. Toen mijn tegenstander zag dat 
mijn loper de cruciale velden bestreek, 
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staakte hij zijn verzet. Er waren mensen die 
beweerden dat hij mat in één over het hoofd 
had gezien, maar dat geloof ik niet. 

Omdat ik in de laatste minuten van de partij 
een waas voor mijn ogen had gekregen, heb 
ik niet gezien hoe Pim zijn partij ook wist te 
winnen. Er worden matchpuntjes gescoord, 
eindelijk! 

Bas vindt een verbluffend zetje 
EdLeuw 

De barre tocht naar Almere verloopt 
voorspoedig, de helft met de auto van Bas, de 
andere helft met de trein. Geen files of 
spoorstremmingen. De treinreizigers lopen 
maar een klein beetje verkeerd en Bas 
Lewerissa verdwaalt niet in de 
nieuwestadsverkeersjungle die de 
stedebouwers in Almere hebben neergelegd. 

Helaas, de vlotte reis vormde geen voorteken 
van een net zo goede afloop van de wedstrijd. 
Er werd nipt en wat ongelukkig verloren. Het 
ongelukkigst was wel Frans Roes. Hij kreeg 
remise aangeboden in een situatie waarin het 
voor het team nog geheel onduidelijk was of 
dat nou wel of niet zou moeten worden 
aangenomen. "Bekijk zelf wat je doet", zei 
de captain die zelf in een hevige doodsstrijd 
was verwikkeld. Frans dacht, ik kijk het nog 
even aan en deed een zet die prompt een stuk 
verloor. 

Haos Uiterwijk, Ed Leuw en Tony Lith 
verloren hun partij. Maar er waren 
lichtpunten. Peter Koefoed hield goed stand 
aan het 1 '10 bord, remise. Stefao Steemers en 
Pim Zonjee lijken weer helemaal op de 
goede weg. Ze wonnen gedecideerd. Het 
klapstuk van de avond (voor ons dan) werd, 
zoals wel vaker, door Bas opgevoerd. De hele 
partij slecht tot verloren staan en dan op 
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onwaarschijnlijke wijze terugkomen. Zie 
hieronder de partij met zijn commentaar. 

Het scenario van beurtelings degradatie naar 
en promotie uit de tweede klasse SGA lijkt 
zich weer af te tekenen. Maar, we moeten nog 
tegen twee medekandidaten voor degradatie. 
Er is nog hoop! 

Een wonderbaarlijke ontsnapping 
Bas Lewerissa 

Bas Lewerissa - M. Lesger 1-0 

� :  
: 

stelling na de 28ste zet van wit 

Al meer dan l 0 zetten had ik mij met zwart 
verdedigd tegen binnenvallende torens en 
lichte stukken. Uiteindelijk dacht wit de winst 
te pakken maar hij graaide mis op a7. 
Zodoende stond ik ineens een stuk tegen een 
pion voor. Om van alle ellende afte zijn 
speelde ik hier: 28 • • • •  , Le8. Hiermee dacht ik 
het gat in de koningstelling te dichten. 
Verschrikt zag ik hoe de witte loper op zijn 
schreden kon terugkeren d.m.v. 29. Lf3. Nu 
kan 29" ."  Lc6 niet wegens 30. Td7+. Ook na 
29 . . .  " Lg6 moet ik materiaal inleveren 
wegens 30. Lxc2, Lxb7 3 1 .  Td7+ enz. Echter 
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opeens zag ik een grandioze uitvlucht. 28. 
. . • •  , Le8 (toch). 29. LO, Lc6 30. Td7+, 
Dxd7. 31.  Txd7+, Txd7. 32. Lxc6 en hier zat 
wit natuurlijk te gniffelen, maar """.".  

stelling na de 32ste zet van wit 

32 . . .  " Pb4!! Alle zwarte stukken staan in, de 
twee zwarte torens en nu ook het paard. Wit 
mag echter geen van deze stukken nemen op 
straffe van dameverlies of mat. Wit speelde 
33. De2 en na 33 . . .. , Pxc6 behield ik mijn 
materiële voordeel en wist wit in tijdnood 
met een paardvorkje knock out te krijgen. 

~ 

Het Vijfde 

vecht ook tegen degradatie 

Tal/DCG 4 - Caïssa 5: 4-4 
Peter van der Weif 

De wedstrijd was op de eerste maandag na de 
kerst- en nieuwjaarperiode en de ervaring 
leert dat je dan flink wat af moet bellen om te 
voorkomen dat mensen de bewuste 
speeldatum vergeten.En de match tegen de 
hekkensluiter mochten we natuurlijk niet 
verliezen. Met maar liefst drie invallers 
traden we aan tegen het op papier wat 
sterkere team . De topscorers van het vorig 
seizoen, Jan Meuleman en Tafil Musovic , 
waren verhinderd en Frans ( die 2 uit 2 
heeft)zat in warmere oorden. Gelukkig 
kunnen de invallers Stef Nagel, Chris 
Leenders en Les Gebhard uitstekend mee 
op dit niveau. Aangezien Robert Jan Schaper 
graag met zwart speelt, ging ik zelf aan bord 
1 zitten, waar mijn tegenstander in een 
Aljechin op de 12de zet een halfuur begon na 
te denken in een stelling die hij toch al vaker 
op het bord moet hebben gehad. Dat gaf mij 
de gelegenheid om af en toe de rookvrije 
speelruimte in te ruilen voor de belendende 
kantine, waar de verrichtingen van onze 
dartkampioen Barney konden worden 
bewonderd. Het was tenslotte de eerste week 
van januari. Op de onderste vier borden 
speelden Stef, Chris, Eric van Tuyl en Les 
remise. Helaas steken Hans Kuyper en 
Willem Neele niet in hun allergrootste vorm 
dus bord 3 en 4 gingen verloren. Op bord 2 
kon Robert Jan zich helemaal uitleven in een 
Pirc en sleepte het punt binnen. Mijn 
tegenstander had zich intussen vergrepen aan 
een giftige pion en kon een stuk inleveren en 
een aantal zetten later ook de partij. 
Aangezien twee andere matches ook in 4-4 
eindigden blijven we vóórlaatste en hebben 
we nog wel een paar punten nodig om 
degradatie te ontlopen. Daar kunnen we mee 
beginnen op 18 februari als we de piloten van 
Pegasus/AASTOR 1 op bezoek krijgen. 
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Caïssa 5 - KLM/Pegasus 1 : 3,5 - 4,5 
Chris Leenders 

Persoonlijk verheug ik me 's winters altijd op 
een match extern thuis in het bovenzaaltje 
van het Oranjehuis. In de eerste plaats omdat 
het ook atelier is voor de gasten van 
MAK.OM (daklozenopvang), en zij hun kunst 
trots tentoonstellen. Ten tweede bezorgen het 
samengeraapt zootje meubilair, de zakken 
ingezamelde kleding, achtergebleven koffers, 
schroeisporen op de toog bij het keukenblok, 
etc. me een warm gevoel vanjoie de vivre. 
Ten derde snort de kachel aangenaam heet en 
tevreden. 
KLM/Pegasus 1 is, voor een eerste team, 
onevenwichtig qua rating. Drie sterkere 
180o+ toppers, de overigen 1 650 oflager. De 
wedstrijd verliezen we uiteindelijk van deze 
drie toppers aan de eerste vier borden. 
Ik open zelf het scoreverloop door mijn 
tegenstander na een uurtje (!) spelen mat te 
zetten. De winst smaakt extra zoet omdat ik 
in het weekend ervoor bij het persoonlijke 
kampioenschap SGA een paar enorme flaters 
heb begaan (zie PK - SGA verslag) en 
behoorlijk onzeker aan dit partijtje begon. 

C. Leenders (1662) - G. Ver/aan (1618) 

1. d4 dS 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. PO c6 5. e3 
Pbd7 6. cxdS exd5 7. Ld3 Le7 
8. 0-0 0-0 9. h3 Te8 10. Dc2 Lb4 11.  a3 
Lxc3 12. bxc3 Pe4 13. Pd2 Pdf6 
14. Pxe4 Pxe4 ?! 15. 0 Pf6 16. e4 g6? 17. 
Lg5 h6 18. Lxh6 Ph5 19. e5 Pg3 
20. Lxg6! Dh4? (Le6 rekt de partij nog een 
tijdje) 21.  Lxtï+ Kxtï 22. Dh7+ Ke6 23. 
Dg6+ Kd7 24. Dd6# 

Op het moment dat hij zelfverzekerd de 
koningsaanval wil starten gaat invaller 
Sander Tigelaar aan bord 5 de mist in door 
de gevolgen van een familieschaakje verkeerd 
te beoordelen. Hans Kuyper op 3 trekt de 
stand naar 2-1 .  Na al heel vroeg een stuk te 
hebben gewonnen, moet hij van zijn 
tegenstander nog lang blijven bewijzen dat hij 
glad gewonnen staat.Willem Neele moet 
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opboksen tegen een opponent die dik 200 
elo-punten meer heeft en gaat ten onder, door 
het niet adequaat pareren van matdreigingen 
op de onderste rij. De eerste keer kost het een 
pion, de tweede keer is het onafwendbaar 
mat. 

Vervolgens verrast Frans Oranje ons 
aangenaam met een 
eeuwig-schaakmanoeuvre in een stelling met 
twee pionnen minder. De vreemdste uitslag 
noteren we aan bord 8: de tegenstander geeft 
zo maar op, terwijl hij na gedwongen 
dameruil tot een minder, maar nog lang niet 
verloren eindspel had kunnen overgaan. Zo 
gaan we met een 3,5 - 2,5 voorsprong de 
tijdnoodfase in, maar Robert Jan Schaper 
noch Peter van der Werf blijven overeind. 
Zij denken beter, respectievelijk goed te 
hebben gestaan. In tijdnood worden beiden 
vakkundig opgerold. 

Zo blijft Caïssa 5 een degradatiekandidaat. 
Alle hens aan dek, Willem! 

Het Humorhoekje 

Kijk toch eens mevrouw MUiier, uw man wordt 
helemaal enthousiast als hij met mij schaak speelt 
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Het Zesde 
'Dit is een heel sterk team hoor' deel 2. 
Leo Oomens 
V AS 9 - Caïssa 6: 0-8. 

Schaken is een spel of sport (Ja, hoe serieus 
zijn we eigenlijk?) die soms meer 
teleurstelling dan geluk oplevert. Maar heel 
soms heb je zo'n gouden avond die je 
verzoent met maanden van ongemak . 

Het zesde hoort. vanaf de eerste wedstrijd van 
het seizoen (7-1 tegen De Raadsheer) tot de 
belangrijke kanshebbers voor promotie. De 
kleine nederlaag die we in de derde wedstrijd 
leden tegen DOS bracht daarin geen 
verandering, doordat we nu eenmaal in een 
groep zitten waarin ieder team van elke 
tegenstander kan winnen of verliezen. Ook de 
andere clubs hebben al puntverlies geleden. 
Uiteindelijk gaat het daarom misschien wel 
vooral om de behaalde bordpunten. Daarom 
was die 7-1 tegen De Raadsheer een 
belangrijke uitslag. 

Goed, we moesten op bezoek bij V AS. Leuke 
club, aangenaam clubhuis, goedkope catering, 
vriendelijke mensen, veel oude kennissen. 
Maar er stond nog een klein rekeningetje: had 
het vierde niet (thuis nog wel) met 8-0 
verloren van V AS 4? 
Maar we voelden ons daardoor toch niet 
geïntimideerd. We waren vooral blij dat VAS 
zijn jeugdspelers niet tegen ons had ingezet. 
V AS 9 is op papier ietsje sterker dan Caissa 
6, een verschil van een ELO-punt of tien. 
Maar zeker rond de 1450 maakt dat echt niks 
uit. Bovendien zijn er nogal wat spelers van 
het zesde qua ELO-rating ondergewaardeerd. 
Chris bijvoorbeeld, maar ook Wim, die zelfs 
nog helemaal geen rating heeft.We konden 
dus vrijmoedig aan de slag. En kijk eens aan 

dit werd onze gouden avond. 

Ikzelf deelde ditmaal eens in het geluk. Ik 
speelde een partijtje zoals je het maar zelden 
mag meemaken. Mijn tegenstander was me 
voortdurend behulpzaam, zodat zelfs ik een 

gewonnen stand niet meer kon bederven met 
een op niets gebaseerd en ook niet 
doorgerekend stukoffer. In feite had ik al 
gewonnen voordat ik zelfs maar aan een 
verkeerd offer kon denken. Na een uur van 
mijn tegenstander en een halfuur van mij was 
het eerste punt binnen. 
Naast mij probeerde invaller Maurice 
hoeveel rek er zat in zijn gewonnen stelling . 
Maurice is een goed mens. Hij probeerde zijn 
tegenstandster een complete vernedering te 
besparen en gaf daarom nog maar wat kansen 
op tegenspel weg. Uiteindelijk kreeg hij nog 
een tamelijk lastig eindspel op het bord. Toen 
kwam hij tot bezinning en deelde toch maar 
de genadeslag uit. 
Tweede invaller Sander was toen allang 
klaar. Hij liet zijn argeloze opponent alle 
hoeken van het bord zien. 

De mooiste partijen werden gespeeld door 
Wim en door Chris. Zij lieten zien dat 
schaken niet alleen een mooi spel is, maar 
ook een kwestie van geduld en techniek. 
Inmiddels hadden Jaap van Velzen en Jaap 
Tanja hun punten al binnen en ook Leslie 
won eindelijk zijn eerste punt. 

Dat leidde tot de onwaarschijnlijke uitslag 
van 8-0! Worden we nu kampioen? Niets is 
zeker in deze competitie. We krijgen op 4 
maart De Volewijckers op bezoek. Als U dit 
leest weten we meer. En op 30 maart moeten 
we nog uitrukken tegen de voor Caissa-teains 
altijd lastige dorpelingen van Almere. Er kan 
dus nog van alles misgaan. Maar toch, in ons 
hart " .  

Leo Oomens - Kelvin Molenaar 

1. e4, cS 2. Pf3, Pc6 3. d4, e6 ? (rare zet. 
Toch heb ik al eerder meegemaakt dat zwart 
de routinezet cxd4 vergeet. Zelfs is het me 
gelukt daar eenmaal tegen te verliezen! Maar 
toen had ik na een late nacht in het café een 
absolute off day en deed ik alleen maar heel 
slechte zetten. Normaal gesproken staat wit 
hier beter en vermoedelijk al gewonnen) 
4.dS, exdS 5.exdS, De7+ ? 6. Le2, PeS 7. 
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0-0, Dd6 ( zo snel mogelijk . . .  Pxf3+ kon 
zwart misschien nog redden) 8. Tel, Pf6 ?? 
(laatste kans) 9 .  PxeS, De7 (zwart kan 
natuurlijk niet terugnemen) 10. Pxt7, g6 
(zwart kan alweer niet nemen) 11. D6, 

1 1  . ••• Dxf7 (nu moet hij wel, maar ook nu kan 
het niet) 12. Lc4 +, De6 (zo krijgt hij nog iets 
terug voor de Dame) 13. Lxe6, dxe6 14. LgS 
(eigenlijk de eerste normale ontwikkelingszet 
van de partij), Lg7 1 5. Pc3, Ld7 16. Lxf6, 
Lxf6 17. PdS, Ld8 18. Pc7+, Lxc7 19. dxc7, 
Tc8 20. Dd6, b6 21. Txe6+ 1-0 

~ 
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Het Zevende 

Oosten-Toren 3 - Caissa 7 
Frans Oranje 

4-4 

Caissa 7 is zowel gelukkig als ongelukkig in 
de bezetting van het team. Leek het 
aanvankelijk ruim in zijn personele bezetting 
te zitten, al ras bleek het tegendeel: René 
Abrabamse speelde maar een half seizoen, 
Arantes Adamson en Guido Bonset hebben 
we dit jaar nog niet gezien, niemand weet wie 
Caspar Lambeck is, Hans Puyker was erg 
ziek en is pas overleden en Bas Spoelstra 
reageert nergens meer op. We hebben nu 
Sander Tigelaar, Mirjam Klijnkramer en 
Jeroen Hoogenboom met grote blijdschap 
officieel in het team opgenomen. Guo Juan is 
ook aan het team toegevoegd, maar voor deze 

,_:·wedstrijd was ze verhinderd omdat ze naar 
Budapest moest. 

Wim Wijnveen houdt niet van het Spaans en 
dat kostte hem snel het centrum en even later 
de partij. Daarvoor had Pitt Treumann in 
een van dik hout zaagt men planken-partij vrij 
snel gewonnen. Mirjam vergiste zich en 
verloor een stuk. Al vrij vroeg stonden we 
dus met 2-1 achter. Zeer ondernemend was 
Matthijs de Feber aan het werk om zijn 
externe score naar de 50 % te brengen. Helaas 
ging het niet goed. Het paard dat de 
winstcombinatie moest inluiden sneuvelde 
zonder compensatie (3-1). Zo ging de 
aandacht over naar de borden 1, 2, 4 en 8. 

Stef Nagel had een spannende partij. Het had 
iets van een wurgkoord dat langzaam maar 
zeker werd aangetrokken totdat het einde daar 
was. Heel mooi en wreed. Hieronder zijn 
partij, door hemzelf van commentaar 
voorzien. Zie en beleef het spel van Stet1 

Sander aan bord 2 ging een eindspel in met 
een paard tegen een loper en een bord vol 
pionnen. Het kostte hem veel rekenwerk en 
een spectaculaire dans van de zwarte koning 
over het bord om de overgave af te dwingen. 
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Zie de betreffende partij, met Sanders eigen 
commentaar: speel na en bewonder! 

J.A. Groesz -Sander Tigelaarl. d4 Pf6 2. c4 
e6 3. Pc3 Lb4 4. LgS dS S. e3 0-0 6. a3 
Lxc3+ 7. bxc3 dxc4 (Ik heb duidelijk geen 
kaas gegeten van deze opening. Beter is 
Pbd7) 8. Lxc4 c6 9. Dc2 Pbd7 10. Pf3 Dc7 
l l .  0-0 cS 12. Lf4 Dc6 13. a4 cxd414. cxd4 
b6 1S. Tfcl Lb7 16. LbS Dxc2 (Ja ruilen wil 
ik zeker wel) 17. Txc2 Tfc8 18. Tacl Txc2 
19. Txc2 Tc8 20. Txc8+ Lxc8 21. PeS PxeS 
22. LxeS PdS 23. Ld6 a6 24. Lc6 Pf6 25. 
Lc7 Ld7 26. Lxd7 (26. Lb7 loopt vast op 
26"Lxa4 27 .Lxa6 b5 Wit heeft weliswaar het 
loperpaar, maar ik vond het er nogal 
remise-achtig uitzien)26 . . .  Pxd7 27. Ld6 Pf6 
28. f3 Pd5 29. Kf2 Pc3 30. aS bS (30" bxa5 
kan ook, en wint waarschijnlijk sneller, maar 
ik wilde de stelling dicht houden, zodat wit in 
ieder geval niets heeft) 31. Ket fS 32. Kd2 
Pd5 33. e4 fxe4 34. fxe4Pf6 35. Kd3 Kf7 36. 
b3 Kg6 37. Lb4 Kh5 38. e5?? (Wit geeft 
mijn paard het beste veld op het bord, en 
heeft hierna geen kansen meer) 38 . ••• Pd5 39. 
Ld2 Kh4 40. Lel+ KgS 41. g3 hS 42. 
Ld2+Kf5 43. Lel g5 44. Ld2 g4 45. b4 Kg6 
(Fritz geeft hier: 45"b4 46.Lcl Pc3. Maar 
mijn plan was simpeler) 46. Ke4 Kf7 47. Lel 
Ke8 48. Ld2 Kd7 49. Lel (49. Kd3 was 
nodig om de b-pion te stoppen. Mijn 
tegenstander zei echteriets als: "We kunnen 
beiden geen kant op hè ?" En ging vrolijk 
door zijnloper heen en weer te spelen) 49 • .•. 
Kc6 50. Ld2 b4 51. Kd3 (Te laat)51. ••. Kb5 
52. Kc2 Kxa5 53. Kb3 Kb5 0-1 

Jeroen wist met zwart de witte koning op te 
jagen totdat die omviel in een ingewikkelde 
en geestige slotstelling (3-4!). Johan aan 
bord 8 stond al snel een kwaliteit voor. Maar 
daarna kwam hij toch in de problemen door 
het binnendringen van de witte dame in zijn 
stelling. Wij vreesden al het ergste, maar het 
kostte enkel een paar pionnen en zowaar 
kreeg zwart weer kansen! Zwart wint een 
paar pionnen terug en lijkt met dame en toren 
een mataanval te hebben. Tot zijn en onze 
grote schrik echter verblundert zwart ineens 
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de toren. Maar even later wint zwart de loper 
terug. Johan heeft daarna kans op remise door 
eeuwig schaak. Maar in de tijdnoodfase 
tenslotte gaat er weer van alles mis. En de 
stand is dan gelijk ( 4-4) 

Stef Nagel - H. Wijs 1. b3 dS 2. Lb2 e6 3. Pf3 
Pc6 4. e3 f6 S. c4 Pb6 6. Pc3 dxc4 7. Lxc4 
Le7 8. Pe4 a6 9. 0-0 Pf7 10. Tel (Een 
blunder volgens mij . Na 10 . . .  "Pb4 rest mij 
weinig anders dan mijn toren terug te spelen, 
waarna zwart éen van de lopers kan afruilen 
zodat het sterke loperpaar dat wit nu heeft 
van het bord verdwijnt) 10. " .  PaS (Dat is 
mooi, zwart ziet het niet 1 0  . .  " Pb4 1 1 . Tal 
Pd3 12. Lc3 b5 13.  Lxd3 Dxd3 14. Pg3) l l .  
Le2 b 6  1 2 .  b 4  Pb7 (12".Lb4 gaat niet 
wegens het dameschaak op h4) 13. Pd4 
(Dreigt zowel binnen te komen op c6 als 
depion op e6 aan te vallen) 13 . .  " Ld7 14. 
Lc4 Dc8 15. Db3 Pfd8 16. f4 0-0 (Zet hier 
maar rustig een vraagteken bij. Wit valt de 
pion nog een keer aan met f5 wat gruwelijk 
is. Het is hier al uit!) 17.  f5 Kh8 18.  fxe6 Le8 
19. PfS Pc6 (Het enige) 20. LdS g6 21.  Pxe7 
Pxe7 22. Lxf6+ Txf6 23. Txf6 c6 

Stelling na de 23ste zet van zwart 

24. Dc3 Kg8 25. Tcfl PfS 26. TlxfS (En 
zwart geeft op vanwege het mat dat 
kanvolgen na: 26. ". Lf7 27. Txf7 DIB 28. 
Pf6+ Kh8 29. Txh7# ) 1 -0 
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De1eu9d 
Op weg naar het kampioenschap! 
Matthijs de Feber 

Het lijkt erop dat het minst besproken 
team van Caïssa kampioen gaat worden. Voor 
donderdag moesten er nog twee ontmoetingen 
gespeeld worden. In een ontmoeting worden 
twee rondes gespeeld dus per avond zijn er 
vier matchpunten te behalen. Ons j eugdtearn 
stond toen met drie punten los van de 
gedeelde tweede en derde plaats. 

Nu zullen de captains van vele teams hun 
mannen instrueren weinig risico te nemen en 
waar mogelijk genoegen te nemen met 
remise. Zo werkt het niet bij de jeugd. Voor 
iedere overwinning wordt gestreden en zelfs 
in volstrekt verloren positie wordt nog 
doorgespeeld. Die zelfde onverzettelijkheid 
kenmerkt ook hun tegenstanders. Dat was te 
merken in de thuiswedstrijd tegen 
Landsmeer. Zowel Tim als Sam hadden in 
hun eerste partij een stelling van koning en 
toren tegen koning. Tim vond al snel de 
oplossing en zette zijn tegenstander mat. Sam 
liet steeds op het cruciale moment de 
vijandelijke koning ontsnappen en ondanks 
het feit dat beide spelers nog genoeg tijd op 
de klok hadden, besloten de team-captains de 
partij in remise te laten eindigen. Landsmeer 
arriveerde nogal laat en er moest nog een 
volle partij gespeeld worden. Voor Caïssa 
maakte dat niet veel uit. Na een remise van 
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Lars en een oveiwinning van Boaz die tot 
dusver nauwelijks punten hebben laten 
liggen, hadden we de eerste partij binnen. 

De tweede partij was moeizamer. Jouke zou 
in plaats van Sam zijn debuut maken. Hij 
ging er serieus voor zitten en zocht met wit 
een heel volwassen, maar gecompliceerde 
stelling op. Overal zaten combinaties en 
trucjes in. Helaas gaf hij zijn stelling uit 
handen en verloor, maar met opgeheven 
hoofd! Het probleem was dat ondertussen 
allerlei ouders al binnen waren om hun kroost 
op te halen en andere jeugdspelers die in stilte 
de partijen volgden, nu toch wel wat onrustig 
werden. Enkele senioren kwamen hun externe 
wedstrijd voorbereiden en zoveel ongeduld 
rond te tafels was toch wel teveel voor het 
concentratievermogen van onze spelers. Tim 

• had wat druk tegen, vergat dat hij gratis een 
"'"· stuk van zijn tegenstander kon slaan. Naast 

zijn bord hield iedereen de adem in. Het was 
duidelijk dat Tim op zoek was naar mat. Hij 
was zo met zijn eigen plan bezig dat iedereen 
vreesde dat hij niet zag dat zijn tegenstander 
ook een matcombinatie in handen had. Helaas 
onze angst kwam uit en hij werd matgezet. 
Lars was er ook niet helemaal meer bij en 
toen ik probeerde wat kinderen tot stilte te 
manen, bezweek hij ook onder de druk van al 
die toeschouwers. De team-captain van 
Landsmeer vertelde daarop zijn speler dat hij 
remise mocht aanbieden. De stelling was nog 
wat onduidelijk. Hij bood Boaz remise aan. 
Boaz keek hem met grote minachting aan. Hij 
zou nog zeker dat ene punt binnen halen. Hij 
deed zijn zet en binnen een paar zetten werd 
zijn tegenstander van het bord geveegd. Zo 
zien we het graag! 

Dit was nog allemaal vóór donderdag, de op 
één na laatste wedstrijd: uit tegen VAS 10. In 
de ruimte van V AS leek het wel of er een nest 
jonge schakertjes was uitgekomen. Wat 
waren het er veel en wat een gekrioel van 
jongetjes en meisjes rond de schaakborden. 
We waren wat vroeg dus we zochten eerst 
een rustig plekje op om vast even warm te 
spelen. Toen kwamen onze tegenstanders. Op 
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het laatste bord had Sam met flink wat 
materiaal voor de zaken al snel onder 
controle. Hij won snel. Boaz toonde aan dat 
hij duidelijk een betere schaker was dan zijn 
tegenstander. Ondanks een kwaliteit achter, 
was hij nooit echt in de problemen. Zie zijn 
partij : 

VAS 1 0 - Boaz 
1.e4 es 2.Pc3 d6 3.Pf3 es 4.Lc4 Pf6 
S.d3 Pc6 6.LgS Le7 7 .Lxf6 Lxf6 8.0-0 
Pd4 9.Pxd4 exd4 10.PdS Le6 11.h3 0-0 
12.a4 Lh4 13.Dd2 fS 14.Pf4 Zwart ziet 
hier de combinatie om een pion te 
winnen 14 ... Lxc4 1S.dxc4 fxe4 16.Pe6 
Oeps die zet had hij over het hoofd 
gezien. Dat kost een kwaliteit. Hij nam nu 
goed de tijd om zijn strategie uit te 
denken. 16".Df6 17.PxfS Txf8 18.c3 
LgSI Even de dame van de tweede rij 
afpesten. 19.Dc2 

... d3! 20.Ddl Lb4 21.Tcl Lxf2+ 22.Txf2 
Dxf2+ Zo won zwart de kwaliteit terug en 
heeft als compensatie voor het eerder 
aangedane leed ook nog twee prachtige 
vrijpionnen. 23.Kh2 Df4+ 24.Kh1 d2 
2S.Tc2 e3 26.b4 Df1+ 27.Dxf1 Txf1+ 
28.Kh2 Tc1 29.Txc1 dxc1D 30.bxcS 
dxc5 31.Kg3 e2 32.Kf3 e1D 33.g4 Wit 
toont geen respect voor zijn tegenstander 
en wil het mat tegen twee dames meer 
bewezen zien. 33".Dce3+ 34.Kg2 D1g3+ 
35.Kf1 Dgf2# 0-1 
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Uiteindelijk won Lars ook vrij vlotjes en was 
het wachten op Tim. Die had helaas zijn dag 
niet. Hij had zich van te voren nog zo 
voorgenomen om rustig zijn tijd te gebruiken. 
Stond goed; een paar mooie pionnen voor 
zelfs. Hij zag helaas in het eindspel een 
vorkje over het hoofd en verloor zijn loper. 
Dankzij zijn vrijpionnen stond het nog steeds 
gewonnen voor hem. Hij was echter zo 
kwaad over het stukverlies, dat hij zijn 
concentratie kwijtraakte, te snel ging spelen, 
zijn pionnen verloor en tot overmaat van 
ramp ook nog zijn laatste toren kwijtspeelde. 
Maar veel maakte het niet uit: de eerste 
wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. De eerste 
twee matchpunten.In de tweede partij was 
Tim nog niet over de teleurstelling heen en 
verloor snel groot materiaal. Hij keek me nog 
aan met een schuldbewuste blik waar Mido 
nog een puntje aan zou kunnen zuigen. Het 
mocht niet baten. Boaz daarentegen won juist 
gemakkelijk veel materiaal en haalde een 
punt binnen. Wat er bij Sam gebeurde was 
niet duidelijk. Hij stond beter, maar toen ik 
een ander bord volgde stond hij opeens een 
toren achter en werd het van kwaad tot erger. 
Naderhand had hij ook geen verklaring voor 
dat torenverlies. Nog één bord. Lars stond 
met zwart wel een toren voor, maar in een 
volkomen gesloten stelling waar geen 
doorkomen aan was. Lang werd er heen en 
weer geschoven, het bleef spannend en beide 
spelers probeerden een pion te laten 
promoveren. Wit had een pion op f6 en een 
toren op de h-lijn. Lars promoveerde met 
schaak, maar zijn koning stond op f8 en hij 
had ook een pion op fl. Iedereen hield zijn 
adem in. Zou Lars de matdreiging op h8 
onderkennen? Gelukkig sloeg hij de toren op 
h5 en zijn tegenstander gaf op. Weer een 
matchpunt. 

Uit de meeste recente stand blijkt dat ons 
team nog steeds drie matchpunten voorstaat. 
Als uit de volgende ontmoeting 2 punten 
worden weggesleept dan zijn we kampioen. 
Als de jongens zo door blijven gaan heb ik er 
alle vertrouwen in dat het kampioenschap 
aanstaande is. 

Maart 2003 

Ook nu de interne competitie haar ontknoping 
nadert is het buitengemeen spannend. In het 
begin zag het er naar uit dat Anthony 
onbedreigd kampioen zou worden. Daarna 
nam Boaz die positie voor maanden weer van 
hem over, maar in het geniep kwam Tim 
opzetten en nu is hij de leider. Momenteel is 
Boaz tweede, maar Anthony, Lars en Jouke 
zitten op het vinkentouw. David is door 
ziekte te lang afwezig geweest om een goede 
klassering te halen, maar zorgt af en toe wel 
voor een leuke verassing en staat in de 
middenmoot. Het is leuk om te zien dat hij 
net als Luc (de leider van de B-groep) en 
Eskander wel een flinke progressie 
doormaakt. Zij drieën zijn duidelijk heel 
leergierig. Volgend seizoen zou wel eens nog 
spannender kunnen worden. Max en Oran 
zijn vaak nog een beetje teveel bezig met 
andere dingen dan hetgeen zich op het 
schaakbord afspeelt en hun talent komt niet 
altijd even goed tot uiting, maar ook voor hen 
geldt: volgend jaar een jaartje ouder en een 
jaartje sterker. 

Het valt te overwegen om na de zomer eens te 
onderzoeken of sommige jeugdspelers niet 
met een verkort speeltempo af en toe in de 
interne seniorencompetitie kunnen 
meespelen. 

Ten slotte nog een zakelijke mededeling. 
Enkele ouders merkten op dat ze het 
vervelend vonden dat Caïssa zo slecht 
bereikbaar is. De Caïssa-telefoon wordt nu 
dinsdag vanaf 1 8 . 1 5  uur voor de jeugd 
ingeschakeld: 06·14 55 94 08 en de 
jeugdleiders zijn nu de hele week voor 
vragen, commentaren, suggesties en al het 
andere bereikbaar per e-mail: 
jeugd@caissa-amsterdam.nl. Voor de 
senioren geldt dat ze zich nog steeds pas na 
19.00 uur op bovenstaand telefoonnummer 
kunnen opgeven. 
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De Partij van de maand 
,,.: De oogst voor de nieuwe rubriek 'De Partij 

van de Maand' valt niet helemaal mee. De 
redaktie kreeg zegge en schrijve één bijdrage 
toegestuurd die voor deelname in aanmerking 
kwam. 
Wat zou hier aan de hand zijn. Het is toch 
bijna niet aan te nemen dat er in zoveel 
weken in de interne competitie niet een paar 
dramatische, schokkende, treurige, 
schlemielige of prachtpartijen worden 
gespeeld. Zijn Caïssanen te ijdel om hun 
grootscheepse mislukkingen in te sturen? Of 
zijn ze juist te bescheiden om hun geslaagde 
partijen aan den volke te tonen. 
Maar ook kan het zijn dat juist deze ronde 
alle potentiële inzenders grondig werden 
ontmoedigd door Dennis, die op de 
desbetreffende clubavond al tijdens zijn partij 
tegen Tony Slengard, luid genoeg om door 
velen gehoord te worden, tegen mij zei: "zoek 
maar niet langer, ik ben nu bezig met de partij 
van de maand, dit kan niet missen . . .  "En als 
altijd hield Dennis woord door prompt zijn 
als "Partij van de Maand" geafficheerde partij 
op te sturen. 

De jury besloot dan ook unaniem deze partij 
de eerste prijs toe te kennen als "Partij van de 
Maand". De schepper legt uit waarom. 
Dennis, proost! 
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Leden van Caïssa: aarzel niet om uw (om 
wat voor reden dan ook) gedenkwaardige 
partij uit de interne competitie in te sturen, 
en ding mee naar de Hoofdprijs. 

Dennis Breuker - Theo Hendriks 

Caissa,winter-8, ronde 4, 1 1  februari 
2003 

1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 c6 Het 
Nimzowitsch tegengambiet. Heb ik zelf 
ook gespeeld. De laatste keer dat ik dit 
tegen me kreeg is alweer acht jaar 
geleden. 4.�c3 exf4 5.�f3 i.d6 6.d4 
cxd57 Dit is niet goed. Het idee is juist 
dat zwart net zo lang wacht met slaan 
totdat wit geen zet meer heeft en zelf 
moet slaan, waardoor zwart gratis een 
paard ontwikkelt. 7.�xdS �a5+ 8.�c3 
�e7 9 . .i.c4 0-0 10.0-0 �g6 Dat is het 
idée van het Nimzowitsch tegengambiet: 
zwart wil de pion op f4 behouden door 
hem zwaar te dekken. 1 1 .�e4 i.c7 
Consequent (blijft f4 dekken), maar 
gezien het partijvervolg lijkt me ie7 
beter. 12.�fg5 h6 13.�h51 
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Bekijk die arme onderontwikkelde 
damevleugel van zwart eens. En wit heeft 
zo'n beetje al zijn stukken op de zwarte 
koningsstelling gericht. Dit moet fout gaan. 
13 ... J.f57 A tempo gespeeld, maar 

verliezend! 13 ... HS (weer geen stuk 
ontwikkelen) was nog het best. Aan deze zet 
hadden we beiden tijdens de partij niet 
gedacht. Hij dekt g6 Ga, het paard stond in!) 
en ook f7. Een mogelijk vervolg is: 1 4.h3 
(met idee g4) 14 . . .  ch8 1 5 .g4 fg6 1 6.bg6 
cxg6 17.cxf7 :xf7 1 8 .Cc3! en na bijvoorbeeld 
1 8  . . .  cc6 1 9.\(xf7+ itxf7 20.Cd5 \(d6 2 1 .Cxf4 
staat wit heel erg goed. 14.�xf71 Altijd leuk 
om te spelen. Daarvoor speel je tenslotte 
Koningsgambiet. 14 .. gxf7 15 .. bf41 
(1 5.ixf7+ ©xf7 1 6.ixf4 is eenvoudiger, 
maar de tekstzet is voor de tribune). Na 
deze zet ging zwart lang nadenken, en 
gaf vervolgens op! 

1 -0 

Het is dan ook uit: bv. 

(a) 1 5  ... .lil.xf4 1 6.i.xf7 + ©xf7 1 7  .l'.M4 en f5 
valt ook nog; 

(b) 1 5".lüxf4 1 6.YMxf7+ ©h7 17 .YMg8+ 
©g6 1 8.i.f7 mat. 

(c) De lastigste variant vond ik in de 
analyse 1 5."ixe4 1 6  .. bf7+ ©h7, maar 
na 1 7.YMe2 is het helemaal uit. De loper 
op e4 hangt, 

(c1 ) en na 1 7  ... .i.f5 volgt 1 8.YMe8 met 
matdreiging op g8, 

(c2) en na 1 7".  ic6 volgt 1 8. �d3 �h5 
19. i.xc7. 

(c3) Ook op f4 slaan levert niets op, 
bijvoorbeeld 17 ... /J..xf4 1 8. �xe4 en f4 en 
g6 hangen. 

Objectief gezien was opgeven terecht, 
maar wit moet nog wel even de goede 
zetten vinden, zeker 1 7.�e2 in variant 
(c). Daarom zou ik als ik Theo was nog 
even een paar zetjes hebben 
doorgespeeld. 

Maart 2003 

Hel middenrif 
Leo Oomens 

Schaken is modegevoelig. Jarenlang kreeg 
ik in de ene partij na de andere te maken met 
de Marshall-variant van het Spaans. 
Fantastisch spektakel, waarin zowel wit als 
zwart maar moet zien overeind te blijven. 
Maar al weer zeker vijf jaar zie ik dat niet 
meer. Mooie verrassing dat Hugo die scherpe 
verdediging aandurfde in zijn externe partij 
tegen RWP-Zaandam in de KNSB. 
Vermoedelijk treft u zijn partij,  met zijn 
commentaar, elders in dit nummer. Je hart 
springt ervan open. 

Een opening die het binnen onze club niet 
haalt, is de Leeuw, een variant van de oude 
Philidor-verdediging. Ik ken niemand op 
Caïssa die dat wil spelen. Raar eigenlijk. 
Hebben we eens een eigen Nederlands 
systeem, doen we er niet aan mee! 

De Leeuw heeft zijn uiteindelijke vorm 
gekregen in Sliedrecht. Onder leiding van 
wiskunde- en schaakleraar Leo Jansen 
veranderde de Philidor in een systeem dat 
zwart zowel kan gebruiken tegen e4 als tegen 
d4. Dat is te danken aan de zeer flexibele 
eerste zet van zwart: 1 .  . . .  d6. Wit kan nu na 1 .  
e4 2 .  d4 spelen of eerst d4 en dan pas e4. 
Voor zwart maakt dat dus niets meer uit. 

Philidor deed het anders. Die speelde eerst 1 .  
. . .  es en pas daarna 2 . . . .  d6. Een aardige 
anekdote vind ik dat Philidor de normale 
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tweede zet van wit beschouwde als een 
blunder. 1 .  e4, eS 2. Pf3?? Hij beschouwde 2. 
... d6 als zo'n sterk antwoord, dat daannee al 
de weerlegging gegeven zou zijn van 2. Pf3. 
De geschiedenis heeft hem niet gelijk 
gegeven, maar het zegt desondanks wel iets 
over de potentie van de zwarte stelling na eS 
en d6. 

Witspelers verwachten na 1 .  e4, d6 vooral de 
Pirc-verdediging, met erop volgend .. . g6 en 
fianchettering van de zwarte koningsloper. 
Maar in De Leeuw blijft dat, evenals in de 
klassieke Philidor, achterwege. Zwart speelt 
Pf6, Pbd7 en dan alsnog eS, waarmee toch 
nog de Philidor-opstelling is bereikt. Vanuit 
die basisstelling kan de partij nog 
verschillende kanten opgaan. 
Eerlijk gezegd: ik vind dit geen lekkere 
opstelling voor zwart. Maar in Sliedrecht en 
Dordrecht hebben de spelers er op clubniveau 
goede ervaringen mee. Jansen bedoelde zijn 
systeem voor spelers onder of rond de 2000 
ELO die geen zin zouden hebben in alle 
moeilijke theorie van het Siciliaans of Frans 
op e4 of van het Koningsindisch op d4. Op 
grootmeestemiveau is er nog niet veel 
ervaring mee opgedaan. 

Wat ik uit het boek van Van Rekom en 
Jansen over deze opening wel begrijp is dat 
zwart zich in de meeste varianten blootstelt 
aan een langdurige aanval. Zijn stelling heeft 
echter weerstand genoeg. Zwart kan ook zelf 
ten aanval, met zijn pionnen op de 
koningsvleugel. De open koningsstelling 
(zwart rokeert niet!) ziet er dan bloedlink uit. 
Maar volgens de Sliedrechtenaars moet 
vooral wit oppassen. 
Mijn eigen ervaringen met de Leeuw zijn 
vooralsnog slecht. Tweemaal kreeg ik die 
verdediging tegen me, beide keren op het 
laatste Lost Boys-toernooi. Beide keren ging 
ik er kansloos af. Dat zegt natuurlijk niet 
veel. 

Een opening bewijst pas haar kracht als zij in 
de normale praktijk is opgenomen en niet 
alleen maar als verrassingswapen dient om 
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onvoorbereide tegenstanders een beentje te 
lichten. Zou de Leeuw die test doorstaan? In 
de schaakwereld wordt een nieuwtje al gauw 
mode: zie het Wolga-gambiet of de 
Shveshnikov-variant. Zo gauw daar op 
grootmeesterniveau mee werd 
geëxperimenteerd kwamen er meteen een 
heleboel partijen mee op het bord. Zo'n 
succes heeft de Leeuw nog niet bereikt. Is dat 
te danken aan de bescheidenheid van de 
uitvinder, zelf geen grootmeester, die zijn 
systeem vooral ontwikkelde om maar theorie 
te kunnen vermijden? En zijn doelgroep 
vooral zag in spelers op clubniveau? 

Of zou het liggen aan de kinderachtigheid 
waannee deze opening van het begin af aan 
werd gepresenteerd? De varianten hebben 
namen gekregen als de Leeuwenkuil (met 4. 
f4 i.p.v. 4. Pf3), de Leeuwenklauw (met een 
zwarte aanval met h6 en gS), de Leeuwenkop 
(met wederzijdse korte rokade), de Schreeuw 
van de Leeuw (met S. Lc4 en een er snel op 
volgend paard- of loperoffer op f7) en zelfs 
het slappe de Geeuw van de Leeuw (waarin 
zwart eS al op de derde zet speelt en waarin 
dameruil bijna onvermijdelijk is). Maar in die 
flauwe benamingen komt vermoedelijk de 
pedagogische ervaring van Leo Jansen tot 
uitdrukking. Zo wist hij zijn 
schaakleerlingetjes een sentimenteel 
geheugensteuntje te bieden. 

Misschien koos hij met een zelfde soort 
overweging de naam Leeuw voor zijn 
systeem, waarin hij zijn eigen voornaam 
benutte. Als de Leeuw een serieus te nemen 
verdediging is, dan moet zij eigenlijk ook een 
serieuze benaming krijgen. De Sliedrechtse 
verdediging. Zou dat niet prachtig zijn? 
(met dank aan J. van Rekom en L.B. Jansen: 
De leeuw, het zwarte wapen; 3de druk, 2000) 

Toernooien 
In de afgelopen maanden waren vele 
Caïssanen actief als deelnemers van 
schaaktoernooien. Hieronder doen enkelen 
verslag van hun deelname. 

Poolse kerst 
Michael Wunnink 

S inds ik wat internationale betrekkingen 

met Polen heb, ben ik natuurlijk ook 

gedwongen zo nu en dan aldaar een 

staatsbezoek te brengen. Jongstleden 

december was het weer zover. Terwijl 

kalkoenminnend Nederland de afwas deed, 

kon ik het weer niet laten om achter het bord 

plaats te nemen in het gezellige kersttoernooi 

van Krakau. Veel bekende gezichten van 

vorig jaar waren ook dit keer weer van de 

partij .  Zoals ik wel vaker merk in 

buitenlandse toernooien kon ik lekker mijn 

eigen gang gaan. Zo na de kerstdagen voelde 

het toernooi vooral als een speelse afsluiting 

van het jaar. Toch was ik wel degelijk van 

plan er iets van te maken, later zal blijken 

waarom. Het begon goed. In de eerste ronde 

won ik een degelijke witpartij . 

Michael Wunnink - Marcin Watorek(Pol), 
Krakau 02/03 (ronde 1) 
1.d4, dS 2. c4, e6 3. Pf3, Pf6 4. g3, c6 5. 

Maart 2003 

Over de tweede ronde kan ik kort zijn. lk 
speelde tegen een oude rivaal, de Ukrainer 
Vadim Shishkin (2391 ). Vorig jaar wist ik 
hem nog met wit te verslaan, maar dit keer 
kwam ik er niet aan te pas. Een strategische 
blunder op de 14e zet deed me de das om. 
Snel vergeten. Later bleek Shishkin hoge 
ogen te gooien en waren mijn wonden gelikt. 

Ik begon nu oerdegelijk te spelen hetgeen mij 
4 halfjes op rij opleverde. Toen brak een voor 
mij belangrijke partij aan. Elk jaar draag ik op 
2 januari een partij speciaal op aan mijn 
vader. Vorig jaar was dat een remise en dit 
jaar vond ik dat ik de remisereeks maar eens 
moest doorbreken, al was het alleen maar 
omdat het twee januari was. 

In stilte, zonder commentaar, deze partij voor 

mijn vader. 

Michael Wunnink - Robert Krzesaj(Pol), 
Krakau (ronde 7) 
1.  d4, Pf6 2. Pf3, g6 3. c4, Lg7 4. Pc3, 0-0 S. 
e4, d6 6. Lel, Lg4 7. Le3, Pfd7 8. Dd2, Pc6 
9. dS, Lxf3 10. gxf3, Pcb8 ll.  h4, eS 12. 
dxe6 ep, fxe6 13. h5, gS 14. LxgS, Lf6 IS. 
Le3, Pc6 16. 0-0-0, De7 17. f4, Pb6 18. cS, 
dxcS 19. Tdgl +, Ktï 20. eS, Lh8 21. Dd3, 
Ke8 22. h6, Pd7 23. a3, Pd4 24. LhS+, Kd8 
25. Pe4, Kc8 26. PgS, PfS 27. Dc4, Pxh6 
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Lg2, Pbd7 6. Dc2; Ld6 7. 0-0, 0-0 8.Pc3, b6 
9. Pd2, Lb7 10. e4, dxe4 ll. Pdxe4 Le7 12. 
Lf4, Pxe4 13. Pxe4, Pf6 14. Tadl, Pxe4 15. 
Lxe4, g6 (beter is h6)16. Tfel, Tc8 17. b4!, 
Wit maakt meteen gebruik van het 
aanknopingspunt op g6 1 7  . . •  , Lf6 18. h5, 
De7 19. cS! Nu krijgt zwart de 
duimschroeven aangedraaid. De loper op d6 
plombeert de d-lijn en de Lb7 wordt in 
bedwang gehouden. 19 • • •  , bxcS 20. dxcS, eS 
21. Ld3! De witveldige loper heeft voorlopig 
zijn werk gedaan en verhuist naar een andere 
diagonaal. 21. .• , Dc7 22. Dc3, Tfe8 23. 
bxg6, bxg6 24. Lc4, Lg7 25. LgS, e4? De 
fatale fout, maar zwart stond al slecht. 26. 
Lf6!, Lf8 27. Kg2!, e3 28. Tbl en zwart 
geeft op (1-0) 

Ik hoor mijn vader het mij nog influisteren 
tijdens ons eerste partijtje ooit: "Loper op de 
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lange diagonaal, jongen!" Mooier kan mijn 
slotzet dan ook niet zijn. 

28. Lf3! Voor mijn vader. 

Hier was ik in mijn missie geslaagd, waarna 
ik het toernooi afsloot met een remise. 
Hoewel, laatste ronde nog verloren. 
Uiteindelijk 4,5 uit 9. Mij maakte het niet 
meer uit. Ik ben allang dolblij dat ik het 
nieuwe jaar met een eerbetoon aan mijn 
vader heb mogen inluiden. 

Johan van der Klauw vond in de 

Mikrogids van 1 1  mrt. 2003 het 
volgende curiosum: 

-,,.: Schaken op Grimsey 

Voor de noordkust van ljsland ligt het 
,piepkleine eilandie Grimsey. Grimsey viert 
aarlijks op 1 1  november een hoogst 

merkwoordig eigen ritueel: op die dog 
l�ordt de geboorte herdacht van de 
l"merikaanse weldoener Daniël Willard 
Fiske ( 183 1 - 1 904). Deze opmerkelijke 
professor, zowel bezeten von IJsland nis lvon het schaakspel, adopteerde het eilond 
en voorzag het hondievol strootorme 
bewoners van schaakspellen. Vanuit 
Grimsey veroverde het schaakspel heel 
IJsland. Bij het overlijden van Fiske liet hij 
1,een grote geldsom no aan de vijftig 
1bewoners. Van straatarm werden zij 
iopeens steenrijk. Als eerste 
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buitenstaander' bezocht Marnix Koolhaas 
het joorlijkse eilandfeest ter ere van het 
schonk spel. 

Het Corustoernooi 

winnnaar Anand en Topalov 

In januari werd voor de 65ste keer het 
onvolprezen Corustoemooi (voormalig 
Hoogoven) gespeeld. Na de teloorgang van 
Lost Boys is Corus het laatste grote 
schaakfestijn dat in Nederland wordt 
gehouden. De Nederlandse schaker houdt 
zijn hart vast. Gezien de economische 
situatie bij Corus kan het bijna niet anders, 
ook de toekomst van dit klassieke evenement 
is zeer onzeker. Vandaar de zucht van 
verlichting en het opgeluchte applaus toen de 
toernooidirecteur toezegde dat het toernooi 
ook volgend jaar in elk geval weer zal 
worden gehouden. Positief denken: Corus 
wordt weer Hoogovens, de Nederlandse 
schakers gaan allemaal hun staal bij de 
Hoogovens kopen en dit unieke schaakfeest 
is tot in lengte van dagen gered. 
Aan de voeten van de meesters en 
grootmeesters op het podium werd weer een 
flink aantal leden van Caïssa als deelnemer 
aangetroffen. Paul Schipper was vorig jaar 
gepromoveerd naar de verschrikkelijk sterke 
groep 1 van de tienkampen. Hij keeg het 
moeilijk in deze groep met een gemiddelde 
rating van rond de 2200 . Hij scoorde 3,5 
punt. 
Maar van de Caïssanen moet allereerst 
Johan van Hulst worden genoemd. Hij werd 
(gedeeld) eerste in de groep 
ex-parlementariërs, met een score van 4 uit 5 
en voor gerenommeerde schakers als Jan 

Nagel en Bas de Gaay Fortman. Een 
bewonderenswaardig prestatie van ons erelid 
voor wie, in elk geval qua schaak, de jaren 
niet lijken te tellen. 
Zie hieronder zijn verslag van zijn partij 
tegen Jan Nagel 

Nage/,J - van Hulst, J 

I.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.Pf3 Pf6 
5.Le2 Lg4 6.0-0 c6 7.b3 e6 8.Lb2 Pbd7 
9.Pd4 Lxe2 10.Pdxe2 0-0-0 1 1.Pg3 Dc7 
12.d3 Ld6 13.Pce2 Pe5 14.Del h5 15.Pe4 
Pxe4 16.dxe4 Pg4 17.g3 h4 1 8.e5 Pxe5 
19.Lxe5 Lxe5 20.Tdl 

• . •  Ld6 [ 20 . . .  Txd1 21 .Dxd1 Da5 22.a4 
Dc5 -+(Fritz); 20 ... Tdg8-+(van Hulst)] 
21.Kg2 Th7 22.Dc3 Tdh8 23.Th1 hxg3 
24.hxg3 Txh1 25.Txh1 Txh1 26.Kxh1 
Le5 27.De3 Dd6 28.Kg2 b6 29.c4 es 
30.Pg1 Oc6+ 31.Pf3 Ld4 32.Df4 f6 
33.Kf1 e5 34.Dg4+ Dd7 Na deze zet was 
ik in grote tijdnood. Jan Nagel bood hier 
remise aan. Daaraan had ik genoeg voor 
een gedeelde eerste plaats. In het 
eindspel zou ik enige winstkansen 
hebben gehad, bijvoorbeeld na f5, 
gevolgd door e4. I k  accepteerde remise 
daar Jan zeker de dames niet geruild zou 
hebben. 'lz-'h 
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CORUS TIENKAMPEN 2003 
Frans Oranje 

Een kleine bloemlezing uit mijn partijen 
van het Corus-toemooi en maar weer onder 
het schone motto ' ter Leeringhe ende 
Vermaeck'. De eerste ronde is altijd 
vervelend, begint laat en is altijd rommelig. 
Ik ben niet erg bij de les en ineens krijg ik 
bezoek van de witte dame. Mijn koning rest 
slechts het veld h8. Ik zou nu in enkele zetten 
moeten verliezen, maar dan . . . .  

G.J.Renkema - F. G. Oranje, ronde 1 

" 

37. Dxh6+?? [ 37. fxe6 Dxe6 38. Th3 Lg7 
39. Dxf7 ]37 . ••• Th7 38. Dxh7+ Kxh7 39. 
Th3+ Kg8 40. Kf2 Da7 41. Pg4 c4+ 42. Ke2 
Dxa2+ 43. Kf3 Tf8 44. dxc4 Dd2 45. Pf2 
exf5 46. Kg3 Df4# 0-1 

M Ligtenberg - F. G. Oranje, ronde 3 

Tegen Margreet Ligtenberg lijkt het allemaal 

op rolletjes te gaan. Maar bij de 25e zet zie 

ik een combinatie van wit over het hoofd. 

Margreet speelt het prima af. Het kost mij de 

kwaliteit en tenslotte de kop: (zie diagram 

p.30) 

25 . .•. b6?? 26. Pxe5 dxe5 27. Dxe7 Txe7 
28. Txd8+ Kf7 29. f3 h5 30. H4 Kf6 31. 
Tf8+ Kg7 32. Tdd8 Kh7 33. Tfe8 1-0 
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stelling na de 25ste zet van zwart 

F. G. Oranje - G. van Yperen, ronde 9 

stelling na de 27ste zet van zwart 

In de laatste ronde wist ik mijn tegenstander 
met een kleine combinatie te verassen. Na het 
ruilen van de torens komt mijn Dame op 
bezoek en het mat is niet meer te pareren. 

28. Txd6 Txd6 29. Txd6 Dxd6 30. De8+ 
Kh7 31. Lf5+ g6 32. Df7+ Kh8 33. Lxg6 1-0 

Het vijfde punt is binnen en met vier 
teamgenoten uit groep 7D delen we de 
tweede tot en met de zesde prijs. 
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Debuut in Wijk aan Zee 
Leo Oomens 

Ik hen geen toernooispeler. Zelfs aan ons 
eigen Eijgenbroodtoemooi heb ik jarenlang 
niet deel kunnen nemen. Maar met mijn 
nieuwverworven vrije tijd heb ik me ditjaar 
voor het eerst op Lost Boys laten zien en ook 
in Wijk aan Zee op het Corus toernooi. 
Vanwege onwetendheid met de gang van 
zaken daar was ik te laat voor inschrijving 
voor de dagtienkamp en voor de 
weekeindvierkamp. Daarom speelde ik mee 
in de dagvierkamp. Ik werd ingedeeld in 
groep 9E en ik zag als enige opgave: alle drie 
mijn partijen moet ik winnen, anders is het 
een verloren toernooi (soms heb ik het 
ondanks alles hoog in de bol). Zonder echt 
overtuigend te spelen kwam ik inderdaad op 
3-0. In de eerste ronde kreeg ik op de 1 8de zet 
zo maar een heel stuk kado. Twee zetten later 
gaf mijn tegenstander op. In de tweede ronde 
zag mijn tegenstander met zwart op de 33"" 
zet een eenvoudige wending over het hoofd 
die mij drie pionnen en de partij had moeten 
kosten. In plaats daarvan gaf zwart later een 
kwaliteit weg en won ik in 56 zetten. 

Mijn beste partij speelde ik in de 3d• ronde. 
Na een Siciliaanse opening was na 15 .  
Pf6-g4 de volgende stelling ontstaan: 

Jan van Dijk-Leo Oomens 
1 6. Lg3, Lxf2+ 1 7. Lxf2, Pxf2 (nu moet wit 
kiezen, ofwel de loper op c4 redden ofwel het 
paard op f2 slaan) 18. b3, Pg4 19. Df4, Ph6 

20. Pe4, Pf5 21.  Tadl, b5 (een giftig 
pionoffer) 22. axb5, axb5 23. Lxb5, Db6+ 
24. Khl, Dxb5 (stukwinst, wit speelde nog) 
25. Td2, Da5 26.Tedl, Ted8 27. h3, Lxe4 
0-1. 

Drie punten dus. Zoals gezegd zonder 
overtuigend spel mijnerzijds. In de derde 
partij was mijn tegenstander ge'intimideerd 
doordat ik op dat moment als enige van mijn 
groep 2 uit 2 had. Ik werd beschouwd als een 
sterke tegenstander die eigenlijk in een te lage 
groep speelde. Strelend voor mijn ijdelheid, 
maar onverdiend. Maar in een lage groep 
krijg je nog wel eens onverwachte hulp van je 
tegenstander. Zonder dat kon ik het niet. Zie 
mijn verslagje van het PK. 

Een veel te oud wonderkind 
EdLeuw 

Jaren lang verlangde ik naar de dag dat ik als 
'van arbeid vrijgestelde' op doordeweekse 
dagen zou kunnen meespelen met de 
l 0-karnp van het Corustoemooi. Niet 
weggelegd voor de kantoorslaaf die geacht 
werd van 9 tot 5 achter een overheidsburo 
zijn werk te doen. Levendig herinner ik me 
hoe ik enige jaren geleden bij het overstappen 
op Schiphol, niet erg uitgeslapen, zware dag 
voor de boeg, een zeer relaxte Karel E. 
tegenkwam. Karel is een fameuse schaker van 
een al even fameuse schaakclub die een 
beperkt schaaktalent (wie niet?) paart aan een 
fantastische dosis optimisme. "Ja, ik ben op 
weg naar het schaaktoernooi van Guernsey" 
sprak hij vrolijk. Knarsetandend keek ik hem 
na. 

Dit jaar dan voor het eerst kon ik zelf de 
ongedachte luxe genieten van deelnemen aan 
zo'n doordeweeks toernooi. Een tienkamp 
van deelnemers die allen binnen een range 

, van 1 00 elopunten liggen. Dat vind ik het 
mooiste, elke partij in principe een gelijke 
strijd. Mijn eindresultaat was dan ook precies 
50%. 

Maart 2003 

Het aardigste in onze groep was de deelname 
van een klein kereltje, de 1 1  jarige Joey 
Fishman uit Chicago. Hij kwam aarzelend op 
gang, maar scoorde 4 punten uit de laatste 4 
ronden. Uiteindelijk werd hij tweede in groep 
5D. 

Dagelijks verdrong zich een groepje 
nieuwsgierigen rond zijn bord, meewarig de 
strijd van ploeterende gepensioneerden tegen 
het schakende kleinkind aanschouwend. Na 
urenlang ploeteren sleepte ik een halfje uit 
het vuur. Na drie uur spelen was er een 
gelijkstaand paard-pionnen eindspel bereikt. 
The little bastard probeerde daarna gedurende 
nog ruim l Y2 uur om de oude man tot een 
foutje te verleiden. Daarbij had hij soms een 
bijzonder enerverende manier van zetten 
doen. Stukken in de regionen van a8, b8 etc 
verzette hij staande naast het bord. 
Uiteindelijk wilde hij wel remise. Dankbaar 
en uitgeput nam ik het aan. 
Troostend was de gedachte dat ook deze Joey 
zijn grenzen zou leren kennen. Veel te oud 
voor een wonderkind. Op het podium 
speelde een grootmeester van nauwelijks 
twee jaar ouder dan hij . 

Mijn beste partij speelde ik in de laatste 
ronde. Ik verloor. In de eerste ronde was ik 
heel tevreden met deze winstpartij : 

Leuw - Keesman 

1 .e4 c5 2.c3 d6 3.d4 cxd4 4.cxd4 g6 5.Le3 
Lg7 6.Pf3 Pc6 7.Dd.2 e6 8.Pc3 Pge7 9.a3 
0-0 1 0.Ld3 f5 1 1 .Lh6 fxe4 12.Lxe4 Pf5 
13.Lxg7 Kxg7 14.0-0-0 d5 15.Lbl Ld7 
1 6.La2 a6 17.h4 b5 18.Pe2 Tc8 19.Kbl Pa5 
20.b3 h6 21.Pe5 Pc6 22.Pxd7 Dxd7 23.g4 
Pd6 24.f4 Pe4 25.De3 Dd6 26.Kb2 Tf7 
27.Lbl Pf6 28.g5 hxg5 29.hxg5 Ph5 30.Dd3 
Pe7 31.Txh5 gxh5 32.Dh7+ Kf8 33.DhS+ 
Pg8 34.g6 Tg7 35.Dxh5 Tcc7 36.Tfl De7 
37.DeS [ 37.f5 exf5 38.Txf5+ Ke8] 37 .•. KeS 
38.Pc3 Df6 39.Tel Dxe5 40.Txe5 Kd7 41.f5 
exf5 42.LxfS+ Kc6 43.Te6+ Kb7 44.Pxd5 
Tc6 45.Pf4 Tcc7 46.d5 Tc5 47.TeS Pe7 
48.Pe6 Pxg6 49.Pxc5+ 1-0 

3 1  



..,,..: 

CaïssaNieuws 395 

Het Persoonlijk Kampioenschap 
SGA 

Niet minder dan 17 leden van Caïssa namen 
deel aan het PK 2003. Meest succesvol was 
Micha Leuw die in groep A verdienstelijk 
derde werd. Mooie tpr-resultaten werden 
verder behaald door RobertJanSchaper, Wim 
Suyderhoud en Chris Leenders. 

Hieronder alle deelnemers en hun resultaten 
op een rij. 

Deelnemer/groep Sco Rang 
tpr 

re lijst 

Micha Leuw (A) 4,5 3 2187 

Avni Sula (A) 4 8 2076 

Rob J Schaper (B) 4,5 10 1928 

W. de Kruyff(B) 4 1 5  1 884 

Jildo Kalrna (B) 4 1 8  1 856 

Lucie vd Vecht (B) 3,5 19 1 897 

André Bach (B) 3,5 24 1 822 

Tony Slengard (B) 3,5 26 1861 

Peter Koefoed (B) 1 45 1603 

Chris Leenders (C) 5 4 1774 

Garth Sylbing (C) 3 27 1583 

Peter vd WerfJ_C) 2,5 35 1586 

Hans Kuyper (C) 2,5 37 1626 

Pim Zonjee (C) 2,5 38 1550 

W. Suyderhoud (D) 5 4 1827 

Steven Kuypers (D) 3,5 19 1564 

Leo Oomens (D) 2 3 1  1271 
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Weer terug 
Robert Jan Schaper 

Nadat ikjaren mijn schaken heb 
verwaarloosd, ben ik er sinds een halfjaar 
actiever mee bezig en boek ik ook weer 
betere resultaten. Om mezelf te testen besloot 
ik mee te doen in de B-groep van het PK. Dit 
is een kort verslag.Mijn toernooi begon 
matig, weliswaar won ik de eerste partij op 
vrijdag maar op zaterdag-de enige dag 
waarop we 2 partijen speelden--ging het 
mis: 0 uit 2. De eerste nul was het gevolg van 
een kortsluiting waarbij ik zo maar de 
kwaliteit inzette. 
Zaterdagavond was een ware slijtageslag. 
Veel spelers hadden moeite met de 
concentratie. Zo gaf naast mij Wilbert de 
Kruijf een dame weg, maar hij wist 
desondanks toch nog te winnen. Ik gaf ook 
een dame weg en verloor. 

Na deze rampdag ging het echter een stuk 
beter. Zondagmiddag kreeg ik de volgende 
stelling op het bord. 

Schaper - Manuel 

Zwart stond al slecht maar na zijn laatste zet 
Tfe8? wint wit direct. (Ziet u het? Oplossing 
aan het einde.) Ik zag het helaas te laat en 
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speelde te snel De2 maar won de partij toch 
vrij gemakkelijk. 

Het tweede weekend ging een stuk beter. 
Vooral de laatste 2 partijen waren echte 
gevechten met met veel (tijdnood) drama. 
Beide keren kwam ik gewonnen te staan en 
stond ik na de tijdnoodfase verloren, om 
vervolgens toch nog 1 ,5 uit 2 te halen. Dat 
zijn de leukste partijen! 

16 ••• Dxg2 17. Tfl Dxh2 18. Pf2 Lxf2+ {Ik 
krijg in de partijveel last van zijn 
zwartveldige loper; Pb6 was voorzichtiger, 
maar ik zag dan weinig toekomst voor dat 
paard.} 19. Txf2 Dhl+ 20. Tfl De4 21. Tf2 
Pe7 22. Lb4 PfS 23. Dc3 {Op zoek naar 
tegenspel (onder omstandigheden Dg3 of 
Da5).} 23 ..• Pd4 24. Tel Tb8 

Oplossing diagram: Dg4! Zwart kan het 
dameoffer niet aannemen want dan gaat hij 
mat en na iedere andere zet verliest hij een 
bak materiaal. 

Een avontuurlijke partij van Micha 
Le uw 

Helaas, ook na hardnekkig aandringen van de 
hoofdredacteur was Micha Leuw niet te 
bewegen om schriftelijk enige mededeling te 
doen over zijn ervaringen bij het PK. Maar 
gelukkig is zijn meest avontuurlijke partij, 
dankzij het verslag van zijn tegenstander, 
toch bewaard gebleven. Micha lijkt zich 
ernstig te verslikken in de opening. 
Tegenstanders, omstanders en Fritz waren 
overtuigd van het grote, wellicht beslissende, 
voordeel van zwart. Micha denkt daar zelf 
iets anders over, maar dat moet u hem zelf 
maar eens vragen. 

Janse analyseert de partij op 'Euwe on line.' 

MLeuw-P. Janse, PK groep À ronde 3 
1. e4 eS 2. Pf3 e6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Pf6 
S. Pe3 Pe6 6. Pxe6 bxe6 7. eS PdS 8. Pe4 
DaS+ 9. Ld2 Pb4 10. f4 DdS l l .  Pe3 Dd4 
12. a3 LeS 13. Del PdS (13.. .  Df2+ 14. Kdl 
{Gevolgd door Pe4 en Ld3 en wit staat zeker 
niet minder.})  14. Pdl (14. Pxd5 cxd5 ) 14 •.. 
De4+ IS. Le2 La6 {Geen slechte zet, maar 
wel een teken dat ik nog niet goed in de partij 
zat. Niet vreemd als je met zwart na 15 zetten 
al gewonnen staat zonder datje daariets voor 
hebt hoeven doen (ik wist dit alles al).} ( 15  . . .  
Dxg2 16. Tf1Dxh2) 16.  e4 {Ik dacht dat ik nu 
Lxc4 kon doen en dat hij dus moest opgeven 
wegens mat.} 

stelling na de 24ste zet van zwart 

{Na lang denken.} (24 ... Pxe2 25. Txe2 
Dxf426. Tf2 {en het is nog niet voorbij . 
Zwart moet steeds uitkijken voor Dd6met 
mataanval.})  2S. Kdl { Ik begon te beseffen 
dat ik er alleen met mijn pluspionnen niet zou 
komen. Deze omschakeling (er moet nog 
werk worden verzet) kostte met te veel tijd.} 

2S ••• es 26. LxeS Pxe2 {Nu wel,omdat 
zwart zijn loper heeft geactiveerd.} (26". Pb3 
{De oorspronkelijke bedoeling.} 27. Lf3 ( 27. 
Ld3 Dhl+ 28. Tfl Db7) (27. Lxa7 Pxcl 28. 
LxL8Pxe2 29. Txe2 Dxf4 30. b3 0-0 {en de 
zwarte loper wordt spoedig actieverdan de 
witte.}) 27 ... Dxf4 28. Le3 Dg3 {Maar dit 
vond ik te onoverzichtelijk. Toch wel 
terecht.}) 27. Txe2 Dxf4 28. Dd3 dS {Een 
beetje paniekerig, maar wel sterk. } (28 . . .  
Dfl+ 29. Kc2 Df5 30. Dxf5 exf5 3 1 .  
Kd3 {Maar wit is nog niet verloren.}) 

29. exd6 e.p. Kd7 {Dit geeft misschien de 
winst uit handen.} (29". Td8 ) (29". 0-0 
{Dit was ik eerst van plan,maar ik schrok 
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van} 30. d7 Tfd8 3 1 .  Le7 Lb7 (3 1. . .  Lxc4 
{Fritz.} 32.Txc4 Dfl+ 33. Kd2 (33. Kc2 

Txd7) 33 ... Txb2+ 34. Tc2 (34. Ke3 Dh3+ 
)34 . . .  Txc2+ 35. Kxc2 Txd7 36. Dc4 Tc7 37. 
Dxc 7 Dxe2+ {met uitstekende winstkansen.} )  
32. Lxd8 Txd8 3 3 .  Td2 Le4 34. Dh3 Lf3+ 
35. Kc2 Dxc4+36. Kb l Le4+ 

30. b4 Lb7 31. Tf2 Dg4+ 32. Kd2 f5 33. 
Le3 (33. Lxa7 {Dit alles speelde zich in 
hevige tijdnood af.})  33 ..• De4 34. De3 
(34.Dxe4 Lxe4 {is natuurlijk ook nog lang 
niet duidelijk.}) 34 .•. Thg8 (34 . . .  eS 35. Tel )  
3S. bS {Naar zetje in tijdnood.} ( 3 5 .  c S  Lc6) 
3S ..• a6(35 ... Kxd6) {Hier kwam Wim 
Nijenhuis meteen mee.} 36. Tel Tbd8 (36 . . .  
e5 37. Lxa7 ) 37. Kei ) 36. a4 (36. Tf4 Dg2+ 
37. Tf2 De4 38. Tf4 )36 ..• axbS 37. axbS 
Tas (37 . . .  eS 38. c5 La8 39. c6+ Kxd6) 38. 
eS Ta2+ 39. Kei LdS (39 . . .  Dhl + 40. Tfl 

� Dh4+ 4 1 .  Lf2 De4+ 42. Le3( 42. De3 Db4+) 
42 . . .  Dh4+ ) 40. e6+ Kxd6 ( 40 ... Ke8 4 1 .  
d7+ Kf7 42.Txa2 Dhl +  43. Kd2 Dg2+ ) 41. 
Des+ KeS 42. Txa2 f4 43. Te2 {ook dat 
nog}43 .•. Kf5 44. Lxf4 1 -0 

Jildo Kalma doet verslag van verrassende 
paardensprongen op het Kersttoernooi in 
Groningen en het PK. Op de zelfde website 
van Euwe wordt hij door tegenstander tijdens 
het PK , Sternau, beticht van "een irritant 
soort speelstijl". Een aardig compliment lijkt 
me. 
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Voor de paardenliefhebbers 
Jildo Kalma 

Twee aardige partijfragmenten, al zal de 
serieuze liefhebber altijd wel enige vorm van 
dierenmishandeling bespeuren 

1 .  Het paard achter de koning spannen 
Kalma - Tilstra, Groningen 2002 

stelling na 61. Ke4-f5 
61. .•• , PgS-f3 62. Pf2-e4, Pf3-d4+ 63. 
KfS-f6, Kh4xh3 64. g4-gS, Kh3-g4 6S. 
Pe4-g3!Een mooie zet om mee te winnen. 65 . 
Pd6? houdt ook ... Pf5 tegen, maar is remise 
na 65 . . . .  , Pe6 66. g6, Pf4 67. g7, Ph5+. 

2. Paardenkrachten op het PK 
Sternau - Kalma, Amsterdam 2003 (pk7) zie 
diagram op p. 32 

Wit had het punt al geteld en speelde hier 
zonder veel nadenken 39. Pe3-dS? (Zie 
p. 35) 

[Tegenstander Sternau geeft op de Euwe 
website het volgende commentaar: "Ik zag 
dat het paard op e5 veld g4 dekt waardoor 
zwart geen matgrappen heeft. Tevreden stond 
ik op om even een sigaretje te roken. Het punt 
had ik inmiddels geteld en ik zag dat dat me 
een gedeeld 3e plaats zou opleveren. "] 
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stelling na 39. Pe3-d5 
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Er volgde 39 • •.. , De3-al+, en na 40. Kgl-h2, 
DalxeS+! 
[Opnieuw Sternau op de website: "Als een 
donderslag bij heldere hemel. Ik bleef nu een 
minuut of vijf in shocktoestand achter het 
bord zitten. '1 
41. De4xeS, Ph6-g4+ 42. Kh2-g3, Pg4xeS 
43. Kg3-f4 Nu zou zwart g2-g4 willen 
tegenhouden, maar na een direct ... Pg4 haalt 
wit via schaak op e7 de pion op a5 op. In de 
partij moest ik g2-g4 toelaten, de 
koningsvleugelpionnen verdwenen van het 
bord, evenals (verkeerde plan?) de witte 
a-pion. Een stuk meer dan in de eerste partij, 
maar het werd remise.Originele suggestie na 
afloop: laat de witte a-pion staan, dwing wit 
zijn paard tegen de laatste zwarte pion te 
offeren en win het PP tegen pi-eindspel. 
Tijdens de analyse kwam het dwingen echter 
vooral neer op verleiden en wat deel drie van 
het winstplan betreft, geldt voor deze schaker, 
zo aan het slot van weer een zwaar PK: iets te 
weinig PK. 
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Mijn eerste ratingpunten 
Wim Suyderhoud 

Niet in het bezit van een rating en onervaren 
in het toernooischaak, had ik gekozen voor 
een optreden in groep D. Overeenkomstig 
mijn resultaten bij de club. Aangezien voor 
aanvang al vaststond dat ik twee nullen moest 
nemen, koesterde ik geen hoop op een prijs. 
Elke competitieve sporter weet dat een betere 
mentale voorbereiding niet mogelijk is. Het 
begin was er dan ook naar: 2Y. uit 3. Al was 
het niet meer dan spek en bonen, smaken 
deed het goed. 
Op de dag van ronde vier, vierde mijn zoon 
zijn achtste verjaardag. Het feestje begon om 
2 uur. In plaats van mij absent te melden, 
besloot ik toch maar even in de toernooizaal 
te gaan kijken of ik geen snel halfje kon 
krijgen. 

Sepp - Suyderhoud (PK groep) 
1.e4 e6 2.d4 dS 3.eS Lf5 4.Pe3 e6 S.g4 Lg6 
6.h4 h6 7.Ld3 Lxd3 Remise? Mijn 
tegenstander had een honderd procent score 
en zou mij na acceptatie een half punt voor 
blijven. Hij keek mij eens recht in de ogen, 
nam een kwartier om de stelling te peilen en 
speelde verder. 8.Dxd3 a6 9.f4 eS 1 0.Pf3 Pe6 
ll.Le3 Db6 12.0-0-0 Castling into it. Wit 
verzuimt afte ruilen op es en laat daarmee 
zijn laatste kans liggen om de koningsaanval 
vorm te geven. 12 ....• e4 13.Dd2 DaS 14.a3 
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stelling na de 14de zet van wit 

Lxa3!Dat heet ontwikkelen van een stuk. Ik 
had haast, weet u nog. 1S.bxa3 Dxa3+ 
16.Kbl bS Opzij, opzij, opzij . l 7.Pa2 b4 Als 
er eeuwig schaak in had gezeten, zou ik daar 
nog steeds op hebben gespeeld. 1 8.Dcl DaS 
(Is Da4 beter?) 1 9.Ld2 Tb8 20.Pgl Wit doet 
er hier waarschijnlijk beter aan met Lxb4 
materiaal terug te geven. 20 ••... Da4 (Ja, toch. 
Het had sneller gekund.) 21.Th3 c3 22.LelEr 
viel nu niets meer terug te geven. Als de 
b-lijn opengaat is het met wit gedaan. 22 ...•. 
b3 23.cxb3 Of23.Pxc3 bxc2 mat, zagen mijn 
supporterende teamgenoten Leo en Steven in 
het post-mortem. 23 ..•.. Txb3+ 24. Kal Tb2 
2S. Dxb2 cxb2+ En wit gafhet op. 0-1 

Ik was mooi op tijd thuis voor het 
verjaardagsfeestje en bracht een humeur mee 
dat zelfs tegen de voltallige schoonfamilie 
ruimschoots bestand bleek. 

In de 5e ronde lootte ik wederom een 
koploper met honderd procent. Deze aarzelde 
niet toen ik na 25 zetten in een onduidelijke 
stelling remise bood, hetgeen mij op een blik 
van afkeuring van Leo kwam te staan. (Hij 
zou zijn gelijk gaan krijgen.) Ik haalde mijn 
schouders op. Werken moest ik immers, op 
de dag van ronde 6. En nul = nul. Nothing 
ever carne of nothing, aldus Shakespeare. Of 
Monty Python, daar wil ik vanaf wezen. De 
limonades die ik die avond nuttigde in het 
voortreffelijke gezelschap van Peter, Frans en 
Steven smaakten in ieder geval prima. 
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Nog steeds keek ik niet serieus naar de 
ranglijst. Dat veranderde spoorslags toen ik 
voor aanvang van de laatste ronde las dat de 
nummers 1 en 2 respectievelijk slechts 1 en Y, 
punt voorsprong hadden genomen. Men had 
elkaar de punten afgesnoept. En aangezien de 
twee toppers tegen elkaar hadden geloot, 
bleek met deze stand van zaken ironisch 
genoeg dat ik nu pas echt kansloos was. Met 
een heel punt uit ronde 5 zou ik nog volop in 
de race voor het kampioenschap zijn geweest. 

Nou ja, ik kon nog tweede worden. Voor het 
eerst moest er derhalve gewonnen worden. 
Dat vereiste een verandering van tactiek. Va 
banque. Maurice' aanwezigheid bood steun. 
Ik had mij voorgenomen rechtstreeks op de 
vijandelijke koning afte gaan en op tijd te 
spelen om mijn tegenstander vanaf het begin 
onder druk te zetten. Zo doende stond ik na 
14 zetten dus een kwaliteit en een pion achter. 
Maar vorm is een merkwaardig fenomeen. 

stelling na 18 . . . . .  Pe5 uit de partij 
Suyderhoud - Marcelis (PK groep D, 
1 60203) 

19.cS Deze pionzet geeft compensatie voor de 
materiële achterstand omdat de zwarte dame 
buiten het spel geraakt. 19 ....• Pxf3 20.Lxf3 
Das 21.b3 Le6 22.Txd6 Tad8 23.Le2 Eerst 
de dame helemaal afsnijden. 23 ..... Dc7 24.h4 
Natuurlijk niet het pionnetje nemen. Naar de 
koning! 24 ..... Txd6 2S.cxd6 Da7 26.DeS+ 

Kg8 27.PcS aS Onderkent het gevaar niet. 
28.Dd4 Ld7 Misschien had de loper geven 
nog tegenspel geboden. Hij heeft toch geen 
goede velden. En dameruil was dan het voor 
zwart gunstige gevolg geweest. 29.g4 Td8 
30.hS Le8 Noodzakelijk was 30 . . . .. gxh5 
3 l .gxh5 h6 31.Lc4 Nauwkeuriger is 3 l .h6, 
waarna bij willekeurig welk tegenspel 
spoedig mat gegeven kan worden op g7 ofh8. 
Na tekstzet is gxh5 nog steeds mogelijk. 
31. .... Ld7 32.h6 Uit. 1-0 

Met dit resultaat kwam ik op 5 punten. Goed 
voor de met 4 anderen gedeelde 2e plaats. Ik 
was tevreden met de eer, de geldprijs (!) en 
de fonkelnieuwe rating. Rest de vraag: hoe 
lang blijft het duren, deze vorm? 

Schipbreuk in zicht van de haven 
Chris Leenders 

Groep C blijkt bij aanvang 46 deelnemers te 
tellen. Met een rating van 1662 neem ik de 
l 5de plek in. Een openingsvoordeeltje, want 
in de eerste ronde tref ik nu een lager 
ingeschaalde tegenstander. Na eerst 
huizenhoog gewonnente hebben gestaan, 
sleep ik een eindspel met lopers van ongelijke 
kleur naar winst. In mijn tweede partij, een 
Caro-Kann, groeit wits pion op c3 uit tot een 
donkergloeiende twistappel. 

Zo ontstaat een memorabel moment na zet 28 
.. . De4 . 

R. Letteboer - C. Leenders 

In plaats van het zekere voor het onzekere te 

nemen, bijv. ruilen op e4,gaat wit voor winst; 

hij speelt 29. Dh4 en krijgt prompt met 29. 
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.• Txc3 ! het lid op de neus. Het vervolg is nog 
erger voor hem: 30. Tlxc3 Txc3 31.LcS Tel 
32. Tfl De3 33. Df2 Txfl 34. Kxfl Del 

stelling na de 28ste zet van zwart 

3S. Ke2 Pc4 36. Dh4? De3 en mat binnen 
enkel zetten. 

Nummer 3 is een leuke gooi-en-smijtpartij 
met wisselende kansen, tot zwart besluit tot 
30 .• Df8-d6. 

C. Leenders - R. Geukes 

' 

Na 3 l eS!? [Oorn Fritz is hier weer de grote 
spelbreker. Hij zegt 31 . . . Df8 en wit moet 
nog hard werken voor de winst. red.} Na 31. .. 
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DdS?? weet ik hem te strikken in een 
matnet. 32. Dg4 Kf8 33. Dg7 Ke8 34. Dg8 
Kd7 3S. Dxf7 Kc6 36. Pe3 !DxeS 37. De8 
Td7 38. Tel Kd6 39. Dili en mat op de 
volgende zet. 

Allemachtig, 3 uit 3 gehaald. In ronde 4 tref 
ik voor het eerst iemand meteen hogere 
rating. Het is mijn beste partij, al zitten er 
over en weer missers in de tijdnoodfase. 
Wonderlijk genoeg kom ik er met een pion 
meer uit, en zo'n eindspel laat ik me niet 
afsnoepen. Zowaar 4 uit 4, als dat maar goed 
gaat. De partij in ronde 5 lijkt uit tedraaien op 
een langlopend toreneindspel met een pion 
minder voor mij, maar mijn tegenstander 
weigert op het juiste moment de pluspion te 
incasseren, en laat zich ook nog in tijdnood 
vorken.Halleluja, 5 uit 5 .  

Dat wordt geheid 7 uit 7.  Partij 6 loopt 
voorspoedig tot zet 30. Ik win de kwaliteit 
(nee, geen cadeau) en vergeet dan te 
consolideren. Het akelige gevolg is volstrekt 
onnodige damevangst. Kan gebeuren, één 
zo'n dure blunder in een prachtig toernooi. 

Maar de laatste ronde is nog rampzaliger. Ik 
ga na een Budapest gambiet mat op tiende 
zet. Iedereen natuurlijk reuze benieuwd hoe 
dat ging. Hier is het gedrocht: 

C. Leenders - FN Hoogendijk 

1.  d4 Pf6 2. c4 eS 3. dxe5 Pe4 4. Dc2 ?! dS 
S. exd6 Lf5 6. Da4 Pc6 7. Pd2 PcS 8. Ddl 
Lxd6 9. Pgf3 De7 10. a3?? 

Zo blijft het bij 5 punten, en een achteraf 
schamele 4de plaats. 
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Ten slotte kreeg de redactie van Peter 
Koefoed een handgeschreven en 
handgetekend verloop van zijn vlotte 
winstpartij in de B-groep van het PK. 

Wie 't snapt, mag 't zeggen 
Peter Koefoed 

Zet na zet steeg mijn verbazing, om ten slotte 
te veranderen in een soort gelaten 
verbijstering. Want voor mijn ogen voltrok 
zich zoiets als een zelf-wurging. Was 't soms 
de bedoeling dat ik enthousiast zou gaan 
offeren, of al mijn waakzaamheid zou 
verliezen? Dat deed ik (deze keer) dus niet. 
Integendeel, rustig aan volgde ik de 
'nader-tot-u' aanpak. Pionnen of stukken 
offeren leek niet nodig. 

De partij spreekt voor zichzelf. 

Koefoed - Bo/huis [PK r3} 

1.Pf3 dS 2.d4 cS 3.e3 e6 4.b3 Pc6 S.Lb2 f6 
6.a3 cxd4 7.exd4 Le7 8.Ld3 0--0 9.0-0 a6 
1 0.Pb2 bS 11.Tel Lb7 12.b4 Db6 13.Pb3 aS 
14.c3 Tad8 1 5.De2 a4 16.PcS Pa7 17.PeS 
Ld6 1 8.f4 Tfe8 1 9.g4 g6 20.h4 Lc6 21.hS 

... Pd7 22.gS PxeS 23.fxeS Le7 24.Dg4 Tb8 
2S.Te2 Dd8 26.Tg2 Ltll 27.Tfl Pc8 28.Tgt'2 
Te7 29.hxg6 hxg6 30.Th2 Pb6 31.Dh3 Lg7 
32.Dh7+ Kf8 33.Lxg6 Pc4 34.Lcl PxeS 
3S.dxeS d4 36.Txfï+ Ke8 37.Txg7+ 1-0 

Het l<ankethoekje 

In deze tijden van geweld is het misschien 
goed om in de huiskamer van een (schaak) 
vereniging een hoekj e  in te richten waarin de 
leden van de vereniging op onbekommerde 
doch welvoeglijke wijze eventuele klachten 
en ergernissen over het verenigingsleven 
kunnen uiten. Hiervoor wordt deze nieuwe 
rubriek in CN in het leven geroepen. Maar we 
halen hem natuurlijk alleen uit de kast als 
Caïssanen, op eigen initiatief, ook 
daadwerkelijk iets te mopperen hebben. 

Peter Koefoed is de eerste. Hij krijgt ruimte 
voor een onderwerp, het 'funschaak', dat 
zoals in de wandelgangen al was gebleken 
meer leden bezighoudt. 

Voordeel is ook dat dergelijk protest nu niet 
meer middels een voor de borst opgehangen 
reclamebord geuit hoeft te worden. 
De organisatoren van het 'funschaak' lieten 
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desgevraagd weten geen behoefte te hebben 
om schriftelijk te reageren. 

Op zichzelf lijkt dit onderwerp de redaktie 
belangrijk genoeg om ook eens in breder 
verband te bediscussiëren. 

Regentesk gedoe bij Caïssa 
Peter Koefoed 

iOnverwochts in een zogenaamd 
unchess-ovondje terecht gekomen, trachtte 
k een goed heenkomen te vinden in het 
rgoniseren van wat Basic Chess. Viel dot 
ven in slechte aarde, althans bij de 
rganisatoren von funchess. Elwin begon 
elfs een beetje te gillen van "dot doe je 
iet, hoor!" . Paul deed het rustiger oon mei 

'�ik vind dit niet leuk". Ook de Grond Old 
on (Frons) bemoeide zich er mee: " ik vind 

11e heel vervelend". 

Gèirriteerd door deze onzin liet ik me 
ntvolten dot zij stolinistjes waren. Waf is e 
u in godsnaam mis met vrijheid-blijheid. Zi 
ie willen funnen, funnen en onderen doen 
at zlj leuk vinden. Volgens mij is dot pos 

un. De noodzaak van eenheidsworst 
ntgaol mij te enenmale. 

IAmenl 
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Standen externe competitie Caissa 4 klasse lB 

Klasse 2 B  Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
1 .  VAS 4 5 1 0  33 6% 7'/z 4Y, 8 6'!. 1944 2087 

1 .  Bloemendaal 11 3 6Yz x 4 5 5 3 5 8 6Y, 2. Amstel 1 5 8 24% 5 6 3'!. 5 5 1811 1875 

2 .  Caissa 9 3 1Y, 4 x 4 3 4 5Yz • 5 6 
3. Tal/DCG 3 5 5 19'/2 1 '/z 3 5 6 4 1864 1827 

3 .  LSG 2 8 3 5  3 4 x 3Yz 4 6Y. 7 7 
4. Es"80 1 5 5 18'!. '12 4 4'!. 3 6'/z 1 803 1791 

4 .  Promotie 8 2 8  3 5 4Y, x . 3Y, 4Yz 2 5Y, 
5. Almere 3 5 5 18'!. 2 3 4 5 4'!. 1 807 1794 

5 .  Messemaker 1847 7 2 9  4 4 . x 4 3Y, 3Y. 5Y. 4Y. 6. Donner 1 5 4 21 3% 4'!. 3'1· 3 6'!. 1808 1855 

6 .  HWP ( Z )  7 2 8  5 2Yz 4Y, 4 x 5 . 3Y, 3Y, 
7. Calssa 4 5 2 13Y, 0 3 2 5 3'!. 1742 1723 

7 .  Alteveer 6 2 7  3 3Y, 4Yz 3 x 5Y, 2Y. 5 
8. Pion 1 5 1 1 1 '!.  1'1· 3 4 1'12 1 1/z  1 842 1698 

8 .  ZSC- S aende 6 2 3  0 3 lYz 6 4Y, • 2Y. x . SY, 

9 .  wsc 6 2 2Y, • 2 1 2Y. 2Yz 4Y, SY: • x 4Yz Caïssa 5 klasse 2c 

1 0 . Almere 2 19Y, lYz 1 . 3Yz 4Y. 3 2Yz 3Yz x 
1 .  TOZ 1 1 0  32 6 3'/· 5'12 4'12 6'!. 6 1 756 1 797 1676 

Klasse 3E Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. ENPS/Qulbus 1 8 25'!. 7 4 4'/. 4 6 1839 1792 1694 

� 1 .  csv 1 1  3 2Yz x 5 4 5 6 4Yz 311. 411. 3. KLM/Pega/AASTOR 1 8 25 2 1 4'/. 4'/. 6'/z 6Y, 1731 1 739 1724 

2 .  Voorschoten 10 3 1'1. 3 x 4 4 5 . 5Yz • 4Yz 5Yz 4. Amstel en Gein 1 7 23'/z 4'/z 4 3'/. 2 4'12 5 1691 1714 1721 

3 .  Moerkapelle 9 3 0 4 4 x 4 5Yz 211. • 5 5 5. Probleem 3 5 22'/2 2'/z 3'/2 6 1 '/.  4 5 1 595 1669 1691 

4 .  Katwij k  8 2 8  . 4 4 x 3 4 . 4Yz 4 4Y. 6. Calssa 5 4 24'/2 3'/. 4 3'/z 6'/z 3 4 1 645 1715 1708 

5 .  Caieea 2 7 2 7';4 3 3 5 x 5Yz 4 2Yz • 4Yz 7. Es'80 2 3 15'!. 1'/. 1% 3'/2 4 5 1 648 1606 1686 

6 .  VAS 2 7 2 7  . 2Yz 4 2Yz x 5 5 5 3 8. Tal/DCG 4 1 1 5'/2 2 2 1'!. 3 3 4 1724 1 583 1711 

7 .  Philidor Leiden 7 2 6  2 2';4 5';4 • 4 3 x 4';4 4';4 • 

8 .  DD 2 6 3 1  3Yz 3Yz 5Y. 3 3Y. x 7Y. 4Y, 

9 .  De Vogelwij k  3 2 2  4Yz 3Y. 3 4 3 3Yz Yz x . 

1 0 . LSG 5 2 2 4Yz 3Y, 2Yz 3 3Yz 3Yz 5 . 3Yz • x Caïssa 6 klasse 4b 

Caîssa 3 klasse lA 1 .  Calssa 6 5 8 28 3 5 8 7 5 1490 1650 

2. 00$ 2 5 8 22 5 4'12 4'/z 5 3 1527 1510 

1 .  Caissa 3 5 9 26 5% 5 6% 4 5 1832 1907 
3. Almere 9 4 6 21 3% 5'!. 5 7 1 508 1612 

2. Almare 4 5 8 23 4'12 4'12 3'/1 5'12 5 1762 1 856 

3. VAS 3 5 6 23 3'12 4 6 4 5'12 1828 1854 
4. Chaturanga 1 4 2 14'/z 3 3% 2'/z 5'/2 1487 1448 

5. VAS 9 4 2 12'/z 0 3 3% 6 1462 141 1  

4. Raadsheer 2 5 6 21 2'!. 4 4 4'!. 6 1 814 1835 
6. Raadsheer & 4 2 1 1  1 3 2'/z 4'12 1466 1380 

5. Euwa 4 5 5 19% 3 3'!. 4 4Y, 4'12 1813 1777 

6. Probleem 1 5 4 17'/2 1'!. 4'12 2 3'12 6 1866 1 766 
7. Volewljckers 3 4 2 1 1  3 5 1 2 1468 1 368 

7. VAS 5 5 2 16 4 2'!. 4 2 3'/, 1731 1743 

8. Grasmat 1 5 0 14 3 3 2% 3'/, 2 1 796 1 703 
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Caïssa 7 klasse 5 

1.  Almere 11 5 1 0  27% 51/z 41/z 5 7 51/z 1473 1 554 

2. Oosten-Toren 3 4 6 22 4 4 71/z 61/1 1488 1513 

3. Calssa 7 5 5 201/z 21/z 4 2 5 7 1430 1443 

4. TOG 1 4 4 181/z 31/. 6 31/z 51/z 1466 1449 

5. MSK 4 4 3 141/z 3 4 3 41/z 1462 1429 

6. Pion 5 4 2 81/z 1 v. 21/z 41/z 1338 1255 

7. Probleem & 4 0 81/2 21/z 11/z 1 3112 1 288 1264 

Ranglij s t  na ronde BS (alleen aktieve opelers> 

Pl. Speler part + = - Pnt Pre Zw Ex KNSB CLUB GEMM Rtng TPR KZR WRD 
l Michael Wunnink 

2 Michiel Pos 

3 Hugo van Hengel 

4 Theo Weijers 

s Pieter Melford 

6 Niek Narings 

7 Elwin Osterwald 

B Gerard Mulder 

Cas Zwaneveld 

10 Albert Riemens 

11 Aldo v/d Woestijne 

1 2  Lealey Gebhard 

13 Micha Leuw 

14 Martijn Miedema 

15 Avni Sula 

16 Chris Leendere 

1 7 Paul Schipper 

1 e Coen Vene ma 

19 Dennis Breuker 

20 Stef Nagel 

21 Tony Lith 

22 Peter v/d Werf 

23 Johan van Hulst 

24 Hans de Vilder 

25 Erik Dekker 

26 Robert Jan Schaper 

27 Piet Ruhe 

28 Willem Neele 

29 Bas Lewerissa 

30 Sander Tigelaar 

31 Paul de Jager 

32 Pim Zonj ee 

33 Peter Koefoed 
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6+1 5 

l l 5% 78 - 1  

5% 9 1  - 1  

2 2 0 4  2 1 6 1  2 0 0 9  2184 2235 1155 180 

1958 1967 1878 2022 2273 1081 179 

l 

BO +1 1 2069 2153 2001 2172 2241 1033 178 

75 

4% 75 

1 1 4% 75 

5+1 3 1 l 3% 70 

2 1957 1861 1952 1905 2145 1022 177 

1996 2031 1840 2039 2033 1018 176 

1 2143 2059 1881 2070 2074 972 175 

l 2053 2022 1790 2020 1939 954 174 

3 100 +1 1 1746 1849 1589 1871 1983 887 173 

3+1 2 

62 

1 2 66 

3% 87 

1990 1858 1767 1862 1858 868 172 

1 2150 2150 1964 2146 2086 853 171 

1927 1906 1 782 1933 2111 849 170 

6+2 

1 4 80 +l 1 1645 1645 1602 1681. 1842 8 4 1  169 

l 2 3% se 2113 2239 1951 2198 2011 834 168 

2% 83 +1 1 1857 1868 1650 1876 1926 833 167 

2 2 57 +l 2029 2073 1997 2069 2048 792 166 

1 100 +l 2 1652 1545 1400 1554 1666 791 165 

3% 58 

1 2 4% 64 +1 

50 

1994 194 7 1729 1920 1 789 777 164 

1613 1557 1639 1609 1744 759 163 

1966 1989 1910 1965 1910 753 162 

2 1 2 2� 50 ·1 1 1800 1800 1877 1815 1877 751 161 

57 +1 1 1633 1686 1556 1673 1607 735 160 

1 l 2 1% 37 

100 

1 3 75 

l l 3% 70 +l 

2 1589 1612 1965 1643 1874 729 159 

1750 1750 1572 1767 1908 712 158 

2 0 8 2  1974 1637 1964 1830 711 157 

1800 1800 1756 1821 1905 709 156 

l 

l 

% 50 -1 2 1773 1844 1812 1843 1812 693 155 

l 100 -1 1 1875 1859 1679 1867 1962 6 8 7  154 

l 1 2% 62 

1 

2 l 

2% 83 +1 

50 

50 

1 3 2% 4 1  

1 1 6 3 3  1 6 2 6  1 6 3 7  1 6 4 3  1 7 2 8  6 7 2  153 

1840 1719 1698 1199 1915 665 152 

2 1750 1750 1655 1736 1655 663 151 

1648 1707 1799 1719 1799 647 150 

l 1665 1589 1776 1616 1716 641 149 

� 50 - 1  1 1774 1777 1858 1780 1858 627 148 

1 
• 1 
1 

1 

34 Lucie v/d Vecht 

3 5 Robert Kikkert 

36 Rick Ecketein 

37 Martijn Dahlhaus 

38 Menno Meijer 

39 Koen Hoffer 

40 Tom Spits 

41 Steve Michel 

42 Herre Trujillo 

43 Tafil Mueovic 

44 Prans Roee 

45 Steven Kuypers 

4 6 Wim SUyderhoud 

4 7 Hans Dirks 

48 Theo Hendriks 

49 Tony Slengard 

50 Rahlaat Ro.bmatii' 
51 Ed Leuw 

52 Jeroen Hoogenboom 

53 Andre Bach 

S4 Frans Oranje 

55 Guo Juan 

56 Jan Peter v Zandwijk 
5 7 Hans Kuyper 

SB Albert de Roo 

59 Hans Uiterwijk 

60 Wilbert de Kruiff 

66 Ferdinand Rullwandl 

69 Jaap Tanj a 

72 Jaap van Velzen 

92 Louis van Staden 

95 Jean-Louis Veenstra 

99 Jeanne Potters 

102 Matt'hij s  de Feber 

103 Jildo Kàlma 

104 Maurice Aue 

116 Pitt Treumann 

11 7 Margreet Ligtenberg 

118 Eric van Tuijl 

119 Leo Oomens 

12 o Alex Bart en 

121 Richa,rd Fritscby 

122 cian o• Mahony 

123 Willem Grunbauer 

124 LOek Ebbe.re 
125 Frans Kraan 

126 Wim Wijnveen 

1.27 Johan v/d Klaüw 
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3 

3+2 

1 

6+1 

l 

1 

l 1 50 1 1818 1813 1823 1814 1823 614 147 

l 100 +l 2170 2161 1761 2163 2154 611 146 

66 ·1 1 1496 1510 1641 1537 1764 603 145 

l 2 66 · 1  

1 l l 1 %  50 - 1  

1 1 3% 70 -1 

50 

1 1 l 5 0  +2 

1 2 % 16 - 1  

l l 50 - 2  

% 50 +l 

3 l 2 3% 58 

1 1803 1797 1651 1798 l 773 600 144 

1721 1812 1816 1813 1816 594 143 

1625 1625 1499 1639 1648 592 142 

1931 1908 1738 1883 1738 587 141 

1892 1843 1718 1839 1778 571 140 

1 1876 1888 2058 1876 1782 552 139 

1649 1593 1554 1590 1554 545 138 

1808 1784 1739 1782 1739 543 131 

1382 1615 1508 1613 1568 536 136 

3% 58 +1 l 1600 1600 1684 1631 1743 528 135 

1 % 50 +1 

1 4 2% 35 +l 

1817 1766 1779 1767 1779 525 134 

1761 1699 1742 1678 1637 523 133 

1 2 3 33 1758 1766 1 9 6 8  1774 1845 

1400 1400 1546 1434 1546 

519 132 

516 131 

l 

50 +2 

1% 25 +2 1 1741 1607 1766 1594 1573 511 1 3 0  

1 2 2 %  50 - 1  

100 +1 

33 

1542 1558 1611 1567 1611 499 129 

1817 1782 1679 1793 1924 489 128 

1636 1667 1642 1631 1519 487 127 

l 2 1% 37 - 2  l 1100 1100 1609 1139 1518 486 126 

6 6  +l 

2 33 

1 100 -1 

2077 2111 1820 2099 1942 476 125 

1 1673 1679 1722 1659 1600 4 72 124 

1550 1550 1400 1559 1668 471 123 

25 1 1799 1761 1970 1755 1777 450 122 

- 1  1 1899 1788 1589 1765 1496 442 121 

2+1 

4+2 1 

1 1 % 25 +1 
25 

1850 1850 1534 1813 1341 426 115 

1 1402 1464 1693 1467 1500 414 112 

l 

1 

33 -1 l 1476 1476 1489 1462 1367 405 109 

l 1 50 

l 50 

2% 35 - 1  

1733 1687 1573 1678 1573 3 2 5  89 

1000 1000 1226 1015 1226 314 86 

1425 1525 1450 1479 1345 3 0 5  82 

6+1 l 1 4 1% 2 5  - 1  l 1500 1500 1473 1453 1280 295 79 

l 

1 

7 

1 l 4 1% 25 l 1842 1739 1890 1726 1697 290 7 8  

158� 1637 1502 1 5 9 0  1.457 287 7 1  

1 

1 4 3% 43 -2 

28 -1 1 1462 1303 1679 1337 1518 240 65 

l 2 5  

2 5  

1 5 8 9  1 5 3 8  1 7 0 0  1 5 2 9  1507 227 64 

l 1596 1661 1804 1648 1611 224 63 

28 +l 1 1452 1527 14 74 14 73 1313 221 62 

1 s 2% 31 

1 

1 

l 

1 

- 1  

-1 

+1 

- 1  

l 1 5 1 %  21 -1 

1400 1400 1605 1413 1466 217 6 1  

1 6 7 9  1 6 7 9  1 1 8 2  1 6 6 8  1 5 3 8  2 0 0  60 

1593 1562 1779 1555 14 7 8  199 59 

1600 1600 1500 1581 1357 191 58 

1100 1100 1400 1096 1051 190 57 

1500 1500 1645 14?9 1419 174 56 

+l l 1524 1480 1484 1435 1155 164 55 

+1 1 1252 1052 1488 1028 996 9 0  54 

• 

... 

• 

43 

- -= 


