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Redactioneel 

 
Beste clubgenoten, 

Het doet mij een genoegen u andermaal een CaissaNieuws te kunnen presenteren.   

Het seizoen is in volle gang, en dat is te merken. Nauwelijks is het ene evenement beëindigd of het volgende 

staat voor de deur. Dit levert zoveel kopij op dat de redactie zelf nauwelijks aan schrijven toekomt. Althans, zo 

voelt het soms. Eigenlijk waren er grootse plannen eens flink uit te pakken met een Corus-special, maar  daar is 

het niet helemaal van gekomen. Ach perfectionist, wat zit je te zeuren, kijk eens wat een rijkdom dit nummer 

weer bevat:   Ferdinand’s fascinerende verslag van zijn reis naar Cuba, verslagen in woord en beeld van Wijk 

aan Zee, avonturen in de interne en externe en natuurlijk heel veel  krachtzetten en blunders.  Scribenten, 

bedankt!  

En schrijft u vooral ook voor het volgende nummer. Want met blijdschap kan ik u aankondigen dat  bij het 

vervaardigen van CN 416 voor de eerste maal een  gastredacteur zal optreden. Nu ja gast, het is onze eigen 

opperhoofd Dennis Breuker, die voor dat nummer de hoofdredacteur zal zijn, technisch ondersteund door 

ondergetekende.  Daar ben ik maar wat blij mee, want de redactie voeren van CaissaNieuws kan geen 

eenpersoons aangelegenheid zijn. Ik hoop dan ook dat er na hem nog velen zullen volgen die een (gedeelte van 

een )nummer voor hun rekening willen nemen.  We hebben alvast een verschijningsdatum geprikt :   dinsdag 

13 mei 

De deadline voor CN 416 is dinsdag 6 mei.                         Succes Dennis! 

De redactie, Niek Narings 

nieknarings@tiscali.nl  
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Van de voorzitter… 

 

We zijn al weer ruim een maand verder in het nieuwe jaar. Vorige keer ben ik helemaal vergeten om u een 

goed 2008 toe te wensen, en doe dat alsnog bij deze. 

 

Het zijn roerige tijden voor het 

schaken. Bobby Fischer is onlangs op –

hoe kan het ook anders– 64-jarige 

leeftijd overleden. Een legende is heen 

gegaan. Wist u trouwens dat hij een 

lookalike was van Rembrandt? Verder 

kwam ik er onlangs achter dat terror-

Jaap uit de Gouden Kooi (het 

programma dat niemand van ons 

natuurlijk kijkt) niemand minder is dan 

Jaap Amesz, een voormalig 

jeugdschaaktalent (op 17-jarige leeftijd 

had hij een elo van 2190). Toen ik dat 

hoorde herkende ik hem ook ineens. 

Dat imposante lichaam had hij toen 

ook al enigszins.  

 

Maar laten we het bij de club houden. 

Op 12 januari is Michaël Wunnink 

vader geworden van dochter Eliza. We 

wensen hem en zijn vrouw Urszula 

hierbij veel geluk. Ook Kees 

Sterrenburg heeft het hem gelapt. Hij is vader geworden van zoon Stein Leo. Ook voor hem en vrouw Marieke 

onze gelukwensen! En waar ik ook niet zomaar aan voorbij wil gaan: ons oudste lid, Johan van Hulst, is ook 

weer een jaar ouder geworden. 97 maar liefst! En in goede gezondheid. Nogmaals van harte proficiat, 

professor! Nog meer goed nieuws: Johan van der Klauw is weer terug! Hij is een behoorlijke tijd uit de roulatie 

geweest, maar gelukkig is hij de laatste twee weken weer op de club. Welkom terug, Johan! Zie ook zijn 

ingezonden brief in dit clubblad. 

 

Op schaakgebied gebeurt er ook nogal wat. De eerste helft van de interne competitie is gespeeld, en Niek 

Narings is de trotse winnaar. Verder is de KO-beker al beland in de halve finales. De halve finalisten zijn Elwin 

Osterwald, Robert-Jan Schaper, Paul Schipper, en ondergetekende. Is het toeval dat het drie bestuursleden 

zijn? En zou dit beteken dat Paul binnenkort ook bestuurslid is? ☺ 

De clubavonden zijn vaak druk bezet, en ik heb een aantal nieuwe gezichten gezien. Dat doet mij deugd. Het 

betekent wel dat we alle hulp van de leden kunnen gebruiken bij het sjouwen van tafels, en het opruimen van 

de stukken en borden. Tot nu toe loopt dat allemaal prima, waarvoor dank! 

We hebben net weer de traditionele lesavond achter de rug. Vijf clubleden verzorgen lessen voor de rest. Dit 

doen we al een aantal jaren, en bevalt steeds prima. Zo ook nu, heb ik gehoord. Helaas kon ik er zelf niet bij 

zijn, dus ik hoop dat er nog een verslagje hiervan in het clubblad komt te staan. Misschien zelfs met wat 

lessen?! 

Binnenkort begint het Persoonlijk Kampioenschap van de SGA. Onze club is hierbij vaak wat 

ondervertegenwoordigd, vind ik. Ik roep daarom hierbij alle Caïssanen op om mee te doen. Ook omdat ik het 

dan gezelliger vind, want ik ben erbij! Iedereen die mee gaat doen: heel veel succes! 

Oja, en de knsb ratinglijst van februari is uit. Maar daar wil ik het niet over hebben… 

 

15 februari 2008, Dennis Breuker (-43) 
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Ingezonden brief 

 

Beste schaakvrienden van Caïssa, 

Nu ik vrijwel hersteld ben van mijn ziekte en nare ongelukken in 2007, en met veel plezier wil 

meedoen aan de competitie, wil ik eerst heel hartelijk bedanken voor uw geweldige steun en 

medeleven welke ik tijdens mijn afwezigheid van u mocht ontvangen. Al uw telefoontjes en kaarten, 

nog hartelijk dank daarvoor. 

Ook de bezoeken van Leo, Jaap, Karol, Mirjam en Roel, hebben mij goed gedaan bij het verwerken 

van ’t verdriet van mijn vrouw, door veel te praten over het leven. Aanvankelijk leek alles goed te 

gaan met mij, totdat ik in oktober hartritmestoornis kreeg en de doktoren het raadzaam vonden mij 

een pacemaker te geven, die overigens goed werkt. Zo langzamerhand ben ik een Electronica-man 

geworden! Mijn conditie gaat goed vooruit, en ook het lopen gaat geleidelijk aan beter (bijv. trappen 

lopen). Dat is de heilzame werking van de therapie die ik nu krijg.  

Het gaat u allen goed, en ik wens u allen veel schaakplezier met dankbare groeten van, 

Johan van der Klauw 

 

Johan leest aandacht het vergadernummer tijdens ALV 2007 
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DE EXTERNE 

 

HET EERSTE 

Geen Meesterklasse volgend jaar 

Door Dennis Breuker 

Ik hoor het u al denken. Caïssa in de Meesterklasse? Doe toch normaal! En natuurlijk zou het ook te gek voor 

woorden zijn. Maar nog nooit zijn we zo dichtbij geweest. Zoals u weet is C1 vorig jaar met geluk als beste 

tweede gepromoveerd naar de eerste klasse KNSB. En daar liep het tot nu toe heel voorspoedig. Zo goed zelfs, 

dat we gedeeld eerste stonden. En zaterdag 9 februari stond de kraker tussen de nummers 1 in KNSB 1B op het 

programma. Bij winst zouden we twee matchpunten los staan, met goede kansen op promotie naar de 

Meesterklasse. 

Het heeft niet zo mogen zijn. De wedstrijd eindigde in een ruime overwinning voor Voerendaal en haar 

huurlingen. Het team was –met maar liefst zes titelhouders– gemiddeld 100 punten per bord sterker, en dat is 

dan ook in de einduitslag te zien. Maar zoals altijd, het had zo anders kunnen zijn!  

Het begon goed. Bord 2 en 3 van Voerendaal waren pas na 25 minuten binnen gekomen en hadden dus een 

tijdachterstand in te halen. En de eerste drie uur leek er geen vuiltje aan de lucht. Bijna iedereen had goede 

stellingen, en Arno was daarom “gematigd tevreden” over onze kansen. De boertjes werden grif geofferd. 

Robert speelde een wat gewaagde opzet met een zwarte dame op d5 terwijl wit een loper op g2 had (en een 

paard op f3). Dit verleidde tegenstander Bus tot een pionoffer. De compensatie was er, maar of deze genoeg 

was, is de vraag. Ook de tegenstander van Hajo had een pion geofferd. In eerste instantie weigerde Hajo, maar 

in tweede instantie nam Hajo het offer toch aan. Ook hier gold: er was enige compensatie, maar niet meer dan 

dat. Verder speelde Dennis een theoretische variant waarin –hoe kan het ook anders– een pion werd geofferd. 

De compensatie was aanwezig. Maar was er meer? Dat viel te bezien. Martijn, tenslotte, wist het na de 

dertiende zet van zijn tegenstander niet meer, en offerde uit arren 

moede een pion. Hiervoor was toch echt te weinig compensatie. 

Elwin (wit) stond al snel een stuk voor, en voerde de partij 

overtuigend naar winst. Stelling na zet 10 van wit: 

Hier speelde zwart een gebruikelijk idee, maar het werkt hier niet: 

10...e5 11.d5 Pd4? 12.Pd1! "met waarschijnlijk stukwinst, maar in 

ieder geval veel betere stelling voor wit." aldus Elwin. Zwart verloor 

inderdaad het stuk en kreeg geen kans. Een eenvoudige, maar 

mooie overwinning van Elwin. Een eenvoudige, maar mooie 

overwinning van Elwin. (0-1 voor ons). 

En toen kwam dat vermaledijde vierde speeluur, met de 

welbekende tijdnood. 

 

In die fase liet Hajo (zwart) in gewonnen stelling in wederzijdse tijdnood een truc toe, en verloor. Zie hier de 

stelling na zet 28 van wit. 
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Zwart staat een pion voor, maar staat zeker niet zonder meer 

gewonnen. Pion h7 is wel erg zwak en als die er af gaat wordt de 

witte h-pion sterk. Maar om h7 nou gelijk weg te geven... 

28...Tc3? 29.Lxh7+! Kg7 30.Tef2 Te7 31.Ld3 Txa3? [31...e5! 

32.h5 e4] 32.h5 Ta1 33.h6+ Kf8 34.Lf1? [34.g5] 34...Le4 35.g5 

Lh7? Dit is pas de definitieve fout. [35...Kg8! en zwart staat 

gewonnen.] 36.g6  (1-1) 

 

Robert had steeds meer tijd dan zijn tegenstander en was in 

tijdnood veel handiger. Volgens de Voerendaalse website zette 

Robert zijn tegenstander de tijdnood pardoes mat. Een goed punt. (1-2) 

Hugo toverde op zet 29 een gewonnen stelling om in een verloren stelling. We komen erin na zet 25 van zwart. 

Ik laat Hugo (zwart) aan het woord. 

Na een langdurige verdediging heb ik mij met zwart min of meer 

losgeworsteld en krijg ik zowaar kansen op voordeel. Het paard op 

c6 staat natuurlijk mooi, maar doet aan de andere kant ook weer 

niet zo heel veel. Pion d5 is mooi, maar e3 is weer behoorlijk zwak. 

Inmiddels was ik echter ook in behoorlijke tijdnood gekomen en 

daar profiteert Polaczek in het vervolg optimaal van. 26.Pe7+?! Een 

gokje van wit en ook bluf. Ik geloofde er geen bal van en wilde het 

me laten bewijzen. Natuurlijk is ook Kh8 of Kf7 mogelijk, maar ik 

koos de principiële zet. 26...Lxe7 27.d6 Te8 28.dxe7 Txe7 29.Ta1 

Lc6?? En hier grijp ik vreselijk mis. Veel beter was de manoeuvre 

Kg8-f7-g6. De koning staat daar min of meer veilig en daarna heeft 

zwart eenvoudig een pion meer. 30.Dd6! Tc7? En na deze zet is het 

definitief uit. Mogelijk was nog: [30...Txe3 31.Kh4! Txf3 32.De6+ 

Kf8 33.Ta8+ Lxa8 34.Dxb6 met een vreselijk moeilijk eindspel wat 

nog niet zo duidelijk is. 31.Ld5+ Tf7 32.Ta8+ Lxa8 33.Lxf7+ Kxf7 34.Dxb6 1–0 (2-2) 

 

Pikant detail: Hugo’s tegenstander had onze club op 11 december nog benaderd met het aanbod om voor ons 

in de eerste klasse te komen spelen. Aangezien Caïssa heeft besloten dat we dat principieel niet doen, werd dit 

aanbod vriendelijk afgewezen. En dat leverde ons nu dus een nul op! 

Alleen Coen (wit) kwam goed uit de tijdnoodfase: de stelling was zeer waarschijnlijk verloren, maar na 

reconstructie bleek zijn tegenstander (met een toren meer!) net een 

zetje te weinig hebben gedaan. Hier volgt een stuk van zijn partij. Je 

kent het wel: je ziet een leuk offer, maar het werkt net niet. Dan kijk 

je net zolang tot het wel werkt. Als het dan nog steeds niet werkt, 

speel je het offer toch. Je hebt er immers zoveel tijd aan besteed? We 

komen erin na zet 18 van zwart. Het commentaar is van Coen. 

19.Lxh6?! na 30 minuten toch maar gespeeld, de consequentie van 

18.Df3 19...gxh6 20.Df4 Pg8 21.Dg4? [Beter is 21.Pdf3 en het is verre 

van duidelijk. Zie bijvoorbeeld de volgende variant van Rybka: 21...a3 

22.Txg8+ Kxg8 23.Dxh6 Pf5 24.Lxf5 exf5 25.Pg6=] 21...Lg5 22.h4 Pf6 

23.Dd1 Lf4 24.Tf3 Lxd2 25.Dxd2 Pg8 26.Te1 Kg7 27.Df4 f5 28.Dg3+ 

Kh7 29.Dg6+ Kh8 30.Dxe6 Tf6 31.Dxd5 Pe7 32.Dc5 Tc8 33.Da3 Le8 

34.c4 Lh5 35.Tg3 f4 36.Tc3 Pef5 37.d5 f3 38.c5 Pb5 39.Db4 Pxc3 40.Dxc3 en hier ging zwart door zijn vlag. Het 
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is inderdaad niet makkelijk een veilige zet te vinden. Zwart staat wel beter.[Rybka geeft 40.Dxc3 Pxh4 41.g4 Kg8 

42.Lxa4 Lxg4 43.Dc4]   1-0   (2-3) 

Martijn stond zoals gezegd vanaf de opening al slecht en hij kwam er dit keer helaas niet aan te pas. (3-3) 

Arno had de hele partij een betere stelling, maar kon deze helaas niet tot winst voeren. Net geen IGM scalp 

dus. Maar natuurlijk een mooie remise! Ik laat Arno (zwart) aan het woord na zet 17 van zwart: 
18.Pxa5?? Schebler overzie t het zwarte antwoord en heeft mazzel 

dat de partij niet meteen over is. [18.Txa5 0–0=] 18...Pc4 19.Ta4 

Pxe3 20.fxe3 Lc3 21.Ta3 Lb4 22.Ta4 Lxa5 [22...Ld2 wint een pion 

maar.. 23.Tfa1 Lxe3+ 24.Kg2 en wit staat wel stevig] 23.Tfa1 Kd7 

24.Txa5 Txa5 25.Txa5 ik had gehoopt dat dit 'vanzelf' wint, helaas 

is er toch weer techniek voor nodig 25...Tb8 [25...Tc8 Toren achter 

de pion, misschien moet het zo, toch niet duidelijk of je verder 

komt na.. 26.Kf2 Tc7 27.Ta6 c5 28.Ke1] 26.Ta7+ Kd6 [26...Ke6 is 

nauwkeuriger] 27.e5+ Ke6 28.Tc7 Tb1+ 29.Kf2 Tc1 30.Kf3 h5 31.Kf4 

Tc2 32.Kf3 Tc4 33.h4 c5 toch maar een keer naar voren met die c-

pion, het is inmiddels een remisestelling 34.e4 Tc1 35.Ke3 c4 

36.Kd4 Td1+ 37.Ke3 Tc1 38.Kd4 Tg1 39.Txc4 Txg3 40.Ta4 Tg1 

41.Ta6+ Kd7 42.Ta7+ ½–½   (3½-3½) 

 

 

Arno merkte nog in een e-mail het volgende op: “Mijn toreneindspel moet welhaast gewonnen zijn, maar 

Schebler keepte dat tegen de hele Caissa-top remise. Zelf verloor ik het eindspel steeds met de witte stukken 

tegen Martijn/Robert etc.” 

Ook Niek gaf in het vierde speeluur minstens een half punt 

cadeau. We komen erin na zet 26 van zwart. Niek (wit) 

analyseert.  

27.Pf5?! Pxb4! Objectief gezien eigenlijk niet helemaal goed, 

maar natuurlijk moet zwart deze kans pakken anders wordt hij 

opgerold. Mijn plan was g4,h4 en g4-g5. Maar deze grap had ik 

dus gemist en het lukt me niet het kritieke antwoord te vinden. 

28.cxb4? [De Laurierboom-variant was hier 28.Lxb7 Pc2 29.Da7 

Pxa1 30.Da8 Pb3 31.Ld5 en die wint ook nog! een mogelijk 

vervolg is 31...Dd7 32.Dg8+ Kg6 33.h4 Pc5 34.Pxg7!] 28...Lxd5 

29.Pxh6 Txh6 30.exd5 Df7 31.De4+ Dg6 32.f3 Dxe4 33.fxe4 Th4 

34.Te1 Tf4 35.Te3 Tf8 36.Ta3 Tc8 37.Kf2 c3 38.Ta1 Tc4 39.Tc1 

Txe4 40.Txc3 Td4 41.Tc6 Txd5 42.Tb6 Kg6 43.Ke3 Kf5 44.h3 e4 

45.Tb7 Td3+ 46.Ke2 g5 47.Txb5+ d5 48.Tb8 Tb3 49.Tf8+ Ke5 

50.Tg8 Tb2+ 51.Kf1 Kf4 52.Td8 Ke3 53.g3 d4 54.h4 gxh4 55.gxh4 Kd3 0–1 

 

Als u goed geteld heeft, dan hadden we minstens 1½ punt meer kunnen hebben. Maar ja, zo gaat dat helaas 

vaak in het schaken. 

Na het vierde speeluur stond het dus 3½-3½ en waren alleen Niek, Dennis, en Ron bezig. Niek en Dennis 

hadden beiden een toreneindspel met een pion minder waarbij remise het hoogst haalbare was (maar beide 

stellingen zagen er verloren uit). Ron stond materieel gelijk, maar had een slechte loper en een isolani op d5. 

Drie remises en 5-5 was dus het hoogst haalbare. Maar nee: zoals u al heeft kunnen kon Niek zijn stelling niet 

meer redden (4½-3½). En ook voor Dennis was het vechten tegen de bierkaai (5½-3½). En Rons isolani ging er 

uiteindelijk af, waarna ook hij de partij verloor (6½-3½). 
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Was hier ook sprake van een Laurierboom-variant? 

 

Voerendaal             (2291)  –  Caïssa               (2189)  6½ - 3½ 

IM Andrey Orlov        (2497)   –  Martijn van Maanen  (2254)   1 - 0 

IGM Gerhard Schebler   (2478)  –  FM Arno Bezemer     (2310)   ½ - ½ 

IM Christoph Sielecki  (2360)   –  Niek Narings        (2255)   1 - 0 

IM Richard Polaczek    (2425)   –  Hugo van Hengel     (2212)   1 - 0 

Henk Temmink           (2236)    –  Elwin Osterwald     (2187)  0 - 1 

FM Patrick Driessens   (2303)   –  Ron Nep             (2163)   1 - 0 

Ruud Lemmers           (2067)   – Coen Janssen        (2204)   0 - 1 

Tom Bus                (2206)   –  Robert Kikkert      (2189)   0 - 1 

FM Rob Cassens         (2150)   –  Dennis Breuker      (1977)   1 - 0 

Camiel Peelings        (2189)   – FM Hajo Jolles      (2143)   1 – 0 

 

 

   Klasse 1B       Mp Bp   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1. Voerendaal      10 35   x  4½ 6½ .  .  6½ 5½ 5½ .  6½ 
2. Eindhoven        8 31   5½ x  .  3½ 6½ .  .  3½ 6  6 
3. Caissa           8 30½  3½ .  x  4  .  6  .  5½ 6  5½ 

4. Utrecht 2        7 33   .  6½ 6  x  .  4½ 4½ .  5  6½  
5. SMB              7 32½  .  3½ .  .  x  5  6½ 4½ 7½ 5½ 
6. RSR Ivoren Toren 7 29   3½ .  4  5½ 5  x  5½ .  5½ . 
7. HMC Calder 2     6 32   4½ .  .  5½ 3½ 4½ x  6  8  . 
8. Stukkenjagers    6 31½  4½ 6½ 4½ .  5½ .  4  x  .  6½ 
9. Oegstgeest '80   1 22   .  4  4  5  2½ 4½ 2  .  x  . 
10. Spijkenisse     0 23½  3½ 4  4½ 3½ 4½ .  .  3½ .  x 
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Caissa richting Meesterklasse 

Door Hugo van Hengel 

Nog zie ik de verwachtingsvolle koppen voor me als ik restaurant Lagonda in de Rozenstraat binnen kom. Ik 

schud teleurgesteld het hoofd en op dat moment weet iedereen dat het kampioenschap vervlogen is. Het is 

zaterdagavond 12 mei, iets na negen uur. Eerder die dag hebben we met Caissa eenvoudig gewonnen van HSG 

2 en daarmee de druk op concurrent De Wijker Toren maximaal opgevoerd. We hebben zeker nog kans om 

kampioen te worden, maar dat hebben we niet meer in eigen hand. Bij winst van De Wijker Toren rest ons 

niets meer dan de tweede plaats en een langer verblijf in de tweede klasse KNSB. Op die zaterdagen van de 

landelijke competitie is het zo dat vanaf negen uur ’s avonds gebeld kan worden om de uitslagen van de andere 

teams in de klasse op te vragen. Vol verwachting wachtten we dus tot negen uur en juist op dat tijdstip 

spoedde ik mij naar buiten om die cruciale uitslag op te vragen. Binnen in het restaurant was het daar te 

rumoerig voor. Al snel bleek dat De Wijker Toren zijn plicht had gedaan en in de laatste ronde had gewonnen. 

Onmiddellijk na het telefoongesprek realiseerde ik mij dat door de winst van de concurrent ons kampioenschap 

in duigen was gevallen. Na een kort moment van bezinning besloot ik mijn teamgenoten binnen te berichten. 

Nog zuurder was het om later op de avond te horen dat De Wijker Toren werkelijk door het oog van de naald is 

gekropen en echt alle mazzel van de wereld had.  

Inmiddels zijn we een paar maanden verder, is de kater van die laatste ronde weggespoeld en zijn de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al weer in volle gang. Ikzelf ben op vakantie en op een goed moment 

check ik mijn email op een beschikbare computer in de VVV in Assen. Het is dan dinsdag 3 juli. Wie schetst mijn 

verbazing als ik daar een mailtje van de competitieleider van de KNSB aantref:  

Door de terugtrekking van De Variant is een plaats vrijgekomen in de eerste klasse. Eerst 

rechthebbende is Caissa. 

Wij gaan er van uit dat Caissa deze plaats aanneemt. 

Graag een bericht terug aan alle geadresseerden of u de promotie accepteert. 

Nou, natuurlijk willen wij dat wel! Zo promoveren we alsnog, als lucky loser, als beste nummer twee van alle 

klassen. Wie had dat nu gedacht? 

En zo werd het zaterdag 15 september, de dag van de eerste ronde. Als gelukkige promovendus weet je dat het 

zwaar gaat worden om je te handhaven. Twee jaar terug speelden we ook al eerste klasse na het jaar daarvoor 

oppermachtig kampioen te worden. Echter, het jaar daarop degradeerden we net zo hard weer terug naar de 

tweede klasse. In die eerste wedstrijd hebben we door twee vooruit gespeelde partijen een 2-0 voorsprong, 

maar in de wedstrijd raken we die voorsprong razendsnel weer kwijt en verliezen we de wedstrijd met 6-4. Het 

kan nog eens best lastig gaan worden dit jaar. En nu, op zaterdag 22 december, precies een week na de vijfde 

ronde, blijken er geweldige dingen te zijn gebeurd. Hiertoe 

moeten we de actuele stand bekijken: 

Na dat ongelukkige verlies in de eerste ronde hebben we met z’n 

allen de draad fantastisch opgepakt en na vier overwinningen, 

vinden we ons zelf terug op de tweede plaats! In matchpunten 

staan we gelijk met Voerendaal en op bordpunten staan we 

slechts op anderhalf punt achterstand. Op zaterdag 9 februari 

staat de kraker tegen Voerendaal op het programma. Die verre 

uitwedstrijd, vlakbij Maastricht, gaat in belangrijke mate het 

kampioenschap beslissen.  

 

  Klasse 1B Mp Bp 

1 Voerendaal 8 28½ 

2 Caissa 8 27 

3 SMB 7 28 

4 HMC Calder 2 6 27½ 

5 Eindhoven 6 25 

6 Utrecht 2 5 26½ 

7 RSR Ivoren Toren 5 23½ 

8 Stukkenjagers 4 26 

9 Oegstgeest '80 1 18 

10 Spijkenisse 0 20 
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Maar als we de stand eens wat nader analyseren, dan zien we ook dat we gewonnen hebben van de huidige 

nummers 7 t/m 10. We hebben verloren van de nummer 6 en verder wachten ons nog louter topteams. Dat 

wordt dus nog een verschrikkelijk zware klus, maar nu we er in de tussenstand zo mooi voor staan, dan moeten 

we daar natuurlijk volledig voor gaan! 

Maar laten we even eerlijk wezen. Wij horen natuurlijk helemaal niet thuis in de Meesterklasse. Daar waar 

ELO-terreur hoogtij viert en vrijwel alle teams achteloos een paar sterke grootmeesters uit de hoge hoed 

toveren. Daar horen wij gewoon niet bij. Kijk toch ook eens naar het dappere LSG 2 dat als vrolijke 

promovendus uit de eerste klasse het nu in de Meesterklasse mag proberen. Met 10 schamele bordpunten uit 

50 partijen staan ze troosteloos onderaan en ook de 10-0 nederlaag tegen HSG ligt nog vers in het geheugen. 

Maar toch zijn ze gepromoveerd uit de eerste klasse en het zou geweldig zijn als wij dat ook zouden 

meemaken. En dan Meesterklasse, al is het maar 1 jaar. 

Behalve dat ik teamleider ben van het eerste van Caissa, ben ik toch vooral en in de eerste plaats ook 

teamspeler van het eerste. En vandaar ook dat ik het niet kan laten om dit stuk met een partij te beëindigen. 

Het is mijn partij uit de wedstrijd tegen Ivoren Toren uit Rotterdam van 15 december. In deze partij speel ik 

tegen een 11-jarig hummeltje dat uit Polen afkomstig is. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij toch al een rating 

van 2119. Ter vergelijking, ook Magnus Carlsen had op 11-jarige leeftijd een rating van rond de 2100… 

Wit: Hugo van Hengel 

Zwart: Kacper Drozdowski 

Caissa - RSR Ivoren Toren, 15-12-2007 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Dc7 7.Pf3 Pc6 8.Le2 Ld7 9.0–0 Pge7 10.a4 Pa5 11.La3 b6 

12.Db1 0–0 13.Ld3 Pg6 14.Dc1 Pc4 15.Dg5 Dd8?   

Op dit moment is het duidelijk dat wit op de koningsvleugel de aanval zoekt en om die reden was het handig 

om met het paard van c4 de loper op a3 onschadelijk te 

maken: 15...h6 16.Dg4 Pxa3 17.Txa3 Pe7 18.Tb1 c4 19.Le2 Pf5 

met gelijke stelling.  16.Dh5 h6?  Dit was de laatste kans om 

op a3 te slaan: 16...Pxa3 17.Txa3 De7 met gelijke stelling. Nu 

gaat de loper vanaf c1 meedoen aan de aanval. 17.Lc1 Le8 

18.g4 f5 19.Dh3 Pe7 20.Kh1 Lg6 21.Tg1 Tf7 22.gxf5 Lxf5 

23.Dxh6 Le4 24.Lxe4 dxe4 25.Dxe6 exf3  Zie diagram.  

Inmiddels heeft de aanval van wit orkaankracht bereikt en het 

is duidelijk misgegaan bij zwart. In deze stelling kon ik 

eenvoudig met m’n dame het paard op c4 slaan waarna ik met 

twee pionnen meer gewonnen sta. De partij zal nog wel even 

duren, maar echt spannend wordt het niet meer. Toch werd ik 

op dit moment volledig in beslag genomen door een veel 

spectaculairdere zet. Mijn stelling was zo ontzettend mooi, ik moest gewoon wel offeren (vrij naar Leo 

Oomens). 

26.Txg7!? Kxg7 27.Lh6+ Kh7 28.Dxf7+ Kxh6  Op dit moment is nauwkeurigheid vereist. Aanvankelijk had ik hier 

29. Tg1 gepland, maar na 29. … Df8 30. De6 Kh7 31. Dh3 Dh6 stokt de witte aanval ineens. 29.Df4! Kh7 30.Tg1 

Df8 31.Dh4+ Dh6 32.De4 Na 32. Dxe7 Kh8 is de witte aanval ook ineens ten einde. 32. … Pg6 33.Dxa8 Tot hier 

had ik de variant na 26. Txg7 gezien en de stelling leek mij ok voor wit. Sterker nog, het is volledig uit.   33. … 

Pd2 34.dxc5 bxc5 35.Dxa7+ Kh8 36.Dxc5 Pe4 37.Dc8? In vliegende tijdnood doe ik het hier ineens vreselijk 

onhandig. Na 37. Dd4! wint wit in ieder geval nog een paard en is het allemaal over en uit. Maar de klok was op 

dit moment mijn grootste tegenstander en met een schaakje dacht ik tijd te winnen (naar de 40
e
 zet). 37. … 
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Pf8! Ineens is pion f2 niet meer te dekken en dreigt er zomaar mat! 38.Tf1? En hier vergooi ik echt de winst, 

want na het koelbloedige 38. Te1! Pxf2 39. Kg1 Ph3 40. Kf1 is het weliswaar onhandig gespeeld, maar is er in 

feite niets aan de hand. 38. … Pxf2+ 39.Kg1 Op 39. Txf2? volgt 39. … Dc1 en mat. 39. … Dg5? Na 39. … Ph3 40. 

Kh1 Pf2 41. Kg1 Ph3 enz. is het remise door eeuwig schaak. Na de tekstzet is het definitief verloren voor zwart. 

40.Kxf2 Dg2+ 41.Ke3 De2+ 42.Kf4 Kg7 43.Db7+ Kh6 44.Dxf3 Pg6+ 45.Kg3 Dxe5+ 46.Kh3 De6+ 47.Df5 De3+ 

48.Tf3 De2 49.Tg3  1-0 

 

Stukkenjagers 1 – Caissa 1 

Door Arno Bezemer 

Nadat Caissa tegen Oegstgeest uit de degradatiezone omhoog was geklommen kunnen we ons na een fraaie 

zege op het sterke Stukkenjagers min of meer veilig wanen dit seizoen. Stiekem mogen we nu met 6 punten uit 

4 wedstrijden omhoog kijken, maar daar mag nog niet over worden gesproken of geschreven. 

Kersverse papa Martijn mocht op dinsdagavond de spits afbijten met zwart tegen IM Herman Grooten. Nu is 

goed voorbereiden er niet bij met zo’n zuigeling in huis dus Martijn besloot maar gewoon een goede pot te 

schaken, en schaken kan hij. Gewoon een sterke IM met zwart in een rustige opening langzaam wegschuiven, 

dat kunnen er bij Caissa niet veel. Nu blijft een IM wel een IM, en alleen wegschuiven is niet voldoende, het 

punt moet ook nog geïncasseerd worden. Dat lukte uiteindelijk niet, toch een prima pot die in Caissanieuws 

niet zou misstaan (zie partij onder verslag, red.) 

 

Zaterdag was al snel te merken dat Caissa gemotiveerd was dit goede voorbeeld navolging te geven. Aan alle 

borden werd geconcentreerd geschaakt, en wat belangrijker is: nergens een grote tijdachterstand. Dat is wel 

eens anders geweest. Na anderhalf uur even de balans opmaken: 

 

Ik had een prettige Spaanse aanvalsstelling, maar komt hij er door? Niek had riskant zijn dame op pad gestuurd, 

materiaalwinst of kamikaze? Hugo stond onder druk tegen de witte Trompovski, maar daar was hij zich nog 

niet van bewust. Michael had een te vroeg gespeeld b5 in een draak/najdorf hybride met een snel a4 afgestraft 

en stond duidelijk beter. Elwin maakte soepel en thematisch gelijk tegen een gesloten Siciliaan. Ron had zijn 

pionnen op de goede kleur vastgelegd, en bovendien die van zijn tegenstander op de verkeerde. Robert was 

prima bezig tegen een witte trompovski maar de stelling was razend ingewikkeld, staat hij goed of wordt zijn 

dame ingesloten? of gaat zijn koning midden op het bord mat? Coen stond met wit ietsje minder in zijn 

Londensysteem, en als deze ronde een maand eerder was gespeeld had ik deze openingskeuze op niet mis te 

verstane wijze flink afgekraakt, maar ik ben nu wat ouder, heb wat meer levenservaring en hou wijselijk mijn 

mond. Last but vandaag zeker not least Hajo, die kreeg van zijn tegenstander op zet 9 al een dame voor de 

spotprijs van maar 2 stukken. Ziet er goed uit dus. 

 

Dit wordt een spannende middag dus waarbij we de hele middag zicht hadden op een plusgelijkspel of iets 

meer. 

 

Het eerste punt was toch voor de tegenpartij. Bij Niek ging het mis, de dameuitval naar b7 bleek achteraf te 

riskant. Tegenstander Peek ging hard door het midden. Hierna kwam een half punt binnen van Robert die hier 

en daar een ingewikkelde kansrijke voorzetting had gemist maar niet mocht mopperen toen zijn tegenstander 

remise afdwong. Elwin speelde een goede pot. Nadat het pionblok e4/f4 vs e5/f5 was afgebroken stonden 

Elwin’s stukken beter dan de witte, maakte hij een pion buit en won verder eenvoudig. 

 

2-2 inmiddels maar met goede vooruitzichten op de resterende borden.  Zeker toen Coen, die inmiddels 

verloren stond, al zijn stukken pat liet zetten op twee torens na. De eerste toren kon de zwartspeler nog wel 

slaan, maar daarmee werd de 2
e
 toren tot dolle toren gepromoveerd en werd het snel remise. 
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Ik wist mijn tegenstander toch best wel hard mat te zetten en won eindelijk weer eens een overtuigend. 3½-2½ 

met nog 4 borden te gaan. Hugo stond inmiddels zo slecht dat er vol op de counter gespeeld moest worden. 

Met een pionnenoffensief scheurde Hugo zijn eigen koningsstelling helemaal open, maar ook die van zijn 

tegenstander een klein beetje, en daar kon wit nu net even helemaal niet tegen. De slotaanval van Hugo, 

ingeleid met een stukoffer in zijn laatste seconden voor zet 40 uitgevoerd, was een lust voor het oog. Ik dacht 

even aan een monsterscore, maar bij Michael ging er ergens iets mis. Het bleek lastig om het onmiskenbare 

voordeel te vergroten en toen Michael en paar halve zetten deed bleek de zwarte stelling over onverwachte 

veerkracht te beschikken en uiteindelijk ging Michael rond het 5
e
 speeluur ten onder. 4½-3½ voor degene die 

het nog kan volgen. Hajo bracht de matchpunten binnen. De witspeler kwam met zijn 2 stukken voor een dame 

nog aardig terug in de partij, en alle uitslagen leken in de tijdnoodfase mogelijk. Desondanks bleef Hajo de hele 

partij objectief beter staan en na zet 40 werd de partij cool uitgeschoven.Als laatste bleef Ron over en die had 

ondanks zijn optische plus moeite om verder te komen. Ron nam wat risico om te winnen en zag daarbij een 

klein countertje over het hoofd. Op zich geen probleem, er kwam een remise-toreneindspel waar ineens zwart 

het een beetje mag proberen in plaats van wit, Ron blunderde helaas en verloor.   

 

Eindstand 4½-5½. 

 

Herman Grooten (2355) – Martijn van Maanen (2247)  
KNSB 1B, 21.11.2007[Martijn van Maanen] 

 

Van tevoren had ik gezien dat hij tegen Koningsindisch, Dameindisch en Hollands wel eens de mist inging. 

Hollands ken ik niet met zwart, Koningsindisch wel maar dat is niet saai genoeg als je denkt aan een halfje 

genoeg te hebben. 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.a3 Lb7 5.Pc3 d5 6.cxd5 Pxd5 7.Dc2 Le7 8.e4 Pxc3 9.bxc3 0–0 

10.Ld3 c5 11.0–0 Dc8 12.De2 La6 13.Td1 Lxd3 14.Txd3 Pd7 Deze stelling is al vele malen voorgekomen op 

grootmeesterniveau. Meestal wordt hier voortgezet met 15. e5, meestal eindigen de partijen in remise. 15.Lg5 

Lxg5 Te8 wordt ook wel gespeeld. 16.Pxg5 h6 17.Ph3 cxd4 18.cxd4 Dc4 19.Tad1 Tfd8 20.Pf4 Tac8 21.e5 Hier 

heb ik vijftig minuten nagedacht over de vraag of de witte aanval zou kunnen doorslaan. Misschien moet zwart 

hier al Dc2 spelen, maar ik dacht dat ik mij de volgende zet kon permitteren - een nuttige zet mocht het tot een 

eindspel komen. 21...b5 22.h4 Dc2 23.Dg4 Tc3  

(diagram) 

24.Txc3 De vraag is natuurlijk of 24. Pe6: goed is, of op de volgende 

zet. In onze analyse bleken de zwarte stukken in elk geval sterker 

dan het witte pionnenfront. 24...Dxc3 25.Ph5 [25.Td3 Pxe5] 25...g6 

26.Pf4 Pf8 Nu verliest wit een pion. Op 27. Td3 volgt De1, Df2:, Tg3, 

of misschien Da1. Na Dd1, Dd1, Td1, Pd7 lijkt zwart een duurzaam 

eindspelvoordeel te hebben. 27.Ph3 Dxa3 28.h5 De7 29.hxg6 

Misschien was Td3, met het idee Tf3, Tf6 sterker. 29...Pxg6 30.f4 ? 

Nu gaat het snel bergafwaarts. 30...Db4 En wit verliest een tweede 

pion. Op 31. d5 volgt Dc5+ en Td5:. 31.f5 exf5 32.Dxf5 Txd4 33.Tf1 

De7 34.e6 Dxe6 35.Dxb5 Td7 Ik had hier nog vijf minuten voor zet 

veertig. In de volgende fase wilde ik (onder aanbieding van 

dameruil) stukken centraliseren en dan met de a-pion gaan lopen. 

36.Kh1 Dd5 37.Da6 Dd6 38.Dc8+ Kg7 39.Dc4 a5 40.Dg4 De6 Beide 

spelers kregen hier nog een kwartier erbij. Dat had toch genoeg 

moeten zijn om het punt binnen te halen. 41.Dg3 De5 42.Dg4 Td4 

43.Df3 Dd5 44.Dc3 Kg8 45.Dc8+ Kh7 46.Dc2 Anders volgt Td1 en kan wit niet veel meer doen. 46...a4 Is dit te 

vroeg? Hoop dat Fritz hier uitkomst kan bieden (is inmiddels door Rybka beantwoord, a4 is inderdaad de beste 

zet). Ik heb ook nog nagedacht over Td2, Tf7:, Df7:, Dd2: maar wist niet zeker of zwart kon promoveren zonder 

eeuwig schaak. 47.Pf4 Dc4 48.Dxc4 Txc4 49.Pd5 Kg7 geeft de winst uit handen. 49. ... Pe5 had moeten volgen, 

waarna 50. Tf5 niet gaat vanwege Te4.  [49...Pe5 50.Ta1 Pd7 51.Kg1 Pc5 52.Kf2] 50.Ta1 Nu zag ik echter dat de 

a-pion niet te redden zou zijn. En met nog drie minuten te gaan, besloot ik dan maar de g-pion te veroveren. 

50...Pf4 51.Pb6 Tc2 52.Txa4 Ai. Ik had Tg4 gemist. Maar ook geen zin om deze partij nog op tijd te verliezen. En 

dus. 52...Pxg2 53.Tg4+ Kh7 54.Pd7 Een wat late mataanval. 54...h5 55.Pf6+ Kh6 56.Pg8+ Kh7 ½–½ 
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HET TWEEDE 

Caïssa 2 haakt af in kampioensstrijd 

Door Tom Spits 

Het was een mooie zaterdag in februari en niets duidde er op dat het vandaag een slechte dag voor ons zou 

worden. Zelfs het feit dat Paul nog een serieuze sabotagepoging deed door met de treinkaartjes bij de 

verkeerde AKO op CS te staan mocht de stemming niet drukken. Iedereen zat tijdig in de trein en dus kon ik ze 

van harte welkom heten in mijn nieuwe thuisstad: Haarlem. Een korte wandeling later, komen we aan bij De 

Societeit, een oud en statig pand in het centrum van Haarlem, met grote fauteuils, biljarts en aparte tafeltjes 

voor iedere speler – een enorme luxe gezien de afgetrapte achterafzaaltjes waar wij schakers ons zo geregeld 

in moeten wurmen. Schaken is een genot en de thuisclubs (HWP Haarlem, Heemsteedse SC en Santpoort) 

weten dat op waarde te schatten. 

De sympathieke heren van Heemsteedse SC en Caïssa 2 zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd en het beloofd een 

spannende maar gezellige middag te worden. Na een uur spelen is er dan ook weinig te melden. Alle witspelers 

hebben een klein plusje en er wordt nog volop geschaakt om de dominantie in het centrum of de vleugels. Er 

zijn echter twee uitzonderingen. Pieter Kant speelt een iets te vlot f7-f5 en onze Albert laat zijn rustige stijl 

maar eens varen. Met een pion op e6 gedekt door een voorlopig niet te verdrijven paard op g5 heeft zwart het 

meteen al erg lastig. De tactische mogelijkheden worden langzaamaan opgevoerd en Mr Solid Albert blijkt ook 

in dit soort stellingen best thuis te zijn. De andere uitzondering ben ik zelf. Zoals gewoonlijk is de opening 

zelden voor mij, maar tegen een ervaren rot als Hebert Perez Garcia is dat dodelijk. Hij laat meteen de 

pijnpunten zien en ik heb nu al moeite overeind te blijven.  

Rond 16.00 is er al meer duidelijk. Enrico en Patrick van Lommel zijn nog steeds elkaar aan de tand te voelen in 

een fransman. Enrico heeft de meeste ruimte, maar het is moeilijk te zien hoe hij van de kleine zwaktes die er 

zijn kan profiteren, want Van Lommel verdedigt zich prima. Paul Schipper neemt dan al remise tegen topper 

Rob Lathouwers. Zwart heeft het witte spel vakkundig geneutraliseerd en begon langzaamaan een klein plusje 

te creeeren. Veel was het niet en dus is remise prima. Bij Albert is het nog steeds een genot om te zien. Het 

stukoffer dat hij heeft gedaan is zeer kansrijk en we wachten af op de afloop. Die afloop is er bij mijn partij 

allang al behaald: een kansloze nederlaag. 6...,Lg4 is een mindere zet in het vier-paardenspel zo kan mijn 

tegenstander mij mededelen. Spasski en Averbach speelden het nog wel in 1962, maar daarna is het wel als 

steeds minder te boek komen te staan. 1962 – tja, met mijn bouwjaar 1976 begin ik daar natuurlijk niets tegen. 

Volgende keer het dus toch maar anders doen. Op bord 5 is het ook huilen met de pet op. Floris doneert in 

gelijke stelling een kwaliteit in de veronderstelling die wel terug te krijgen. Brandsma werkt begrijpelijk niet 

echt mee en die kwal is al vrij vlot aan de horizon verdwenen en de nul valt spoedig. Bij Martijn is het ook wat 

bedenkelijk. De Engelse opening heeft geleid tot een gesloten stelling met meer ruimte voor de witte stukken 

van Wim Eveleens. Ook die half-open g-lijn oogt gevaarlijk. Pieter heeft daarentegen wel een goede stelling 

bereikt. Hendriks moet het centrum aan wit laten en hoewel er nog geen dodelijke zwaktes zijn, is het wit die 

de lakens uitdeelt. Op bord 8 is dat weer andersom. Simon Groot heeft vanuit het schots een mooi centrum 

staan tegen onze man-uit-vorm Avni Sula. Als Avni dat op wil breken, wordt er afgewikkeld naar een zeer slecht 

eindspel. Het zal ook zijn dag wel niet worden. Het ziet er dus niet goed uit maar omdat nog veel spelers veel 

zetten in weinig tijd moeten doen, blijf ik stiekem nog een beetje hopen. 

Daarna vallen gelukkig wat punten. Albert wint zijn voortreffelijke partij en bij Martijn kantelt de partij na een 

leuke truuk die 2 pionnen oplevert. Het verzet is daarna snel gebroken. De gelijke stand is maar van korte duur, 

want Enrico heeft zich kapot gelopen tegen de verdediging van zwart. Er blijven 2 pionnen achter in het 
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vijandelijke kamp en als vervolgens een loper “behind enemy lines” verdwaald is het hier over en sluiten. Pieter 

heeft inmiddels op zet 40 de betere/gewonnen voortzetting gemist en hoewel Hendriks’ zet 40 nog even 

nauwkeurig moest zijn is het daarna een wederzijdse afwikkeling naar een ongelijk lopereindspel en dus 

remise. Met inmiddels de nul bij Avni is de eindstand op een treurige 5-3 uitgekomen. Heemstede was vandaag 

gewoon beter en wij blijven ook volgend jaar acteren op het niveau waar we horen: de 3
e
 klasse.  

Heemsteedse SC  2050 - Caïssa 2  2044 5-3 

1. Patrick van Lommel  2038 - Enrico Vroombout 2160 1-0 

2. Rob Lathouwers  2195 - Paul Schipper  2075 ½-½ 

3. Pieter Kant   2030 - Albert Riemens  2051 0-1 

4. Hebert Perez Garcia  2079 - Tom Spits  1979 1-0 

5. Anne Brandsma  1917 - Floris Schoute  2025 1-0 

6. Wim Eveleens  2049 - Martijn Miedema 1968 0-1 

7. Theo Hendriks  2044 - Pieter Melford  2044 ½-½ 

8. Simon Groot   2051 - Avni Sula  2011 1-0 

 

 
Albert Riemens  - Pieter Kant 
KNSB 2008, 09.02.2008 (Analyse Albert) 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 d6 5.Lxc6+ bxc6 6.d4 f5 7.dxe5 

7.Pc3 fxe4 8.Pxe4 d5 9.Pxe5 dxe4 10.Dh5+ g6 11.Pxg6 Dd5 12.Pe5+ Ke7 13.Lg5+ Pf6 

7...fxe4 8.Pg5 d5  8...Lf5 9.e6 Ph6²  

9.e6 Ph6   9...Lc5 10.Pf7+- 

10.Pc3   10.Pxh7 Lxe6= 

10...Df6  10...Dd6 11.Dh5+ g6 12.Dh3∞; 10...De7 11.0–0 Lxe6 12.f3 Pf7 13.Pxf7 Lxf7 14.fxe4 Dc5+ 15.Kh1 Le7=  

 

(diagram) 

 

11.Pxd5! cxd5  

11...De5 12.Pc3 Lxe6 13.Pxe6 Dxe6 14.Lxh6 Dxh6 15.Pxe4 

12.Dxd5 Lb4+ 13.c3  13.Ke2 Ta7∞ ; 14.Dxe4 Tb7 

13...Lxc3+ 14.Ke2 Ld4!  14...Lxb2 15.Dc6++- 

15.Dc6+ 15.Dxa8? Dxf2+ 16.Kd1 Ke7 17.Dc6 Lb6∞; 

15.Pxe4? Dxe6 16.Dxa8 Dc4+ –+ 

 15...Kf8 enige zet 15...Kd8 16.Pxe4 Dxe6 17.Dxa8 Dc4+ 

18.Ke1+- 

16.Tf1!? 16.Pxe4?! Dxe6 17.Dxa8 Dc4+ 18.Ke1 Kf7 19.f3 

Te8 20.Ld2 Lxb2 21.Tb1 Lf5 22.Dxe8+ Kxe8 23.Txb2 Lxe4 

24.Tb4 Dxa2 25.Txe4+ Kd7³ ; 16.Dxa8 Dxf2+ 17.Kd1 Ke7 

18.Dc6 Lb6÷ 19.Ld2 Td8 20.Dc3 Dxg2 21.Dxg7+= 

16...Ta7 17.Le3 17.b3 De7 18.Le3 Lb7 ±  

17...a5 17...Pf5! 18.Tad1 g6 (18...Tb7! 19.Ke1 h6 20.Pf7 

Dxe6 21.Dxe6 Lxe6 22.Pxh8∞) 19.Pxe4 Dxe6 20.Dxe6 Lxe6 

21.Txd4 Tb7± 22.Td2 Lc4+ 23.Kf3; 17...Tb7 18.b3! Pf5 

19.Tad1 Lxe3 20.fxe3 Dxg5 21.Dc5+ Ke8 22.Txf5 Dxg2+= 

18.Pxe4 De5 18...La6+ 19.Ke1 De5 20.Dd7+- 

19.Tfd1 La6+ 20.Ke1 Pf5 20...Lb5 21.Lxd4 Dxd4 22.Dxb5+- 

21.Dd7 Pd6 22.Txd4 Tg8 

 

 1–0 
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Caïssa 2 maakt het weer spannend in 3C 

Door Tom Spits 

Het liep zaterdag als een zonnetje. Alle tafels en stoelen stonden tijdig gereed, ik had om 13.00 een compleet 

basisteam en zowel tegenstanders als medespelers waren sportief gedreven om er vandaag een mooie match 

van te maken. De Toren is met recht de ratingfavoriet in deze KNSB-poule. Om hun talentvolle jeugd kans te 

geven door te groeien hebben ze 2 trainers/spelers aangetrokken in de vorm van IM Willy Hendriks en FM 

Theo Hommeles. Aan Floris en Albert de zware taak om deze kanonnen onschadelijk te maken. Iets wat ze 

vanuit de opening behoorlijk goed lukt. Floris laat zich met zwart niet wegdrukken in een Siciliaan en begint wat 

te klieren rond de langgerocheerde koning van Hommeles. Voorlopig geeft de Arnhemmer geen krimp. Albert 

is zoals zijn stijl getrouw rustig maar gestaag zijn centrum aan het opbouwen tegen de pirc van Hendriks. Dat 

gaat nog wel even duren voordat daar de dingen duidelijk worden.  

Op 3 en 4 is het meteen al vuurwerk. Enrico en tegenstander Bram van der Velden maken er voor mij als 

Konings-Indisch-leek een totaal ondoorgrondelijke stelling van. Er staat een soort Chinese muur van witte en 

zwarte pionnen over twee diagonalen en waar wit wat pionnen pakt op de damevleugel, gaan de stukken van 

zwart richting kort-gerocheerde koning. Ik hoor wel wat de uitslag wordt want ik snap er vrij weinig van. Paul 

Schipper heeft zijn eigen systeem weer op het bord en Bob Beeke pakt het allemaal wat onhandig aan. Onze 

man staat voortreffelijk tegenover de onderontwikkelde koningsstelling van zwart. Daarentegen is wel weer 

lastig te zien hoe wit verder moet, want ook bij hem duurt het even voordat er extra hulptroepen de aanval 

kracht kunnen bijzetten. Gezien de voorgeschiedenis van de top vier van De Toren (14,5 uit 16 in de eerste vier 

rondes) mag ik niet klagen. Dat wij aan de staart moeten scoren was vooraf wel duidelijk en mijn teamgenoten 

kwijten zich goed van hun taak. Pieter heeft tegen Bart van Onzen een wat gelijk opgaande opening die al vlot 

verzand in een ogenschijnlijk simpel middenspel. Pieter is echter na wat gebrom “remise-achtig” eerder op de 

middag ineens wat optimistischer over zijn kansen. Ik wacht af en laat het positionele geneuzel aan onze nestor 

over – hij is de kenner – ik slechts een nederige bewonderaar.  

Avni zit naast me en heeft een redelijk evenwichtig partijtje tegen Thomas van Nispenrode. Als hij dit keer maar 

niet te wild gaat doen met zijn pionnen, want hij is al 2x hard afgerekend op zijn pionnenstructuur. Ik krijg zelf 

een invaller tegenover me: een van die talentjes van De Toren. De jongeman blijkt nog maar 11 te zijn, in het 

bezit van een rating van 1880 en gaat me brutaal met het Schots gambiet te lijf. Het online verslag van de 

Toren, wat live het internet wordt opgegooid, rept van “de tegenstander zweet nu al” en dat is 

eerlijkheidshalve wel waar. Laat mij eerst maar even mijn stukjes neerzetten en rocheren en dan gaan we wel 

verder kijken. Daar heeft Noud Lentjes (onthoud die naam, daar gaan we meer van horen) maling aan en offert 

vrolijk een 2
e
 pion. Ik verbruik weer zeeën van tijd terwijl hij lekker vlot zijn zetjes laat komen – dat wordt nog 

wat vandaag. Op bord 8 is Martijn Miedema bezig zijn lichte plus uit te bouwen. Het centrum is van hem en 

invaller Jan van Dorp moet flink aan de bak. Het zou nog wel eens een mooie dag kunnen worden vandaag. 

Om vier uur valt het eerste nulletje te melden. Floris berekent keurig dat zijn a5 een pion verliest, maar ziet tot 

zijn eigen verbazing zichzelf wel de zet uitvoeren. Hommeles is niet te beroerd om deze gift aan te nemen en 

rolt onze man snel en vakkundig op. Het vervolg is niet veel beter. Avni lukt het niet om te winnen en komt 

remise overeen, terwijl Albert de greep op de stelling verliest en de witte vlag mag hijsen (0,5-2,5). Dit zou nog 

wel eens best fout kunnen gaan vandaag. In de aanloop naar de tijdscontrole doet Pieter wat terug. Bart van 

Onzen doet het allemaal niet zo fraai en wordt met een kleine tactische manoeuvre definitief van het bord 

geduwd. De staartborden (ik en Martijn) hebben complexe stellingen en waar die van Martijn onduidelijk is, 

heb ik wel de gewonnen stelling bereikt na winst van een kwaliteit. Lentjes blijft echter valkuilen graven en ik 

moet herhaaldelijk erg goed opletten om het niet alsnog weg te geven. Om 17.30 heeft Enrico zijn 

spectaculaire partij gewonnen. Met 3,5 uit 4 is hij een geweldige aanwinst voor het tweede.  
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Het valt me op dat het bord naast hem leeg is. Paul blijkt verloren te hebben. Het is totaal langs me heen 

gegaan. Straks maar eens horen wat er mis gegaan is. 2,5-3,5 achter en dus komt het aan op de jonkies (31 en 

26) van het tweede. Gebroederlijk moeten ik en Martijn het opnemen tegen de nog jongere staart van De 

Toren (11 en 14). Mijn vrijpionnen komen in beweging en na nog bijna in de laatste valkuil (mat in 1!) getrapt te 

zijn, kan hij promotie niet meer tegenhouden. Om 18.00 precies maak ik het 3,5-3,5. Martijn heeft zijn voordeel 

in het middenspel aardig uitgespeeld maar het is de vraag of de extra pionnen van wit opwegen tegen de extra 

loper van zwart. De meningen zijn verdeeld en het is aan Martijn en Jan om het gelijk of ongelijk van de 

omstanders te bewijzen. Martijn laat het aankomen op een eindspel met alleen nog maar pionnen voor hem en 

de loperen wat pionnen voor zwart. Martijn heeft het allemaal goed berekend en loodst zijn stelling naar de 

overwinning.  

Om 18.55 is hij de held en kan hij de felicitaties in ontvangst nemen. 4,5-3,5 en in de komende vier rondes 

mogen De Toren, UVS, ASV 2, Alteveer en ons team het onderling gaan uitmaken wie deze knotsgekke poule 

gaat winnen. Met overwinning op 2 van onze concurrenten ben ik vol vertrouwen dat we tot het einde mee 

gaan doen. Dinsdag 9 februari volgt de lastige uitwedstrijd tegen het tot nog toe tegenvallende Heemsteedse 

SC. Wie weet kunnen we de stijgende lijn daar voortzetten en er een mooi 2008 van maken. 

 

Caïssa 2  2044 - De Toren Arnhem 2063 4½-3½ 

1. Floris Schoute 2025 - Theo Hommeles 2385 0-1 

2. Albert Riemens 2051 - Willy Hendriks  2411 0-1 

3. Enrico Vroombout 2160 - Bram van der Velden 2131 1-0 

4. Paul Schipper 2075 - Bob Beeke  2137 0-1 

5. Pieter Melford 2044 - Bart van Onzen  1935 1-0 

6. Avni Sula  2011 - Thomas van Nispenrode 1967 ½-½ 

7. Tom Spits  1979 - Noud Lentjes  1880 1-0 

8. Martijn Miedema 1968 - Jan van Dorp  1658 1-0 

 

 

 

Het tweede wint spannende match tegen Amstelveen 3 

Door Tom Spits 

Het was een klassieke 3
e
-klasse wedstrijd. Veel aan elkaar gewaagde tegenstanders en partijen die heen en 

weer golfden. Als captain heb ik vanuit het begin mijn prognose van 4,5-3,5 zien oplopen naar 6-2 om 

vervolgens binnen een kwartiertje te concluderen dat het best wel eens 3-5 voor Amstelveen zou kunnen 

worden. Dat het uiteindelijk 4,5-3,5 voor ons werd is mooi maar of dat nu terecht of onterecht was, durf ik niet 

goed te zeggen. 

De openingen zijn redelijk kalm. Alleen Floris lijkt het vanuit de opening niet helemaal goed gedaan te hebben 

tegen talent Tobias Kabos. Met 2 lopers op c1 en c2 op de koningsstelling gericht maak je je toch wat zorgen. 

Echter op een aantal borden is het initiatief duidelijk voor de onzen. Cees Visser heeft een duidelijke 

drukstelling tegen de Aljechin van Dirk Goes en ook Paul Schipper is de wat voorzichtige opstelling van 

teamleider Henk Boot aan het omsingelen. Eerste prognose, kleine overwinning. 

Daarna gebeurt er ineens heel veel. Floris Schoute wint vlotjes van Tobias Kabos! De lopers van het jeugdig 

talent beginnen tegen een solide pionnenketen aan te kijken en als onze speler na een pion ook nog een kwal 

wint, laat de Amstelvener wel erg makkelijk het hoofd hangen. Bij Enrico is een ongelijke stelling ontstaan met 
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2 stukken tegen een toren, waarin Enrico toch de mindere lijkt te zijn. Het remiseaanbod kan hij dan ook niet 

afslaan. Bij Cees wordt het dan remise omdat die de druk er niet op heeft weten te houden. Jammer, want daar 

had ik wel op meer gehoopt.  

2-1 voor en niets aan de hand zo lijkt het. Dat is niet helemaal waar. Er is namelijk op 4 borden van alles 

misgegaan. Pieter heeft in de tijdnoodfase een tactische rekenfout gemaakt en moet een dame tegen toren en 

loper ruilen. Vanwege wits vrije a-pion mag er van een vesting niet gesproken worden en dus ziet het er daar 

beangstigend uit. Albert heeft eveneens in tijdnood de mindere zetten weten te vinden, waardoor zijn gelijke 

stelling ineens verschrikkelijk moeilijk is geworden met een vijandelijk paard en toren midden in zijn stelling.  

Zelf heb ik ook wat niet goed gedaan. Na een leuk opgaande Spanjaard, waarin beide speler vrolijk aan het 

manoeuvreren waren, weet mijn jeugdige tegenspeler zijn ruimtevoordeel goed te benutten om me na een 

mindere zet ineens hard op de pijnbank te leggen. De zwarte koning krijgt het benauwd en het is wachten op 

de doodsklap. Paul Schipper doet zijn duit ook in het zakje door in riante stelling een vol stuk aan te bieden. Die 

kan door de Amstelvener niet geweigerd worden. Met 4 verloren stellingen en 1 betere stelling bij invaller Bert 

Gijsbers (die een puike partij aan het afleveren is tegen Tjibaria Pijloo) doemt de stand 3-5 ineens op. 

Maar ja, zoals wel vaker worden gewonnen stellingen niet altijd gewonnen en komen we goed weg. Paul 

voorop, die met zijn stuk minder nog steeds een uitstekende stelling overhoudt en Boot dwingt het stuk terug 

te geven. Het eindspel met actieve P+L tegen passieve P+L en 5 pionnen zou toch gewonnen moeten zijn voor 

onze man. Tjerk Sminia heeft tegen mij de gewonnen variant gemist en offert een loper op h6. Dat was nou 

niet de beste zet, waardoor ik een stuk tegen 2 pionnen voorkom en me opmaak om dit in het laatste uur maar 

eens rustig uit te gaan schuiven. 5-3 voor ons, zo oogt het. 

Pieter verliest uiteindelijk na nog lang proberen. Bert, daarentegen, mag wel een punt schrijven door eerst en 

pion te winnen en met een vrije a- en b-pion rap naar de overkant te lopen. Als invaller doet hij het met zijn 2
e
 

punt voor Caissa 2 uitstekend. Als vervolgens Albert remise maakt omdat Olav Lucas zijn toren weer passief 

laat worden, hebben Paul en Tom de taak om een vol punt te scoren. Gelukkig dat Albert dat halfje maakt, 

want zowel Paul als Tom hebben te weinig tijd om hun betere stellingen te verzilveren. Dit overigens ook door 

zeer nauwkeurig verdedigen van hun tegenstanders. Na vrijwel 6 uur spelen in een eindspel met T+P tegen T en 

nog 1 minuut op de klok schud ik de hand van Tjerk en kan de 4,5-3,5 overwinning gevierd worden.  

Wat een thriller! 

 

Caïssa 2  2045 - Zukertort Amstelveen 3 1950 4½-3½  

1. Enrico Vroombout 2160 - Florian Jacobs  1998 ½-½ 

2. Cees Visser  1965 - Dirk Goes  1982 ½-½ 

3. Pieter Melford 2044 - Jan Krans  1969 0-1 

4. Albert Riemens 2051 - Olav Lucas  1995 ½-½ 

5. Tom Spits  1979 - Tjerk Sminia  1873 ½-½ 

6. Bert Gijsbers  2023 - Tjibaria Pijloo  1873 1-0 

7. Floris Schoute 2025 - Tobias Kabos  1956 1-0 

8. Paul Schipper 2075 - Henk Boot  1953 ½-½ 
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HET VIERDE 

Onverstoorbaar schrijdt Caissa 4 door de eerste klasse 

Door Martijn Dahlhaus 

Waar Caissa 4 zich vorig jaar na een droomstart met 7½ en 8 bordpunten in de eerste twee rondes nog lelijk liet 

pootje haken in ronde drie, hebben we die klap met het lid op onze neus voorlopig nog weten te voorkomen. 

Vier rondes gespeeld, vier overwinningen. Dat is trouwens geen overbodige luxe in een poule waar drie van de 

acht teams degraderen.  

Tal 3 – C4 3½ - 4½  

In november scoorde C4 2 fijne matchpunten bij Tal. Nadat, zoals gebruikelijk wanneer er bij Tal wordt 

gespeeld, we onze magen hadden gevuld bij Warung Swietie (Jetlag-Sander nam dit uitermate serieus) en klaar 

waren voor een strakke after-dinner dip, pakten we de 

overwinning tegen onze medekoplopers van Tal/DCG, 

die in de eerste ronde nog hadden afgerekend met het 

hoog ingeschatte Nieuwendam, naar verluid spelend 

met drie invallers. Net als in de eerste ronde werden 

er vijf remises gespeeld (degelijkheid?). Robert Jan 

hield een eindspel met een pion minder over maar 

dankzij de ongelijke lopers was dat geen probleem. 

Erik had in een eindspel een pluspion maar lopers van 

gelijke kleur. Hij stond erg fijn en was dan ook niet blij 

met de remise, hoewel de directe winst in de analyse 

niet één-twee-drie boven tafel kwam. Ik had de indruk 

dat de remises van Cas en Geert redelijk regelmatig 

waren. Sander kreeg zo’n beetje al het hout wat zijn 

tegenstander had naar zich toegesmeten, maar 

overleefde dit; hij kon uiteindelijk middels schaakjes 

zijn tegenstander (die nog een halve minuut over had) 

tot remise dwingen. Dat leverde de 3½-3½ op met een 

gewonnen stand voor Lucie. Lucie en Marjolein waren 

de onbetwiste matchwinners, onze dames lieten hun 

tegenstanders geen kans. Ik was het daarvoor 

bijzonder dankbaar, aangezien ik de twijfelachtige eer 

had de eerste C4-nul van het seizoen te drukken tegen de tienjarige T. Vos. Het was een interessante partij, 

waarin aan beide kanten een paar lelijke foutjes op te merken vielen. De loper voor drie pionnen bleek niet 

genoeg, zeker toen de loper er in vliegende tijdnood vanaf ging. Door de overwinningen van de dames heeft 

deze nul me er niet van weerhouden lekker te slapen. Waarvoor dank! 

  

Tal/DCG3 1810 - Caissa 4    1852 3½ - 4½ 

1 P. Kooiman 1921 - Cas Zwaneveld  1867 ½ - ½   

2 R. Pijlman  1845 - Robert Jan Schaper  1898 ½ - ½ 

3 T. Visser  1871 - Lucie v/d Vecht  1875 0 - 1 

4 D. Strub  1855 - Erik Dekker  1866 ½ - ½ 

5 T. Vos  1693 - Martijn Dahlhaus  1863 1 - 0 

6 T. Kooiman 1737 - Geert Veldhuis  1916 ½ - ½ 

7 L. Purperhart 1801 - Marjolein Theunissen 1780 0 - 1 

8 C. Groen   1758 - Sander Tigelaar  1752 ½ - ½ 
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Caissa 4 – MSK 1  6 – 2 

 

Drie rondes achter de rug, drie overwinningen. Net als vorig jaar troffen we na twee overwinningen in de derde 

ronde MSK. Vorig jaar werden we nog getackeld, dit keer werden de Muiderbergers met twee bordpunten 

terug naar huis gestuurd. C4 speelde een strakke wedstrijd. Om half tien was er op alle borden een 

tijdsvoorsprong, hoewel geen van de partijen erg uit balans leek. Uiteindelijk viel de uitslag met 6-2 nog flink 

hoog uit.  

Geert won als eerste, hij gooide in een Siciliaan z’n h-pion naar voren en kwam binnen de kortste keren binnen 

met z’n knecht, er was voor de zwartspeler geen houden aan. De tweede overwinning was van Sander, die een 

toreneindspel met een pion meer overhield. Zijn tegenstander geloofde het toen wel. Robert Jan tikte het 

derde hele punt aan tegen Wijgers, die vorig jaar nog op minder prettige wijze Theo Kroon had geflest. Nouja, 

Theo werd geflest door zichzelf en de stand in de wedstrijd waarna zijn tegenstander er als de kippen bij was 

om eer en glorie te claimen. Dit keer kreeg 

hij het deksel op z’n neus. Erik had in een 

D+L eindspel een pion meer, maar 

bovenal sloten meer tijd, die zijn 

tegenstander de das omdeden. Erik 

maakte het af met een fraaie petite 

combinaison. Lucie maakte de uitslag nog 

wat eclatanter door dezelfde 

tegenstander als vorig jaar af te 

schminken. Vanaf het begin had ze het 

initiatief; de pion die ze daarvoor in de 

opening investeerde kwam met dikke 

rente terug. Even liet ze haar 

tegenstander en de toeschouwers nog 

spartelen door een kado aangeboden 

loper te laten staan, maar daarna was het over en uit. Marjolein en Martijn voegden tussendoor twee redelijk 

regelmatige halfjes toe terwijl Cas zijn Wolga na een weliswaar vermakelijke partij in nul zag eindigen.  

 

   Caissa 4                 1852  - MSK 1                   1770  6  - 2 

1. Cas Zwaneveld           1867  -Walter de Loos          1967  0  - 1 

2. Erik Dekker              1866  - Ruud de Groot           1913  1  - 0 

3. Robert Jan Schaper    1898  - Ben Wijgers             1981  1  - 0 

4. Lucie van der Vecht    1875  - Robert Schriek          1777  1  - 0 

5. Martijn Dahlhaus        1863 - Dolf Houtman            1725  ½  - ½ 

6. Geert Veldhuis           1916  -Tim van Zon            1679  1  - 0 

7. Marjolein Theunissen    1780  - Henk van Houtrijve   1528  ½  - ½ 

8. Sander Tigelaar          1752  - Norman Tambach      1594  1  - 0 

 

 

VAS 6 – Caissa 4  1 – 7  

 

C4 ging vrolijk door, VAS6 ging over de knie. Maandagavond 28 januari stond de eerste pot in het inmiddels 

niet meer zo erg nieuwe jaar in de agenda. We gingen op bezoek bij VAS, waar we vorig jaar nog eigenhandig 

onze kampioenskansen verprutst hadden. Terwijl we toen alle gelegenheid hadden van hun vierde te winnen 



  22 

 

namen we onszelf op simpele wijze beet. Na in 2005 kampioen te zijn geworden in de 2
e
 klasse D bleven we 

nog een extra jaartje in de 1
e
 klasse.  

Dit keer wisten we VAS wèl kopje onder te duwen, om daarmee bovenaan de ranglijst te blijven. Met 1-7 

knoopten we ze op, en dat was eigenlijk niet eens geflatteerd. Sterker nog, Erik en Lucie, die remise speelden, 

hadden allebei een prima stelling, waarbij Erik zelfs een directe winst miste. In een eindspel met pionnen en 

een L tegen P had hij zijn loper kunnen geven om de vrije a-pion te laten doorlopen. Helaas zag hij spoken en 

berustte hij niet veel later in remise. Toen was het overigens al meer dan duidelijk dan het een landslide victory 

zou worden voor de onzen. 

Voor het eerst dit seizoen speelden we met 

invallers, Geert zat in het buitenland terwijl 

Cas net niet/net wel terug zou zijn. Gelukkig 

hadden we met Wim van Tuyl en Gert van ’t 

Hof twee uitstekende stand-ins, beide 

drukten met zwart een vol punt. Hetzelfde 

was in een vroeg stadium (zo rond 21:30) al 

door Robert Jan gedaan. Zijn stukken 

werkten erg goed samen, beheersten de 

zwarte velden (met name zijn loper was erg 

fijn bezig) en zijn tegenstander wist geen 

tegenspel te creëren. Dat had als bijkomend 

voordeel dat onze man de paparazzi uit kon 

hangen, een rol die hij zich met plezier liet 

aanmeten. Voor onze volgende wedstrijd hoeft u zich niet met spandoeken naar verre oorden te begeven, we 

spelen dan weer thuis in Huize Lydia. Datum is dinsdag 11 maart, en we spelen dan tegen Nieuwendam2. Komt 

allen! 

 

   VAS 6                    1748  - Caissa 4                1841  1  - 7 

1. Joost van Dongen        1780  - Erik Dekker             1866  ½  - ½ 

2. Andy Soest               1779 - Robert Jan Schaper   1898  0  - 1 

3. Daan Vreeswijk          1813  - Lucie van der Vecht  1875  ½  - ½ 

4. Marten van der Veen     1797 - Wim van Tuyl          1912 0  - 1 

5. Tejo Hagen               1731  - Martijn Dahlhaus      1863  0  - 1 

6. Jerry Pieter             1745 - Gert van 't Hof         1785  0  - 1 

7. Allaert Troost           1681 - Marjolein Theunissen1780  0  - 1 

8. Jef Hamburg              1656  - Sander Tigelaar         1752  0  - 1 

 

 

De stand na de vierde ronde ziet er zo uit: 

   Klasse 1B              Ap Mp Bp  1  2  3   4  5  6  7   8  Ra   TPR  
1. Caissa 4               4  8  23  x  6  .   .  .  5½ 7   4½ 1849 1940 
2. MSK 1                  4  5  15  2  x  .   .  4½ 4  .   4½ 1800 1788 
3. Zukertort Amstelveen 5 4  4  15½ .  .  x   5½ 2  .  3½  4½ 1729 1794 
4. Nieuwendam 2           4  4  15  .  .  2½  x  4½ 4½ .   3½ 1867 1760 
5. Donner 1               4  3  17  .  3½ 6   3½ x  .  4   .  1825 1810 
6. Amstel 1               4  3  16  2½ 4  .   3½ .  x  6   .  1780 1824 
7. VAS 6                  4  3  11½ 1  .  4½  .  4  2  x   .  1747 1696 
8. Tal/DCG 3              4  2  15  3½ 3½ 3½  4½ .  .  .   x  1798 1789 
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HET VIJFDE 

Onthecht  

Bij C5 aan ambitie geen gebrek  

Wim Suyderhoud/Wilfred Oranje 

Na de desastreuze seizoenstart tegen ODI 1, waarvan ik (Wim) droevig kond deed in de vorige editie van CN, 

heeft C5 zich weer enigszins herpakt. We wonnen van Amstel 2 en VAS 8 en speelden gelijk tegen TOZ 1. Niet 

de hoogst geklasseerde teams, dus er is geen enkele reden tot juichen. De vraag is, zal deze positieve serie ons 

op tijd iets van vorm doen vinden voor de volgende klussen tegen ENPS (van Theo en Theo – alias de Bakker en 

the novelist), Euwe en Probleem?  

 

   Klasse 2A     Ap Mp Bp  1   2  3   4  5   6   7   8   Ra   TPR  
1. Probleem 2    4  8  21½ x   .  5½  .  6   4½  .   5½  1707 1786 
2. ENPS/Quibus 2 4  7  21  .   x  .   .  5½  6   4   5½  1771 1769 
3. ODI 1         4  6  20½ 2½  .  x   5½ .   6   .   6½  1712 1773 
4. Caissa 5      4  5  16  .   .  2½  x  4   .   4½  5   1702 1678 
5. TOZ 1         4  3  13½ 2   2½ .   4  x   .   5   .   1679 1684 
6. Euwe 5        4  2  12½ 3½  2  2   .  .   x   5   .   1650 1651 
7. VAS 8         4  1  13½ .   4  .   3½ 3   3   x   .   1701 1651 
8. Amstel 2      4  0  9½  2½  2½ 1½  3  .   .   .   x   1629 1562 
 

 

We gaan het zien. Met de teamgeest is het intussen dik in orde. Op Hamiltons voorstel analyseren we sinds ODI 

elkaars partijen en nog steeds slaan we elkaar de hersens niet in. Hieronder een inzending van Wilfred Oranje, 

gespeeld in het bejaardenhuis (sic) in A’dam Noord waar TOZ resideert.  

 

Wil Kaasjager - Wilfred Oranje 
(Commentaar Wilfred) 

Ik was als enige van ons achttal zo snugger om de bus naar de Hel van het Noorden te nemen. Hoewel ik vanaf 

het eindpunt nog bijna verdwaalde naar het gezellige TOZ-home op honderd meter afstand, was ik veruit de 

eerste die in handen van de kantinedames viel. Tien minuten later bonsde Frans Roes wanhopig op een raam 

aan de achterzijde van de kantine. Hij zag eruit alsof hij duizend doden was gestorven. Des te 

bewonderenswaardiger dat hij op het laatste moment nog een smadelijke nederlaag van ons team heeft weten 

te voorkomen. Huib kwam uiteraard fluitend fietsend aan. De overige vijf zag ik als sardientjes uit Wims blik 

tevoorschijn komen. Hier mijn partij tegen het neefje van de beruchte hoofdcommissaris van politie Kaasjager 

uit de jaren vijftig, die de grachten wilde laten dempen voor een betere doorstroming van het verkeer en, 

stiekem, ook voor een doeltreffender bestrijding van opstootjes. Het neefje zelf is een vreedzaam mens, een 

sinds kort vuttende leraar Duits van een scholengemeenschap in Beverwijk. 

 

1.e4 c6 2.Pf3 d5 Wits tweede zet ben ik niet gewend. Ik kom straks goed uit de opening, maar heb dan 

inmiddels veertig minuten meer bedenktijd gebruikt! 3.exd5 cxd5 4.d4 Pc6 5.Le2  g6 6.c3 Lg7 7.0-0 Pf6 8.h3 0-

0 9.Lf4 a5 10.Pbd2 Db6 11.Db3 Dxb3 12.Pxb3 a4 13.Pc5 Pd7 14.Pd3 Pb6 15.Pc5 a3 16.b3 Pd7 17.Pd3 Pf6 

18.Tac1 Pe4 19.Pde5 Pxe5 20.Pxe5 f6 21.Pd3 Ld7 Wits paard springt wel erg ras heen en weer. Ik heb het 

akelige gevoel dat ik weer eens veel te passief speel. Wellicht had ik mijn f- en g-pion moeten opspelen. 22.Pb4 

e5 23.dxe5 fxe5 24.Le3 Le6 25.Ld3 Pf6 26.Tfe1 Tfc8 27.Ld2 e4 28.Lf1 Lf7 Ik zoek naar middelen om die witte 

pionnetjes op de damevleugel weg te blazen, maar ik twijfel en vind de weg niet. Ik slurp, zoals gezegd, 

bedenktijd, terwijl mijn tegenstander vlotjes speelt en in dat opzicht de kordaatheid toont van zijn grote oom. 

29.Pc2 Pd7 30.Pd4 Pc5 31.b4 Pa4 32.Lb5 Pb2 33.Le3 Tc7 34.Ld2 Le8 35.Lxe8 Txe8 36.Pb5 Tc6 37.Tc2 Ik heb nog 

weinig tijd op de klok, ik schat vijf minuten, terwijl Kaasjager nog een uur heeft. Het is gewoon niet eerlijk. Ik 

snap nog steeds niet hoe ik mijn a-pion kan laten promoveren, of mijn tegenstander kan dwingen een kwaliteit 

te geven.       DIAGRAM  
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37… Pc4 [Teamanalyse, samengevat: een prima partij van onze Willi. 

Ironisch genoeg was dit een goed moment geweest de pion op a3 los 

te laten en 37... Pd3!? te spelen. Het plan voor zwart is dan zich op de 

kracht van zijn centrumpionnen te richten en de slechte positie van de 

witte torens uit te buiten. Bijvoorbeeld: 38.Tb1 (Td1 Pxb4!) d4 39.c4 

e3 40.fxe3 dxe3 en zwart heeft enorme vooruitgang geboekt. Het 

illustreert het nut van een verandering van plan op zijn tijd. Je moet 

dan wel tijd hebben, natuurlijk.] 38.Le3 Pd6 39.Pxa3 Txc3 40.Txc3 Lxc3 

41.Tb1 d4 42.Lf4 Pf5 Dit moet toch gewonnen zijn voor zwart? Maar 

ik heb echt te weinig tijd. 43.Pb5 Tc8 44.g4 e3 45.fxe3 Pxe3 46.Pd6 

Ta8 47.Pxb7 Txa2 48.Pc5 Pd5 Hier houdt de notatie op, want ik heb 

minder dan twee minuten over, Kaasjager zwemt in de tijd. Ik win 

eindelijk de kwaliteit en tien zetten later zit ik in een technisch 

gewonnen eindspel van toren plus drie pionnen tegen paard plus drie 

pionnen. Ik kan het nooit binnen een minuut winnen en vraag nederig aan Wim of ik remise mag aanbieden. Hij 

kijkt mij wrevelig aan - na het zien van zijn partij kan ik daarvoor enig begrip opbrengen – en schudt van nee. 

[Wim: Ik was zelf inderdaad niet in staat de muur van mijn eigen tegenstander te slechten vanwege een 

frustrerend gebrek aan ideeën.] Dan wijs ik hem op mijn tijdnood en onthecht geeft hij mij toestemming. Als 

enige buspassagier zoefde ik in twaalf minuten naar het Centraal Station. De buschauffeur was nors, hij zag het 

nut van deze laatste rit niet in, en ik was inmiddels even onthecht als Wim.  

 

Een week later schoot midden in Amsterdam Kaasjager op mij af en zei met een verontschuldigend lachje dat 

hem de huid vol was gescholden door zijn teamleider, hij had mij door de vlag moeten jagen. Maar zoiets, zei 

hij, zou hij nooit doen, dan hoefde schaken voor hem niet meer. Wat een zachtmoedig mens, die Kaasjager! 

 

De KNSB-cup 
 

Caissa – Kennemer Combinatie 

Door Arno Bezemer/Hugo van Hengel 

De eerste en tevens laatste KNSB-bekerwedstrijd zit er op. Kennemer Combinatie bleek te sterk, ondanks het 

opstellen van onze 100%-jongens Hugo en Elwin. Elwin beantwoordde de saaie witte opening met saai 

tegenspel waardoor er een saaie stelling ontstond. Nu vind ik het principieel correct om saai te spelen tegen 

saaie openingen, zo leren die lui het wel af, en ik stond op het punt om Elwin een complimentje te geven 

vanwege zijn saaie spel, ik zou dat niet kunnen, vanwege gebrek aan belangstelling overzie ik dan altijd iets. 

Elwin helaas ook en gaf een pion weg. Toen daarna de opdracht kwam om ondanks de saaie stelling met pion 

minder in het teambelang op winst te spelen stortte de zwarte stelling snel in. 

Hugo was snel klaar. In een actuele variant van de Svesnikov voerde Hugo tot na de 20
e
 zet alle theoretische 

zetten snel en zelfverzekerd uit. Zwart was al een tijdje bij elke zet aan het nadenken en achteraf bleek dat dit 

niet kwam door gebrek aan kennis, maar doordat de partij de theoretische paden toch al enige tijd verlaten 

had. Zwart vond een verrassende zet, Pe5, gebruik makend van de penning van Hugo’s f-pion, en de stelling 

was zodanig scherp dat de witte koning die veilig leek te staan ineens de volle lading over zich heen kreeg, dat 

ging niet lang goed. 

Hugo van Hengel (2163) - Lennart Dek (2141) 

(Commentaar Hugo) 

In een acht- of tientallenwedstrijd zijn er altijd wel mogelijkheden om fouten aan het ene bord te compenseren 

met sterk spel op de andere borden. Echter, in zo’n viertallenwedstrijd mag er eigenlijk gewoon niets mis gaan 

of de hele wedstrijd gaat verloren. En dat is nu precies wat er in deze wedstrijd gebeurde. Ikzelf verloor al vrij 
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snel en daardoor werd de druk op de rest van het team onmiddellijk enorm vergroot. Wat gebeurde er nu 

precies in mijn partij? 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 De Sveshnikov-variant van het Siciliaans heeft de laatste jaren 

enorm aan populariteit gewonnen, vooral omdat zelfs de allersterkste grootmeesters deze variant zijn gaan 

spelen. Tegenwoordig zie je daarentegen ook weer een toename van de Lb5-varianten van grootmeesters die 

de Sveshnikov juist willen vermijden. Qua literatuur beschik ik over de Sveshnikov-bijbel van John van der Wiel 

uit 1999, die nu natuurlijk volstrekt achterhaald is. Maar ook heb ik thuis de ‘Revolution in the 70s’ van Garry 

Kasparov (2007) met daarin een prachtig hoofdstuk over deze variant. Hierin worden partijen uit de jaren ’70 

besproken en waarom de ideeën van toen, tegenwoordig niet meer actueel zijn of waarom juist wel. Overigens 

spreekt Kasparov over de Chelyabinsk-variant. Naar men zegt is Chelyabinsk een koude, lelijke industriestad in 

Siberië (vd Wiel), maar ik ben er zelf nooit geweest. 

6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 b5 9.Pd5 Lang geleden werd dit de positionele aanpak genoemd en eerst Lxf6 en dan 

Pd5 de tactische aanpak. Met de huidige stand van de theorie is direct Pd5 echter minstens net zo tactisch als 

eerst Lxf6.9. … Le7 10.Lxf6 Lxf6 11.c3 Lg5 12.Pc2 0–0 13.a4 Lxa4 14.Txa4 a5 15.Lc4 Tb8 16.Ta2 Tot hier is het 

min of meer gesneden koek. Natuurlijk waren er gedurende de afgelopen 5 zetten al tal van zijpaden mogelijk, 

maar in het onvoorstelbare woud van mogelijkheden wordt dit toch wel als een van de hoofdvarianten 

beschouwd. In plaats van het gespeelde 16. Ta2 was ook het meer natuurlijke 16. b3 mogelijk om pion b2 te 

verdedigen. Het idee van 16. Ta2 is echter om onder bepaalde gevallen Da4 bij de hand te hebben, maar ook 

om wellicht in een later stadium alsnog b2-b3 te spelen, waarna de toren via de tweede rij razendsnel naar de 

koningsvleugel kan switchen.16. … Kh8 17.Pce3 g6 18.h4 Dit is het pionoffer dat ik in gedachten had, toen ik 

voor deze speelwijze koos. De tweede rij komt open en de toren van a2 komt weldra op h2 waarna de 

koningsaanval in no time tot orkaankracht aanzwelt.  

18. … Lxh4 Zwart kan het pionoffer moeilijk weigeren, want op 18. … Lh6 volgt 19. h5 en de h-lijn wordt 

opengebroken. (Om die reden is het ook van belang om met h2-h4 te wachten totdat zwart g7-g6 heeft 

gespeeld.)19.g3 Lg5 In Ponomariov – Kramnik (Wijk aan Zee, 2005) ging zwart verder met 19. … Lf6. In het 

vervolg kreeg wit een verschrikkelijke aanval met 20.b3 Lg7 21.f4 exf4 22.gxf4 Te8 23.Df3 Kg8 24.Tah2 h5 

25.Txh5!? gxh5 26.Dxh5 Te6 27.Dh7+ Kf8 28.Tg1, maar na een ingenieuze verdediging van Kramnik werd dit 

uiteindelijk remise.20.f4 exf4 21.gxf4 Lh4+ 22.Kf1 f5  

Ook deze stelling is nog op topniveau bekend. In de partij Kramnik – 

Van Wely (Monaco, 2006) speelde Kramnik (met wit!) overtuigend 

23.b4! fxe4 24.Tah2 g5 25.b5 Pe5 26.Dd4 Tb7 27.Txh4! gxh4 28.Ke2 

Te8 29.fxe5 Txe5 30.Pf4 Dg5? 31.Dxd6 Lg4+ 32.Ke1 Dxf4 33.Dd8+ 

Kg7 34.Dg8+ Kh6 35.Txh4+ 1–0.  Ook in andere partijen met deze 

stelling scoort wit uitstekend. In de database heb ik zes partijen 

kunnen vinden en wit scoort daarin maar liefst 5,5 punt. 

Ikzelf was hiervan niet meer op de hoogte en mijn idee is gebaseerd 

op een misrekening. Ik ruil een paar keer op f5 om gebruik te 

kunnen maken van de diagonaal b1-h7, maar daarmee gooi ik mijn 

eigen glazen in, omdat ook de f-lijn open komt. 

23.exf5? Lxf5 24.Pxf5 Txf5 25.Dg4? Pe5! En het is uit. Deze zet had 

ik te laat zien aankomen en er is meteen geen houden meer aan. 

26.De2 Lg3 27.De4 Lxf4! 28.b3 Lg3+ 29.Kg2 Dg5 30.Th3 Lf2+ 31.Kf1 Dg1+ 0–1. 

Ook Niek speelde niet zo’n lange partij. Niek had zijn tegenstander via een klassieke siciliaan in de draak gelokt, 

en werd vervolgens onder de voet gelopen.De teamgenoten hadden het over een 

sinterklaasjekommaarbinnenmetjeknechtstelling. Het kan hard gaan in de draak. 

Ik was mocht tegen Rob Bertholee aantreden, een oude bekende van Amstelveen. Hij en zijn vrouw Mariska 

kennen mij ook, vandaar dat hij het advies van huis mee kreeg om de oude Najdorf van stal te halen in plaats 

van zijn gebruikelijke Frans. Argument hiervoor: ‘Bezemer kan toch niet rekenen’. Alsof ik wel goed ben in 

positioneel dat Frans wegschuiven.De aanval tegen Bertholee liep op rolletjes, Lf1-c4/0-0/f2-f4-f5/Pd4-e6 

zwarte koning in het midden, u kent het wel. Alleen voor het uitdelen van de beslissende klap moest een kleine 
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berekening worden gemaakt en dat was me dan weer te moeilijk. Ik overzag twee zetten, gelukkig voerde 

Bertholee die 2
e
 niet uit waardoor ik een gunstig eindspel kon bereiken met 2 pionnen meer. Nu ben ik zwak in 

eindspelen dus het was maar de vraag hoe dat zou aflopen, maar uiteindelijk blunderde Bertholee een 

waarschijnlijke remisestelling weg in de laatste speelminuten. 

 

  Caissa 2232 - Kennemer Combinatie 2197 1 - 3 

1 Arno Bezemer 2336 - Rob Bertholee 2340 1 - 0 

2 Niek Narings 2271 - Daan in 't Veld 2135 0 - 1 

3 Hugo van Hengel 2163 - Lennart Dek 2141 0 - 1 

4 Elwin Osterwald 2158 - Rob Duijn 2171 0 - 1 

 
 

Partij van de Maand 

 
Door Hugo van Hengel 

De oogst van ingezonden partijen was deze keer betrekkelijk laag. Drie mensen hebben hun partij ingezonden. 

Maar ik moet wel zeggen dat die drie ook werkelijk geweldige hakpartijen zijn.  

Allereerst de partij Venema – Van Hulst. Coen grijpt zijn tegenstander naar de keel met het vleugelgambiet van 

het Frans en offert vervolgens nog een pion voor open lijnen en diagonalen. Daarna voert hij de druk verder op 

en zelfs Prof. Van Hulst weet daar niets meer tegenover te stellen.  Jildo Kalma pakt het in zijn partij tegen 

Frans Roes heel anders aan. Met het voor hem gebruikelijke, stevige openingssysteem weet hij Frans al snel 

onder druk te zetten. De manoeuvres worden Frans al snel te machtig en als de witte aanval inmiddels 

stormkracht heeft bereikt, maakt Jildo het met rake klappen af. En dan nog de partij tussen Niek Narings en 

Paul Schipper. Niek bereikt met wit een zeer gunstige aanvalsstelling, maar ook Paul heeft op de achterhand 

nog wat aanvalszetten tot zijn beschikking. Als Niek vervolgens zijn hand overspeelt, moet hij werkelijk alle 

zeilen bijzetten om in het vervolg niet ten onder te gaan. Een ware worstelpartij die uiteindelijk onbeslist 

eindigt.  

Maar zoals elke keer komt dan toch het moment waarop de beslissing moet worden genomen: Welke partij is 

de Partij van de Maand? De partijen van Coen en Jildo hebben een beslissing opgeleverd en de partij van Niek 

is in remise geëindigd. Nu is het zeker niet zo dat remises niet kunnen winnen, maar een aanval die ook 

beslissend is, spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding. Misschien is dit ten onrechte, want de tragiek van 

een mislukte aanval is wellicht nog mooier dan het heldendom van een perfect gevoerde aanval. Als we de 

partijen van Coen en Jildo vergelijken dan valt op dat beiden een zeer verschillende speelstijl hebben. Coen 

offert van meet af aan dat het een lieve lust is, terwijl Jildo eerst zijn ontwikkeling voltooit alvorens de aanval 

op te zoeken. Wat mij betreft heeft Coen iets meer dat intuïtieve wat mij aanspreekt; de gok om alle schepen 

achter je te verbranden en nietsontziend ten aanval te gaan. Daarom is de winnaar van de Partij van de Maand: 

Coen Venema. 

Coen Venema  - Johan van Hulst 
Caissa intern (10), 13.11.2007 [Coen Venema] 

Hierbij op verzoek van Hugo nog maar een partij met wat summier commentaar. Ik was zelf wel blij met deze 

partij, omdat mijn idee wat achter het offeren van de tweede pion helemaal uitkwam. Ik speel tegen de heer 

van Hulst, leuk, je weet zeker dat het geen schuifpartij wordt en dat er scherp gepeeld gaat worden. 1.e4 e6 

2.Pf3 d5 3.e5 c5 4.b4 het Franse winggambiet 4...cxb4 zo hoort het, leuk! 5.a3 Pc6 6.d4 Ld7 7.axb4 Lxb4+ 8.c3 

Le7 Ik heb nu de door mij gewenste pionnenopstelling en het idee is nu om een paard op d6 te krijgen. 9.Ld3 f5 

ik had ergens gelezen dat g4 nu mogelijk was maar vond het niet goed. Dus verder met 10.0–0 Dc7 11.Pa3 a6 

12.Pb5 Het paard kan nu richting d6 het gaat wel een of twee pionnen kosten maar ik zag mogelijkheden met 
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een loper op a3 en zwart kan niet meer rokeren. Dit plan 

lukte en besliste eigenlijk de partij. Dus 12...Db8 13.Pd6+ 

Lxd6 14.exd6 Dxd6 En daar is hij dan: 15.La3 Dc7 16.Te1 ik 

dreig Lxf5 16...g6 17.Pg5 Pd8 18.De2 h6 19.Pf3 Pf6 20.c4 Lc6 

21.Pe5 (diagram)  

Nu wel Pe5 en de damevleugel openbreken 21...Dg7 22.Dc2 

met als plan richting a4 en dan moet er wel wat te offeren 

zijn. 22...Pd7 23.Pxc6 bxc6 24.cxd5 cxd5 25.Da4 mijn plan is 

gelukt, zwart staat bijna klem 25...Df7 26.Tac1 Th7 27.Tc7 

zwart staat vast 27...Dg8 28.Lxa6 Dh8 29.Lc5 Tf7 Iedereen 

snapt natuurlijk dat ik steeds zit te kijken naar Txe6 maar laat 

ik even wachten. 30.Db5 Txa6 je moet wat, er is bijna niets 

anders. 31.Dxa6 Pxc5 32.Txc5 Dxd4 33.Tc8 dreigt Txe6, zwart 

speelt: 33...Te7 en nu is het echt uit. 34.Dc6+ schaak 34...Kf7 

35.Txd8 Dd2 36.Dc1 en hier gee ft Van Hulst mij een hand en 

zegt: "Ik zal het niet moeilijk maken, goed gespeeld." Dank u wel. 

 1–0 

Jildo Kalma - Frans Roes 
Caissa intern B (3), 29.01.2008 [Jildo Kalma] 

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 Le7 5.b3 0–0 6.0–0 b6 

7.Pbd2 Pbd7 8.Lb2 Lb7 9.Pe5 c5 10.f4 Tc8 11.Df3 a6 12.Dh3 

g6 13.Pdf3 b5 14.dxc5 Pxc5 15.Pg5 (diagram) 

Typisch een Colle-Zukertort: wit heeft met bedrieglijk 

eenvoudige zetten ongestoord een prettige aanvalsstelling 

opgebouwd en staat hier zelfs al gewonnen. 15...h5 

[15...Pxd3 is een zet die zwart zou willen doen, maar dat gaat 

niet wegens 16.Dh6 bijv. 16...Te8 (16...Pxb2 17.Pg4 Te8 

18.Pxf6+ Lxf6 19.Dxh7+ Kf8 20.Dxf7#) 17.Pg4 Tc7 18.Dxh7+ 

Pxh7 19.Ph6+ Kf8 20.Pxh7#; Ook de noodrem 15...Ph5 werkt 

niet. Een vermakelijke variant (en goed voor wit) is 16.Dxh5 

(16.Pg4 is beter. 16...Lxg5? 17.fxg5 Dxg5 18.Lf6 Pxf6 

19.Pxf6+) 16...gxh5 17.Lxh7+ Kg7 18.Pexf7+ Lf6 19.Pxd8 Lxb2 

20.Pxb7 Pxb7 21.Ld3 Tfe8 22.Tad1] 16.Pxg6 fxg6 [16...Pxd3? 

is hier natuurlijk al onzin vanwege het tussenschaak op e7, 

maar ik laat het toch even zien vanwege het grappige mat na het veel sterkere 17.Lxf6! Lxf6 (17...fxg6 

18.Dxe6+) 18.Dxh5 en zwart mag kiezen waar het gaat gebeuren: op h7 of h8.] 17.Lxg6 Dd7 [17...Kg7 18.Lxh5+- 

Th8 19.b4 en het paard kan niet weg wegens Pxe6+.] 18.Dxh5 Pxh5?? Een blunder in verloren stelling. [Na 

18...Ld8 (of Ld6; wit dreigde Dh7+) 19.Dh3+- is het plan Tf1–f3-g3. Zwart kan dit niet voorkomen zonder 

verdere concessies.] 19.Lh7# 1–0 

 
Niek Narings – Paul Schipper 
CCC (A11), 20.11.2007 [Niek] 

Oh, wat zag ik de heerlijkste mataanvallen rondvliegen jongstleden dinsdag. Genoeg om voor een vermakelijke 

pot voor de liefhebbers van het hakgenre te zorgen. Maar ook voor de eindspeltechneuten valt er nog wel wat 

te beleven. Kijkt u mee?  

1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Dxd4 Pf6 5.Pc3 Le7 6.Lf4!? In onze vorige clash in de Philidor speelde ik Lg5 , waar 

Paul ongetwijfeld zijn boekje goed op heeft nageplozen. Dit leek me een mooi moment voor een gezonde 

afwijking. 6...0–0 7.0–0–0 Pc6 8.Dd2 Le6?! Lokt een zet uit die ik sowieso graag wil spelen. 9.Pg5 Ld7 [9...Kh8!?] 

10.h4 Met simplistische mataanvallen als lijdmotief. Op h7-h6 haalt wit bijvoorbeeld nooit zijn paard weg maar 

laat het in staan om bij materialistische neigingen van zwart wreed de h-lijn te benutten. Paul houdt zijn 
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pionnen natuurlijk volgens zijn boekje op de zevende rij. 10...a6 11.Kb1 b5 12.Ld3 Pe5 13.f3 [13.Pd5!?; 13.Lxe5 

dxe5 14.f4 is interessant, maar zou zwart naar mijn smaak weer te veel mee laten doen. 14...Ld6 15.Pd5 Lc6 en 

zwart staat stevig] 13...c6 14.g4 b4 15.Pe2 c5 16.Pg3 c4? [16...Lb5 is veel beter. Ik dacht dan iets te hebben na 

ruilen op b5, maar het valt tegen: 17.Lxb5 (17.Le2 is waarschijnlijk het beste met, ondanks zwarts terreinwinst, 

een licht voordeel voor wit.) 17...axb5 18.Pf5 Pc4 19.Dh2 Da5! 20.Pxe7+ Kh8 is bijvoorbeeld een winnnend 

stukoffer voor zwart. 21.a3 Pxb2!] 17.Lxe5 cxd3 18.Ld4 De positie van mijn zwartveldige loper maakte me 

intens gelukkig. Maar ik mis hier een winnende aanval, die ik even later alsnog tracht uit te voeren: [18.Lxf6! 

dxc2+ 19.Dxc2+- waarna zwart voor een hopeloze keuze staat: 19...gxf6 (19...Lxf6 20.e5 Lxg5 21.hxg5 h6 

22.gxh6 g6 23.Txd6) 20.e5 fxg5 21.hxg5 f5 22.gxf6 het doet allemaal pijn aan de ogen.] 18...dxc2+ 19.Dxc2 Da5 

20.Lxf6 Tac8 21.Dd3 [21.Dxc8 Txc8 22.Lxe7 levert wel genoeg materiaal op voor de dame, maar de stelling 

beviel me niet vanwege de wat tochtige positie van mijn koning.] 21...Lb5 22.Dd5 Lxf6 [Ik was nu wel van plan 

mijn Dame te offeren met 22...Tc5 23.Lxe7 Txd5 24.Txd5] 23.Df5 Lxg5 24.hxg5 g6 Hier drong het tot me door 

dat de gedroomde mataanval een gigantisch lek bevatte: 25.Dd5 [25.Ph5 gxf5 26.Pf6+ Kg7 27.Txh7+ Kg6 

28.gxf5+ is geen mat!! (28.f4 is goed voor remise, bijvoorbeeld na 28...fxg4 29.Th6+ Kg7 30.Th7+) 28...Kxg5 

Fritz geeft me nog wel een halfje voor de moeite met 29.Pd5! Lf1 (29...Ld3+ 30.Txd3 Dc5 31.f4+ Kg4 32.Tg7+ 

Kh4 33.Th7+=) 30.Txf1 Dxd5 31.exd5 met een remiseachtig eindspel] 25...Tc5 26.Dd4 [26.Dd2 om via h2 weer 

richting de zwearte Monarch op te trekken was eerst mijn plan, maar opeens werd ik wederom verblind door 

een afwezig matbeeld. 26...Lc4 27.b3 Lxb3 28.axb3 Tc3 29.Db2 is nu niet gevaarlijk 29...De5 (29...Dxg5 30.Pe2 

Txf3 31.Txh7) 30.Pf1 Tfc8 31.Pd2] 26...Tfc8 [Ik zat hem wel een beetje te knijpen. Wat te doen na 26...Lc4! 

27.b3 Lxb3! 28.axb3 Tc3 29.Td3 Tfc8 ?? 30.Txc3 Txc3 31.Th2 gaat misschien nog net...] (diagram) 

27.Txh7 Tc1+ [Nog sterker is het andere afleidingsschaak 

27...Ld3+! Ik dacht na 28.Dxd3 Kxh7 29.Th1+ Kg8 30.Dd4 

alsnog mijn winnende aanval te hebben, maar dat blijkt toch 

weer eens tegen te vallen: 30...Te5 31.f4 Dc7! 32.Df2 Tc5 

33.Pe2 Kf8 34.Dd4 Ke8 En zwart mag aan de winst gaan 

denken. Oh, nee, dat moet je natuurlijk nooit gaan doen zelfs 

als het mag. Ik leer het ook nooit : -(] 28.Txc1 Txc1+ 29.Kxc1 

Kxh7 Ik was hier toch wel weer optimistisch dat ik het punt 

nog op het droge zou krijgen, maar opeens begon ik allerlei 

problemen te zien, die me met slinkende tijdvoorraad 

zenuwachtig maakten. 30.Dd5 [30.Kb1 (was ik toch bijna van 

plan..) 30...b3 31.axb3 De1+ is de simpelste manier voor wit 

om snel te verliezen.; 30.Dxd6 Dxa2 31.Dxb4 Da1+ 32.Kd2 Dg1 

is ook niet imponerend. Zal wel eeuwig schaak worden.] 

30...Kg7 [30...Dc7+ 31.Kd2 Lc4 had ik verwacht 32.Dd4 Lxa2 

33.Dxb4 d5 34.Pe2 dxe4 35.Dxe4 met redelijke winstkansen voor wit.] 31.Ph5+ Een typische tijdnoodzet die me 

bijna nog noodlottig wordt. Het eindspel dat geforceerd ontstaat blijkt nog net remise. 31...gxh5 32.gxh5 Dc7+ 

33.Kd2 Dc4 34.h6+ Kh8 35.Dxc4 Lxc4 36.a3 bxa3 [36...b3 is de winstpoging die Paul wijselijk achterwege laat 

37.Kc3 Le6 38.f4 Kh7 39.f5 Lc8 40.Kd4 Lb7 is waarschijnlijk ook remise. Met de tekstzet houdt zwart in veel 

varianten een nutteloze randpion van de 'verkeerde' kleur over.] 37.bxa3 Kh7 38.f4 f6! 39.Ke3 fxg5 40.fxg5 Kg6 

41.Kd4  

41.e5 dxe5 42.Ke4 is nog helderder. Maar ook na de tekszet werd op mijn voorstel tot remise besloten. Een 

mogelijk vervolg is: 41...Lg8 42.e5 d5 43.Kc5 a5 44.a4 Lf7 [44...Kf5? 45.e6!] 45.Kd4 Le6 46.Kc5 Lg8 47.Kd4 

Kxg5 48.e6 Kf6 49.Kxd5 Lxe6+ 50.Kc6 Kg6=  

1/2–1/2 
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Eindstand turnus A 

Pl. Speler KZR     Part Pnt Prc Zw Ex KNSB CLUB TPR   

                        
1 Niek Narings 1756 14 12 85 

 
1 2271 2192 2229 

2 Enrico Vroombout 1731  15 11,5 76 1 2160 2160 2089 

3 Paul Schipper 1631 16 11,5 71 
  

2075 1986 2096 1e tot 2000 

4 Michel Kahn 1385 12 8 66 2000 2000 2075 
5 Albert Riemens 1321 13 8 61 1 2051 2136 1994 
6 Martin Bottema 1320 13 8,5 65 1 2039 2139 2037 
7 Rick Duijker 1288 10 8 80 2187 2187 2014 
8 Bert Gijsbers 1273 11 6,5 59 -1 3 2023 2023 1947 
9 Cas Zwaneveld 1241 8 4 50 4 1867 1893 1951 

10 Arno Bezemer 1236 7 5 71 -1 1 2336 2279 2080 

   11 Elwin Osterwald 1201  3 3 100 -1 2 2158 2035 2712 
12 Aldo vd Woestijne 1190  10 6,5 65 1897 1897 1985 
13 Martijn Miedema 1155  4 4 100 1968 1968 2662 
14 Erik Dekker 1145 11 6 54 -1 2 1866 1866 1881 

15 Marjolein Theunissen 1118  10 5,5 55 
 

2 1780 1780 1854 1e tot 1800 
16 Lance Oldenhuis 1117  11 6 54 -1 3 1865 1826 1888 
17 Hugo van Hengel 1092  11 5,5 50 -1 2 2176 2204 1882 
18 Vincent Diepeveen 1073  1 1 100 1 2300 2300 2977 

19 Huib Vriens 1060 11 5 45 -1 4 1615 1648 1832 1e tot 1650 

20 Hajo Jolles 1057 4 4 100 2 2163 2163 2484 

   21 Ron Nep 1039 4 3 75 2183 2183 2148 
22 Jouke van Veelen 1036  7 5 71 1 1619 1564 1937 
23 Wim Suyderhoud 1030  7 4 57 -1 3 1681 1611 1897 
24 Ferdinand Ruhwandl 1023  10 5 50 1740 1742 1933 
25 Wilbert de Kruiff 1020  3 2 66 1 3 2011 1940 1871 
26 Cees Visser 996 9 5 55 -1 1965 1922 1968 
27 Theo Weijers 991 1 1 6 1979 1909 1148 
28 Geert Veldhuis 975 6 2 33 2 4 1916 1866 1853 
29 Frans Roes 945 9 4 44 -1 3 1788 1777 1696 
30 Floris Schoute 938 16 9,5 59 2025 1981 1771 

   31 Nils de Rijk 932 4 3 75 1 1747 1659 1821 
32 Pim Zonjee 928 13 6,5 50 -1 1 1678 1647 1710 
33 Halldor Bjarkason 922  6 4 66 2 1600 1600 1814 
34 Gerolt Huter 914 13 6,5 50 1 2 1613 1690 1709 
35 Tony Lith 908 13 7 53 1 1 1721 1722 1740 
36 Dennis Breuker 883 7 3,5 50 -1 2020 2033 1986 
37 Martijn Dahlhaus 864  4 2 50 -2 2 1863 1821 1936 
38 Ed Leuw 861 11 6 54 -1 1 1637 1622 1702 
39 Wim van Tuyl 842 6 4 66 -2 1 1912 1912 1810 
40 Freek Terlouw 838 6 3 50 2 1921 1896 1902 

   41 Coen Venema 829 12 5,5 45 3 1701 1679 1730 
42 Lesly Gebhard 820 8 3,5 43 2 1545 1625 1625 
43 Roel van Duijn 816 5 3 60 -1 2 1918 1960 1838 
44 Lucie vd Vecht 812 3 2 66 1 2 1875 1912 1798 
45 Herre Trujillo 787 2 1 50 2 1974 1888 1920 
46 Sander Tigelaar 777 3 1 33 1 3 1752 1781 1714 
47 Hamilton McMillan 766  3 1939 1939 1939 
48 Hans Kuyper 765 16 8 50 1668 1651 1657 
49 Wilfred Oranje 742 12 4 33 3 1583 1565 1632 
50 Rinus Balkenende 740  8 3,5 43 2 1618 1604 1654 

   51 Johan van Hulst 724 13 6 46 1 1731 1731 1745 
52 Leo Oomens 712 13 5,5 42 1 2 1519 1569 1571 
53 Theo Bakker 708 11 4 36 1 1 1542 1542 1619 
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Pl. Speler KZR     Part Pnt Prc Zw Ex KNSB CLUB TPR   

           54 Margreet Ligtenberg 694  8 3 37 
  

1518 1468 1539 1e tot 1500 

55 Martijn van Maanen 687  2 1 50 -2 1 2247 2236 1965 
56 Michael Wunnink 677  2 1 50 2 2259 2184 2120 
57 Willem Grunbauer 672  2 2 100 1550 1550 2388 
58 Theo Hendriks 661 3 2 66 -1 1650 1650 1848 
59 Jan Nunnink 648 2 1629 1619 1619 
60 Gert van 't Hof 639 4 2 50 1 1785 1785 1642 

   61 Anne van Omme 631 5 2 40 -1 2 1500 1500 1483 
62 Jop Dekker 627 2 1773 1840 1840 
63 Jildo Kalma 625 1 1 100 1 1875 1875 2403 
64 Robert Jan Schaper 607  4 1 25 2 1898 1856 1528 
65 Jaap Tanja 605 11 3 27 1 2 1448 1512 1650 
66 Peter v/d Werf 600 11 4 36 1 3 1695 1723 1546 
67 Joep Sonnemans 592  2 1 50 1500 1500 1943 
68 Wim Wijnveen 585 2 1400 1400 1400 
69 Pold Gomperts 558 5 2 40 1 2 1700 1350 1508 
70 Michiel Pos 554 2 1,5 75 1774 1774 1910 

   71 Steven Kuypers 541 3 1 33 -1 2 1534 1527 1414 
72 Frans Oranje 529 12 4 33 2 1525 1574 1540 
73 Karol Lesman 528 10 4 40 1 1409 1408 1549 
74 Maurice Aue 523 13 4,5 34 1 1608 1546 1599 
75 Jeroen Hoogenboom 514  6 2,5 41 -2 1555 1584 1556 
76 Maarten Leuw 507 1 1 100 -1 1550 1550 1938 
77 Kees Sterrenburg 498  1 1900 1900 1900 
78 Bert Schaefers 482 1 1900 1900 1900 
79 Hans Uiterwijk 480 1 1731 1777 1777 
80 Andre Bach 477 1 -1 2 1740 1740 1122 

   81 Eric Cooke 476 1 0,5 50 -1 2253 2253 1981 
82 Carel Berenschot 464  4 1,5 37 2 1500 1500 1617 
83 Jaap van Velzen 456 11 3 27 -1 1 1550 1550 1441 
84 Olaf Epharaim 438 1 0,5 50 -1 2033 2033 1774 
85 Mirjam Klijnkramer 432  10 3 30 2 1284 1404 1410 
86 Jeanne Potters 423 13 4 30 1 2 1526 1526 1410 
87 Pitt Treumann 398 8 3 37 2 1539 1370 1507 
88 Miranda de Ling 378 1 1 1400 1400 662 
89 Garth Sylbing 377 1 -1 1700 1700 1058 
90 Charles Hartman 375 3 1 33 1 1400 1400 1446 

   91 Bas Beekhuizen 360 1 1 1600 1600 1143 
92 Eric van Tuyll 359 1 1 1650 1650 736 
93 Matthijs de Feber 326  4 2 1530 1535 779 
94 Wonne Kroes 323 2 1100 1100 578 
95 Andre Timmer 314 12 3 25 -2 1500 1500 1324 
96 Dirk de Graaff 307 2 1573 1573 886 
97 Roel Polak 288 10 1,5 15 2 1281 1281 1183 

98 Johan van der Klauw 287  3 -1 1082 1051 809 
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Stand Interne na ronde B4 

Pl. Speler KZR WRD Part  Pnt  Prc Zw Ex KNSB CLUB GEMM Rtng  TPR 

    1 Albert Riemens 589 150 4 4 100 2051 2091 1769 2108 2607 
2 Eric Cooke 556 149 3 3 100 -1 2253 2243 1908 2255 2746 
3 Elwin Osterwald 515 148 2 2 100 2158 2065 1953 2087 2791 
4 Paul Schipper 497 147 3 3 100 1 2075 2064 1838 2088 2676 
5 Peter v/d Werf 484 146 2 2 100 2 1695 1641 1653 1672 2491 
6 Jildo Kalma 479 145 3 2,5 83 -1 1875 1879 1825 1902 2102 
7 Roel van Duijn 459 144 2 2 100 1 1918 1946 1572 1953 2410 
8 Olaf Epharaim 457 143 4 3 75 2 2033 2023 1667 2007 1860 
9 Bert Gijsbers 448 142 3 1,5 50 1 1 2023 2006 2048 2011 2048 

10 Michiel Pos 420 141 4 3 75 2 1774 1787 1962 1843 2155 

    11 Halldor Bjarkason 408 140 2 2 100 1600 1647 1533 1668 2371 
12 Michel Kahn 406 139 2 2 100 2000 2043 1619 2047 2457 
13 Lucie vd Vecht 395 138 2 2 100 1875 1905 1644 1921 2482 
14 Sander Tigelaar 387 137 3 2 66 1 1752 1770 1808 1784 1931 
15 Martijn Dahlhaus 380 136 2 2 100 1863 1834 1651 1851 2489 
16 Jop Dekker 358 135 1 1773 1840 1840 1840 
17 Enrico Vroombout 354 134 1 1 100 1 2160 2153 1567 2154 2405 
18 Hajo Jolles 351 133 1 1 100 1 2163 2171 1947 2178 2785 
19 Cas Zwaneveld 341 132 1 1 100 1 1867 1909 1727 1917 2565 
20 Maurice Aue 338 131 2 1 50 2 1608 1560 1848 1578 1848 

    21 Hugo van Hengel 333 130 3 2 66 1 2176 2103 1774 2090 1896 
22 Wim van Tuyl 329 129 1 1 100 1 1912 1895 1396 1896 2234 
23 Gert van 't Hof 327 128 1 1 100 -1 1 1785 1766 1415 1769 2253 
24 Dennis Breuker 324 127 4 2 50 2020 2021 1997 2019 1997 
25 Arno Bezemer 324 126 1 1 100 -1 2336 2254 1524 2254 2362 
26 Ferdinand Ruhwandl 322  125 1 1 100 1 1740 1801 1850 1818 2688 
27 Anne van Omme 316 124 1 1 100 -1 1500 1493 1879 1520 2717 
28 Marjolein Theunissen 314  123 2 1 50 1780 1803 1885 1809 1885 
29 Coen Venema 307 122 2 0,5 25 1 1701 1685 1980 1691 1787 
30 Robert Jan Schaper 301  121 1 1 100 -1 1898 1806 1524 1811 2362 

    31 Freek Terlouw 293 120 1 1 100 -1 1921 1896 1673 1903 2511 
32 Rick Duijker 292 119 1 0,5 50 1 2187 2171 2110 2169 2110 
33 Martin Bottema 292 118 1 ｽ 50 -1 2039 2110 2171 2112 2171 
34 Pim Zonjee 289 117 3 2 66 -1 1 1678 1672 1459 1665 1581 
35 Nils de Rijk 282 116 1 -1 1 1747 1684 1946 1679 1108 
36 Aldo vd Woestijne 280 115 3 1,5 50 -1 1897 1938 1707 1919 1707 
37 Wilbert de Kruiff 280 114 1 2011 1936 1936 1936 
38 Hans Kuyper 278 113 2 1 50 1668 1657 1805 1666 1805 
39 Martijn Miedema 260 112 1968 2008 2008 2008 
40 Vincent Diepeveen 258 111 2300 2309 2309 2309 

    41 Rinus Balkenende 257 110 2 1 50 1 1618 1615 1593 1614 1593 
42 Floris Schoute 255 109 4 2 50 2025 1890 1774 1877 1774 
43 Ron Nep 252 108 2183 2184 2184 2184 
44 Jouke van Veelen 251 107 1619 1658 1658 1658 
45 Frans Roes 250 106 2 1 1788 1745 1857 1724 1019 
46 Theo Hendriks 244 105 3 2 66 1 1650 1673 1681 1686 1803 
47 Theo Weijers 244 104 1979 1897 1897 1897 
48 Ed Leuw 242 103 2 1 50 1 1637 1647 1762 1653 1762 
49 Geert Veldhuis 239 102 1916 1860 1860 1860 
50 Wilfred Oranje 238 101 2 1 1583 1567 1900 1555 1062 

    51 Johan van Hulst 238 100 2 1 50 1731 1727 1685 1725 1685 
52 Lesly Gebhard 237 99 1545 1624 1624 1624 
53 Herre Trujillo 232 98 1974 1890 1890 1890 
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Pl. Speler KZR WRD Part  Pnt  Prc Zw Ex KNSB CLUB GEMM Rtng  TPR 

    54 Hamilton McMillan 230 97 1939 1939 1939 1939 
55 Margreet Ligtenberg 225  96 g 1518 1487 1487 1487 
56 Kees Sterrenburg 224 95 1 1900 1900 1900 1900 
57 Martijn van Maanen 224  94 2247 2217 2217 2217 
58 Michael Wunnink 223 93 2259 2179 2179 2179 
59 Stef Nagel 222 92 1 -1 1850 1850 1801 1833 963 
60 Jan Nunnink 218 91 1629 1619 1619 1619 

    61 Hans Uiterwijk 218 90 1 1731 1777 1777 1777 
62 Huib Vriens 217 89 2 2 1615 1705 1953 1692 1115 
63 Joep Sonnemans 211 88 1500 1523 1523 1523 
64 Mirjam Klijnkramer 207 87 3 2 66 -1 1284 1396 1500 1419 1622 
65 Steven Kuypers 203 86 1534 1513 1513 1513 
66 Cian O'Mahoney 201 85 1 1 100 -1 1500 1500 1400 1511 2238 
67 Tony Lith 200 84 2 2 1721 1724 1985 1712 1147 
68 Maarten Leuw 197 83 1550 1552 1552 1552 
69 Bert Schaefers 195 82 1900 1900 1900 1900 
70 Andre Bach 189 81 1740 1733 1733 1733 

    71 Cees Visser 183 80 3 1 33 -1 1965 1947 1950 1937 1828 
72 Carel Berenschot 182 79 1500 1506 1506 1506 
73 Miranda de Ling 181 78 1400 1389 1389 1389 
74 Wim Suyderhoud 180 77 2 1 1681 1673 1832 1654 994 
75 Rob de Klerk 179 76 1 1 1673 1673 1896 1666 1058 
76 Karol Lesman 179 75 2 1 50 1409 1437 1724 1454 1724 
77 Erik Dekker 177 74 4 2 50 1866 1879 1587 1840 1587 
78 Wim Wijnveen 175 73 1 -1 1400 1400 1673 1395 835 
79 Gerolt Huter 175 72 1 -1 1 1613 1696 1890 1689 1052 
80 Garth Sylbing 174 71 1700 1693 1693 1693 

    81 Bas Beekhuizen 169 70 1600 1597 1597 1597 
82 Jaap Tanja 169 69 4 2 50 2 1448 1524 1775 1549 1775 
83 Matthijs de Feber 168 68 1530 1484 1484 1484 
84 Wonne Kroes 161 67 1100 1090 1090 1090 
85 Dirk de Graaff 154 66 1573 1554 1554 1554 
86 Pitt Treumann 153 65 2 1 50 1539 1398 1660 1412 1660 
87 Lance Oldenhuis 143 64 1 -1 1865 1853 1787 1835 949 
88 Charles Hartman 139 63 2 1 50 1400 1402 1695 1420 1695 
89 Peter Moerbeek 137 62 1 1 1400 1400 1500 1389 662 
90 Johan van der Klauw 131  61 w   1 1 1082 1049 1396 1046 558 

    91 Niek Narings 125 60 1 -1 2271 2232 2021 2209 1183 
92 Nabil Kania 115 59 1 -1 1500 1500 1647 1491 809 
93 Willem Grunbauer 114 58 1 -1 1550 1580 2043 1579 1205 
94 Leo Oomens 110 57 4 1 25 1519 1567 1636 1548 1443 
95 Pold Gomperts 109 56 1 -1 1700 1373 1938 1372 1100 
96 Eric van Tuyll 108 55 1 -1 1650 1632 1641 1617 803 
97 Andre Timmer 106 54 4 1 25 2 1500 1415 1505 1397 1312 
98 Jeroen Hoogenboom 100  53 2 1555 1578 1598 1550 760 
99 Theo Bakker 100 52 4 1 25 1542 1556 1712 1543 1519 

100 Jeanne Potters 95 51 4 1 25 1526 1460 1609 1448 1416 

    101 Ivar Donkers 89 50 2 1500 1500 1420 1463 582 
102 Jaap van Velzen 84 49 2 1550 1499 1763 1487 925 
103 Frans Oranje 68 48 3 -1 1525 1552 1777 1526 939 
104 Roel Polak 47 47 4 1281 1239 1529 1219 691 
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HAYA PAPA  

Het schaakleven op Cuba        

Door Ferdinand Ruhwandel 

Ons busje zet mij af op de hoek van de Rampas en de Malecon, waarvandaan je tot aan de horizon over de 

oceaan kijkt. Mijn groepsgenoten gaan een toer Oud-Havana doen. De koloniale bouwstijl daar had ik in 1978 

en 1976 al gezien en de komende dagen kan dat alsnog. Een wat grauwe straat ga ik in, wat flatgebouwen in de 

steigers. Ik loop onder arcades door. Daar is het. Op de verveloze muur is de letter 'p' weggevallen. "Club Ca 

ablanca" staat er boven de ingang geverfd. Binnen een simpel klaslokaal, zakken cement en emmers, op een 

schraag verfpotten en bouwgereedschap. Club Ca ablanca is in restauratie. In het Cubaans vallen vaak 

medeklinkers weg, s-en en labialen (v,.b,w, p) worden vaak ingeslikt, dus zo vreemd klinkt 'clu ca(w)ablanca' 

niet eens. Onder de arcade spelen zes getaande Habaneros, één met de spreekwoordelijke strohoed op, een 

ander tandeloos en met baseballcap. Wrakke tafeltjes met groen geschilderde schaakvelden, aan de randen 

handgeschreven letters en cijfers. Twee antieke schaakklokken. Op de muur nog de groen uitgeslagen koperen 

plaquette van de Cubaanse oud-wereldkampioen.  

Albert Blees vertelde een week voor vertrek in de Laurierboom over zijn leven op Cuba, sinds jaren zijn nieuwe 

vaderland. Om de zoveel maanden moet hij terug naar Nederland om zijn visum te vernieuwen. Hij heeft een 

Cubaanse vrouw en kinderen in Cienfuegos en is zeer bezorgd over zijn stiefdochtertje, 13 jaar, opgenomen in 

een kliniek in Havana. Droevig. Ze is verward en eenkennig. Helaas is het daar zo dat dan familie mee moet, 

omdat er nijpend gebrek aan verzorging is. Of ik wat geld, thee en een opblaasmatras mee kan nemen, zijn 

vrouw moet de nacht op een stoel doorbrengen. Dat kan. Daags voor vertrek pas ik zijn pakket in mijn bagage. 

Er gaan ook vier goed beveiligde oude schaakklokken mee. En andere "solidariteitsgiften", waarvoor ik me wat 

geneer. Maar ja, ik heb al dat materiaal te beheren. 

Ik ben met tien theologen, dominees en Cuba-aangehauchte jezuïeten van Christendom en Socialisme, een 

'ronde tafelgroep' van Vlamingen en Nederlanders uit de jaren tachtig. Twee vrouwen zijn erbij. Hoe staat het 

met de bevrijdingstheologie anno 2007? Toon, jezuïet en onze Vlaamse delegatieleider, heeft schurend tegen 

onze wensen, een straf programma opgezet: dagelijks bijna 3 of 4 bezoeken en gesprekken met allerlei 

(christelijk-) religieuze instanties en groepen. Regelmatig worden er dingen omgezet, omdat onze 

gesprekpartners andere zaken op hun agenda hebben staan. Gelogeerd wordt in het gasthuis van het Martin 

Luther King Jr. Centrum (Baptisten), in Maranao, een volkswijk zo'n half uur rijden uit het oude centrum .  

Niet zozeer zelf kerkelijk gebonden maar wel geïnteresseerd in de vraag naar hoe de heropleving van religie (of 

godsdiensten) ook op het Cuba van Fidel uitpakt, of bescheidener: een rol speelt, kon ik mee met deze reis. Een 

ruime week, niet erg lang. En ik wilde mijn indrukken vergelijken met die van bijna dertig jaar geleden. Kijken of 

ik nog plekken kon terugvinden, met 'de gewone' mensen praten liefst. Hoe de socialistische (partij-)ideologie 

op dit thema niet alleen gearticuleerd werd, maar ook beleefd werd en maatschappelijk vorm kreeg. Niet alleen 

in de verhalen van de officiële woordvoerders dus, die we te horen zouden krijgen. Zo had ik had het 

voorbehoud gekregen dat ik niet bij al onze groepsbijeenkomsten hoefde te zijn.  

Bijna dertig jaar geleden was ik op Cuba, in 1978. Ik heb last van nostalgie, besef ik. Ik zat in de leiding van de 

Nederlandse afvaardiging naar het 11e Wereld Jeugd Festival in Havana. Z'n 75 man. Het festival was voor het 

eerst buiten Europa. Ouderen onder ons herinneren zich misschien nog die wereldjeugdfestivals, ontstaan vlak 

na WO II, voor 'vrede, gerechtigheid, solidariteit en broederschap onder de volken' - en soortgelijke leuzen, 

naar goed socialistisch gebruik. Londen, Moskou, Berlijn twee keer, Warschau, Boekarest, Budapest, Helsinki, 

Wenen (niet noodzakelijk in deze volgorde) waren Havana voorgegaan. Anti-kapitalistisch, anti-imperialistisch 

natuurlijk, en vaak met argwaan vanuit het toenmalige westen bekeken. Het was nog Koude Oorlogstijd. 

Vermoedelijk zijn we allemaal afgeluisterd door de BVD, toen. Op het ISSG kon ik de paar archieven van die 

jaren nog vrijelijk inzien. Veel was het niet. 

Calle 21, waarin deze vergane club gevestigd is, ligt in de wijk Vedado. Ze loopt uit op de Rampas, met cafés en 

bioscopen, en het Pabellion, waar de studenten nu hun literair najaarsfestival houden. En waar je vanaf 's 
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middags de heerlijkste son-bandjes kunt aanhoren. De Rampas leidt van het beroemde hotel Habana Libre naar 

kilometerslange Malecon-boulevard , de flaneerplek voor alle Cubanen, van jong tot oud, van homo tot hetero. 

Nu pakken er zich dreigende onweerswolken samen, een restant van een 'mini-orkaantje', zoals er zoveel langs 

deze kust komen. Grillige golfkoppen slaan onder een donkergrijze lucht stuivend tegen de wallenkanten 

uiteen. 

De bekende oude Cadillacs, Studebakers en Dodges, nu samen met vele Lada's en ook modernere automerken, 

Fiats en Peugeots. Honderden meer dan in 1978. Hun dieselwalm, kun je steeds op straat ruiken. Een SGA-klok 

is voor deze club, "un pequeño regalo por la parte de 2 clubes en Amsterdam, Caissa y Laurierboom-Gambit ". 

Ik leg uit over het schaakleven in Amsterdam. De klok en mijn shirt van het Corus-toernooi 2007 worden in 

grote dank aanvaard. Wat een opluchting, dat mijn castilliano nog voldoende is voor de conversatie. Een 

schattig 5 jarig meisje, met glanzende zwarte ogen en kraaltjes in haar haar geknoopt, in gezelschap van haar 

ouders, leunt oplettend over ons bord. Ik win een paar vluggertjes en geef een remise weg. 

De tweede dag ga ik met onze Cubaanse reisleider naar het hospitaal. Een groot grijs aftands gebouw. 

Receptioniste is een jong meisje met een kleuter. Het duurt even voor ze aandacht aan ons besteed. Ze snuffelt 

door kaartenbakken. Uiteindelijk verwijst ze ons naar de vijfde verdieping. De liften werken niet meer. In het 

onverlichte trapportaal zoeken we tastend onze weg naar boven. Het is doodstil. Op het vijfde verdiep komen 

twee vrouwen komen ons tegemoet. De ene blijkt Alberts vrouw. Ze is dolblij met mijn komst en brengt me 

naar haar dochtertje. Die heeft zich de hele dag al verschuild achter een soort spelkast, wilde niemand spreken. 

Maar als ik vertel dat ik namens Albert kom, overwint toch haar nieuwsgierigheid en wil ze me wel een hand 

geven. Verlegen glimlachend neemt ze de vruchtensap en de thee aan. Haar moeder glundert vol dank : " Dat 

jij gekomen bent, dit is de eerste keer vandaag dat ze iemand wil zien" en samen pakken ze het pakket uit met 

het opblaasbed. "Kan mama eindelijk eens op een bed slapen". Ik blijf niet lang. De treurige toestand slaat me 

op mijn gemoed. Van de destijds zo roemruchte Cubaanse gezondheidszorg is er, behalve de basiszorg, zo 

weinig over. Ja, goed opgeleide dokters en verpleegkundigen. Maar voor de infrastructuur en voor dit soort 

bijzondere zorg is er bitter weinig geld, zo vertelt onze gids me zuchtend. Door het VS-embargo kan er ook 

geen apparatuur meer ingevoerd worden. Als die in China gekocht zou kunnen worden - een alternatief- 

moeten ze toch in dollars betaald worden. En aan die visa is juist gebrek. Bush mergelt de Cubanen uit.  

Matten in Matanzas 

Matanzas is een oude provinciestad in 

koloniaal-Spaanse stijl gebouwd, aan de 

noordkust van Cuba. Aan de rand ervan ligt, op 

een prachtig onderhouden terrein in welvende 

groene heuvels, te midden van 

bananenplantages, het theologische 

seminarium, met schitterend uitzicht op de baai 

van Matanzas, waar ooit Piet Cornelisz Coen 

zijn historische zilvervloot als buit weghaalde. 

Het fort staat er nog. PCz Coen wordt er 

geëerd: hij bracht de Spaanse bezetters een 

grote slag toe. Het seminarie beschikt over 

allerlei gebouwen en achterland, en ongekend 

goed onderhouden tuinen, met vruchtenbomen 

en overal bankjes. Hier werken de verschillende denominaties samen, noem ze maar op, doopsgezind, 

pinkstergemeentes, baptisten, presbyterianen, evangelicos. Onze groep dominees en theologen luistert 

aandachtig toe hoe de godsdiensten sinds begin jaren ‘90 - weliswaar kritisch - samenwerken met de 

'Revolutie'. In het Cubaanse parlement (de Poder Popular) zitten 3 evangelicos. Alleen de methodisten lijken 

zich te onttrekken aan dit gezamenlijke opleidinginstituut. Ze ondermijnen de eendracht in een positieve 

opstelling ten opzichte van de Cubaanse samenleving op een slinkse manier. Onze Christensocialisten zijn 

verontwaardigd, verwant als ze zich betonen met het postfidelistische ideaal. Hoe doen die methodisten dat 

dan? Tja, zij hebben eigen (VS-gesteunde fondsen) en houden er eigen, 'niet solidaire' praktijken op na.  
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Het is toch wat met die religies, denk ik. . De meesten van mijn reisgenoten zijn voor het eerst op Fidels eiland. 

Ik herken en kan hun idealisme begrijpen, maar ik merk dat ik het moeilijk heb met hun bewieroking van en met 

soms wat al te klakkeloos overgenomen excuses voor de Cubaanse uitleg van het (oude en nieuwe) fidelism., 

Macht, invloed, gaat het niet ook om, denk ik, mensen aan zich binden? Dat is toch niet eenduidig, Wordt ons 

niet deels een rad voor ogen gedraaid, of ben ik zelf weer te kritisch, te westers? Zit er teveel twijfel in mijn aard 

gebakken? Socialisme en godsdienst = ideologie en macht, ik zie mijn vertaalde boek van Goran Therborn weer 

voor me (1981, SUA). 

Ik zwerf rond op het terrein. Prachtige tuinen. Plots, bijna op handafstand, een kwikzilveren kolibrie, die sneller 

dan ik kan volgen, vruchtbloemen leegzuigt, In de kassen verderop kruiden, slasoorten, en schitterende 

vlinders. De opbrengsten van de tuinbouw worden gedeeld met de '''behoeftigen' uit de nabije wijk. Vijf 

oudere dames zitten trots, evenwel geduldig, met kantkloswerk en kleurig gevlochten matten op ons te 

wachten. Of we niet wat willen aanschaffen? Dominee Han koopt een set pannenlappen voor een 

Amsterdamse vriendin. Eerder een rondleiding van een Nederlandse priester-opleider van Kerk in Actie, die 

hierheen is uitgezonden voor studenten uit andere Latijns-Amerikaanse landen, Peru, Honduras, Bolivia, 

Argentinië, hun kroost gaat op school in de buurt. De bibliotheek heeft een halletje. In de grote refter 

indrukwekkende folianten en prachtige zware studeertafels. Een bijna hoofse stilte. Wat zie ik in het halletje? 

Een fiets. Een Fongers-fiets. Klassieke handremmen. Op een zijstandaard aan de achterkant, zoals je 

tegenwoordig niet meer ziet. Het kan niet anders: dit is een van de fietsen die we voor het Wereldjeugdfestival 

hadden mee genomen. In 1978 hadden we toen als solidariteitsbijdrage evenzovele Fongers-fietsen 

meegenomen. Het kostte ons terplekke eindeloze onderhandelingen om die als onze bijdrage geaccepteerd te 

krijgen. De helft kinderfietsen, de andere helft voor volwassenen. Op de tweede dag hadden we met zijn allen 

alle zeventig vehikels in elkaar gezet. Op televisie kwamen alle delegaties in beeld, met wij Hollanders op de 

fietsen. En nu stond daar in Matanzas, een van die fietsen, uit 1978. Jammer, de bezitter ervan zou pas de dag 

erop terugkomen. Dan zouden wij alweer vertrokken zijn. Ik had hem graag willen spreken. 

In de jaren zestig en zeventig waren deze festivals een platform voor allerlei bevrijdingsbewegingen, uit 

Vietnam, Cambodja, uit Angola en Mozambique (MPLA), uit Latijns Amerika zelf natuurlijk. In die zomer van 

1978 bood Cuba enthousiast gastvrijheid aan zo'n 26.000 jongeren uit de hele wereld. Tot diep in de nacht 

dansten we buiten op de pleintjes. Gingen we door naar het volgende , met een taxi: `Toda la noche, otra 

coche`. Paul Scheffer was erbij, namens de Landelijke Organisatie Grondraden - de toenmalige plaatselijke 

studentenparlementen), net afgestudeerd bij de 'grote Althusser'; PSP-ers als Hubert Smeets en Derk Sauer 

waren erbij betrokken, de VVDM , Ad Melkert (als PPR-jongere) had op het laatste moment afgehaakt. En linkse 

journalisten Aafke Steenhuis, Jan Joost Theunissen, Kiki Amsberg, voor de VPRO.  

Schaken op volksmarkt no. 19 

"Haya papa" staat op een stuk karton in een kraampje. Dus niet "dag papa", maar - een soort- 'aardappelen te 

koop'. Op volksmarkt no. 19 - de markten in Havana hebben nummers- nog een levendige drukte, hoewel het 

tegen het eind van de middag loopt. Tomaten, kool ("col"), allerlei knollen, yuca, bakbananen, aquacave, van 

die kleine komkommertjes, een enkele courgette - veel variatie in groente is er niet. "Señor, señor: mira!..." Ik 

krijg rundvlees aangeprezen. Opzij een kraam met vogelvoer. Geen viskraampjes. Die wordt in Cuba duur 

betaald: later kom ik langs een viswinkel, waar rijen mensen voor staan te wachten op hun beurt. Als ik 

ronddwaal op dit marktje, trekt een groenteverkoper net een schaakbord met stukken te voorschijn. De slager 

van een ander stalletje neemt de uitdaging aan. Meteen schuiven 2 andere marktkooplui aan, wijzend en 

kibitzend. Bij het wisselkantoortje, aan de ingang van de markt, hangen drie tijdschriften aan knijpers aan een 

draad, wiegend in de wind. Een ervan is een schaaktijdschrift.  

Ca-ablanca's club mag dan de enige nog bekende schaakclub in Havana zijn, het schaken leeft en wordt, vooral 

onder jongeren en kinderen, gepropageerd op Fidels eiland. Vanuit een lange traditie. Enkele hoogtepunten: in 

1518 zou Cuba het eerste land van de Nieuwe Wereld zijn, waar -in Villa de San Salvador de Bayamo- geschaakt 

werd. In 1862 speelt de bevrijde slaaf Jose Maria Sicre de eerste blindpartij tegen Paul Morphy, toen voor het 

eerst daar op tournee; in 1913 volgt het eerste internationale tournooi op Cuba. 1921 Capablanca wint in 

Havana van Lasker het wereldkampioenschap. 1962: op initiatief van Che Guevara wordt het 1e Capablanca 

Memorial gehouden, winnaar toen Miquel Najdorf. En 2002, waar men vooral trots op is: de vermelding in het 

Guinnes Book of Records van de grootste simultaan.  
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Foto:  Fidel Castro bij de massasimultaan 

Ik spreek met Serafin Chuit Perez. Hij is nationaal 

arbiter en (hoofd)trainer op het ISLA, het Instituto 

Superior Latinoamericense de Ajedrez. Hij wil via mij 

de groeten overbrengen aan Geurt Ghijssen, de 

Nederlandse internationale arbiter, en Dirk Jan ten 

Geuzendam. Als arbiter was hij ook in Mexico. Daar 

speelde vorig jaar een jonge veelbelovende Cubaan. 

"Tegen jullie Tiviakov" herinnert hij zich. "Eerst twee 

gewone partijen, dan twee rapids en twee vijfminuten-

vluggertjes, en toen het nog gelijk stond een sudden-

death partij. Met nog 4 seconden over, stopte Tiviakov 

plots de klok, riep mij als arbiter en claimde een theoretische remise, wijzend op een loper van de verkeerde 

kleur, met een overgebleven pion. Toen moest ik hem zeggen dat dat niet kon. Mokkend ging Tiviakov akkoord. 

Maar hij verloor toen wel, natuurlijk". Ik wil voor Nederland wat schrijven over het huidige schaakleven op 

Cuba. We weten er hier zo weinig van. Zijn er clubs, is er een soort competitie, zijn er naast het Capablanca 

Memorial nog andere toernooien, hoe zijn die georganiseerd, staan die open voor buitenlanders, hoeveel IM's, 

FM's en GM's telt Cuba? Dat soort vragen. 

Het ISLA is gevestigd in een toch vrij groot pand in Vedado. Aan de overkant een gynaecologische kliniek, links 

ernaast een middelbare school. De leerlingen daarvan hebben net middagpauze en consumeren ijsjes of 

broodjes-con-hamburguesa. Serafin ontvangt me in een sober ingericht kantoortje. We moeten boven het 

geluid van de ventilator uitkomen om elkaar te kunnen verstaan. “Cuba kent geen schaakclubs, zoals jullie. Er is 

wel een jaarlijks kampioenschap. Maar veel van onze GM's leven in Spanje, Mexico, Portugal.” 

“Wel kennen we hier, in Havana, 3 miljoen inwoners, onderlinge schoolcompetities. Want door het 

enthousiasme van Fidel en Che wordt er erg veel aan schaak in de breedte en in de educatie gedaan. Het 

draagt bij aan het abstract en wiskundig denken. Dat vinden we erg belangrijk. Ik geef je een boek mee, het 

basisboek voor de trainers die we opleiden. Hier op het ISLA zijn er zo'n zes trainers, elders in Cuba nog veel 

meer ." Serafino serveert zwarte, zoete koffie.  “Vanuit die lange traditie 

was er in 2002 op de Plaza de la Revolución de grootste 

schaaksimultaan ter wereld, op 11.320 borden. Vanuit heel Cuba 

kwamen de borden en stukken. Fidel Castro speelde mee. En hij wilde 

precies weten - zo is Fidel- hoeveel mensen er deel namen. ‘Niet 

ongeveer, maar precies '. Eigenlijk waren het er nog zo'n 2000 spelers 

meer, invallers bij afgelopen partijen, maar het GBoR erkent alleen 

deelname vanaf het begin van aangemelde succespogingen. En vanaf 

het jaar daarop zijn er twee maal per week schaaklessen op de 

Cubaanse televisie". Helaas heb ik die niet gezien. 

Dé schaakmethode die op de Cubaanse scholen en op het ISLA wordt 

gebruikt. Het citaat van Fidel op de omslag luidt: 

 ‘Het verspreiden van het schaken,… zal dit land veel meer 

denkvermogen brengen, met grotere efficiëntie; je moet het zien als 

een basisvak op school.’ 

 

Toernooien op Cuba  

"We hebben in Cuba per jaar 3 nationale toernooien. Die sluiten op elkaar aan. In mei het Capablanca 

Memorial, dan in juni en soms juli de toernooien in Santa Clara - waar Albert Blees nog een keer succesvol was 
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- en de Copa Moncada, alleen voor Cubaanse schakers". ( Moncada was de kazerne uit de opstand van 1959, nu 

een revolutiemonument") 

"Wij kennen bij ons die laatste twee toernooien niet ", zeg ik, "kun je me deelnemers en uitslagen van 2006 of 

2007 geven?" Serafin kijkt wat bedremmeld. Tja, waar zijn die gegevens? Hij belooft erachter aan te gaan. Maar 

de volgende dag moet hij eerst de president van de Dominicaanse schaakfederatie ontvangen. " Net zoals we 

dokters en verpleegkundigen uitzenden naar landen in Latijns Amerika, doen we dat ook met onze 

schaaktrainers. En er komen jonge spelers uit die landen bij ons voor een 2 of 3 maandelijkse trainingsstage. 

Onze trainers maken dan individuele programma's zodat als ze teruggaan ze nog verder kunnen studeren. En ze 

trainen daar schaaktrainers. Morgen praat ik daarover met mijn Dominicaanse collega". Hoe zit het met 

Cubanen die voor internationale toernooien worden uitgenodigd, of die daarvoor graag uitgenodigd willen 

worden? Serafin: "Als er Cubaanse IM's of GM's worden uitgenodigd voor buitenlandse toernooien, betaalt de 

staat ( via het instituut voor de sporten, waaronder het ISLA valt) hun reis-, verblijfs- en begeleidingskosten 

(vaak: een trainer-coach, een official, en soms een arbiter). Winstpremies mogen de spelers zelf houden, daar 

wordt niets van afgeroomd. "Of schakers nog andere maatschappelijke privileges krijgen, vraag ik. Dat word me 

niet duidelijk. Het geldt wel voor toppers in de andere sporten die op Cuba hoog in achting staan: baseball, 

natuurlijk, en volleybal, atletiek. Schaken zou op Cuba de vierde massasport zijn. Maar financieel is het slecht 

bedeeld. Wat heeft het ISLA voor een budget? "Ja, nee, dat ligt moeilijk. Pas halverwege januari is duidelijk wat 

het centrale sportorgaan van de regering kan besteden, en dat is moeilijk als we bijvoorbeeld spelers voor 

Corus 2008 en daarna willen uitzenden. Want in december het jaar daarvoor weten we niet of we dat kunnen 

betalen. In de ogen van de Fidel zijn we geen schaakontwikkelingsland, dus krijgen we daarvan ook geen steun. 

Het blijft schipperen en behelpen. Je moet niet vergeten dat de jaren ‘90 - de 'speciale periode'- voor Cuba 

economisch rampzalig waren." De speciale periode was de economische crisis na het uiteenvallen van de Sovjet 

Unie, waardoor haar steun aan Cuba opdroogde, gecombineerd met de repressie- en isolatiepolitiek van de VS. 

Op Cuba was het toen armoe troef.  

Daags daarop om 14 uur weer bij 

het ISLA. In de hal krijgen twee 

klasjes schaakles. Een van kleine, 

schattige meisjes, heel jong nog. 

Die krijgen van trainster Melila de 

grondbeginselen onderwezen. De 

andere, gevorderden, zijn jongetjes 

tussen 7 en 10. Ik word gevraagd 

tegen Antonio, "de beste", een 

partijtje te spelen. Hij speelt heel 

attent tegen mijn moderne 

verdediging (1.e4, g6 2. d4, d6 3. 

Pf3, Lg7 ) en ik moet goed opletten. 

(In het Gibcom-toernooi in Gibraltar 

2002 was er ook zo'n 'wonderkind', 

vanuit de coulissen heftig 

fluisterend ondersteund door vader 

en grootvader. Het kereltje, nog geen zeven, kon amper over de tafel heen reiken. Die partij won ik gelukkig). 

Als Antonio mat gaat bedankt hij keurig: " encantado mucho", zegt hij beleefd. Want beleefd zijn die kinderen. 

Geen ander jongetje dat zich kwam bemoeien. Ze bleven bij de instructie keurig op hun stoeltjes zitten, 

aandachtig luisterend. Voorbeeldopeningen en partijverloop schrijven ze netjes in schriftjes. "Er is gebrek aan 

notatieblokken voor de kinderen en op de scholen", vertelt de directeur van de schaakschool. Als ik na afloop 

gekleurde ballonnetjes uitdeel, gaan ze even uit hun bol. Ze rennen er enthousiast mee rond. Hun moeders 

staan al klaar om ze mee naar huis te nemen. Het zijn dus gewoon kinderen, glimlachen we vertederd.  

De directrice belooft dat ze de kinderen een 'cartita' aan mij zal laten schrijven, als bedankje voor de 3 overige 

SGA-klokken die ik (dank aan Theo Weijers!) kon meenemen.  

" Tiene Ud un jardin?" vraag ik haar. Nee, bij het ISLA-gebouw is geen tuin. "Ik bedoel bij u thuis". Hoezo, vraagt 

ze verwonderd. "Ik heb wat zakjes zaden, voor vruchten en groente." Ze is in de wolken met mijn 3 zakjes.  
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Want er wordt nog te weinig zelf aan 

groentebouw gedaan, op Cuba. Je ziet 

amper volkstuintjes. Zei ook Raúl Castro op 

26 juli 2007, na een rondreis door het land. 

Hij was verbijsterd hoe weinig 

landbouwgrond er door de Cubanen zelf in 

cultuur was gebracht. Is ze het helemaal 

mee eens. "We zouden veel meer 

volkstuintjes moeten hebben" 

 

 

 

 Het tederste moment? We bezoeken een nieuwbouwproject in een nieuwbouwwijk van Havana, aan de 

overkant van de baai. Onze gastheer wijst trots over welke wijken hij als gedelegeerde gaat. Dan staan we op 

een heuvel, met breed uitzicht over de industriële kant van de baai. Een vader en dochter zijn aan het 

vliegeren, het meisje is denk ik zes. De vliegerlijn is kort. Steeds stort hij neer, geen probleem. Om beurten 

houden vader en dochter de vlieger op en scheren hem omhoog tot ie weer valt. Het meisje met de mooiste, 

gelukkigste ogen. 
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CORUS 2008  Tienkampen 

Frans, Hans en bikkelen in de middenmoot 
Door Niek Narings 

 

Nadat een contigent Caissanen zich reeds had uitgeleefd bij de vierkampen, Martijn Miedema deed het daarbij 

sterk met drie remises in groep 2 (tegen gemiddeld 2140), was het tijd voor het hoofdgerecht van de 

amateursectie van het voormalige Hoogovens-toernooi in Wijk aan Zee: de tienkampen. Met een stevige 

Caissa-delegatie werd er afgereisd naar wat voor sommigen geldt als het Mekka van de schaaksport. Daar 

waren de vaste pelgrims Hans, Ed, en vooral Frans, die al enige decennia het kustplaatsje in januari bezoekt 

voor een flinke pot schaak en lekker bak erwtensoep. Jop was er als afgevaardigde van de middenklasse, maar 

daarnaast was het vooral een topzware afvaardiging met Enrico en Paul uit het tweede en Hugo, Elwin, Arno en 

Niek uit het eerste. 

 

Maar hoe zij allen ook vochten, bikkelden en zwijnden. Het 

werd toch vooral de middenmoot die onze jongens te zien 

kregen. Alleen Frans wist aan dit geploeter te ontstijgen met 

een mooie tweede plaats met 6 punten. Hier zijn leuke 

ontsnapping, eh, opsluiting in ronde 7: 

 

Frans Oranje - Erdwin Spits 
Na 47.Txc3 Txc3??  En pat!  ½–½ 

 

En ook Hans wist zich te onttrekken aan het gewoel in het 

midden met 2 remises. Maar Hans was duidelijk te hoog 

ingedeeld. Vermoedelijk was hij een van de jokers van de 

wedstrijdleiding. Om open gevallen gaten makkelijk op te 

vangen werden er van tevoren een paar makkelijk verschuifbare 

pionnen aangewezen.   

 

Een groep die ook op de voet volgde was die van Jop. Mijn broer 

Jasper Seelemeijer, in de jaren ’90 enige tijd lid van Caissa, leek 

daar lange tijd op de groepswinst af te stevenen, maar hij moest in 

de laatste ronde nog tegen Jop, die het vrij aardig deed, ondanks 

een reglementaire nul voor een kooroptreden dat bij hem toch 

echt voor ging.   

 

 

 

Jop:  Dit is de bijna-slotstelling tegen Jasper, toen hij 

triomfantelijk uitriep (of was het bluf?): "Ja, remise hè!?", en 

Ld1-a4 speelde. Misschien als opgave: hoe wint zwart? 

 

 

 

 

Welnu, Jop dirigeerde zijn koning via h4, g3, g3, f1 naar e1, waarna Jasper op moest geven. De klap kwam hard 

aan in de familie. Het is dat het Jop is, maar anders…. 

Zelf was ik ook verschoven naar een hogere groep dan gedacht. Lang dacht ik net als bij mijn enige eerdere 

deelname Elo-hoofd van een groep twee te worden, maar tot mijn vreugde mocht ik het toch in groep  1 

proberen. Daar paste ik qua rating mooi in het midden, hetgeen een leuke positie is. Ik had wel stiekum 

gehoopt om voor de  eerste prijs mee te strijden, maar al snel bleek dat er niet in zitten. Sterk openingsspel en 

uiteraard sublieme manoeuvres in het vroege middenspel strandden wanneer het er om ging in stommiteiten 

en flagrante blunders.  
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Onderhoudend was het telkens wel. De dienst werd in mijn groep uitgemaakt door Manuel Bosboom, die ik 

natuurlijk erg goed ken o.a. van vele vluggertjes in het Gambiet en nu de Laurierboom. Opmerkelijk detail was 

dat Manuel mij verzocht tijdens de partij niet te eten. Enigszins verbaasd vroeg ik hem of ik smakte. Nee, dat 

was het niet. Het leidde hem gewoon af. 'En drinken, mag dat wel?' vroeg ik. 'Ja, dat mag wel'. Even overwoog 

ik het dan maar op een slurpen te zettten, maar ik liet het maar gaan. Het tekende wel zijn determinatie om de 

promotie naar de GM-groep C te bewerkstelligen. Het werd dus geen koffiehuisschaak met Manuel. Maar zijn 

stijl bleef hij in onze partij zeker trouw. 

 

Manuel Bosboom –Niek Narings 
Stelling na 21.Pg3 

 
Het was me al snel duidelijk dat rokeren weer eens niet op 

Manuels agenda stond. Dat vond ik niet erg, want die koning in 

het midden geeft toch een mooi doel. Vandaar dat ik vrij snel 

de volgende zet er uit flapte. 21...f5!? 22.Lxc6 Dxc6 23.f3 f4? 

[Wat een mispeer. Ik had een fijne tussen zet voor me gemist: 

23...Lh3 24.Th1 f4 25.Txh3 Dd7! De partij leverde wel nog 

gerommel op, maar ik ging er toch wel hard vanaf in het 

eindspel. Vooral mijn zielig paard op h7 deed me de das om.] 

24.fxg4 fxg3 25.gxh5 gxh5 26.Dxh5 Kg8 27.Dg4 bxc4 28.dxc4 

d5 29.cxd5 Dxd5 30.e4 Dd3 31.De2 Txb3 32.Dxd3 Txd3 33.Ke2 

Tfd8 34.Lc1 Tc3 35.Tb6 En niet veel later verloor ik de g-pion en 

de partij. 1–0 

 

 

 

 

 

De redactie hongerig in 

actie tegen de Meester 

van het Laurierboom. 

 

 
 
 
 
 

 
In groep 2, waar Caissa sterk vertegenwoordigd was, waren vooraf de ogen vooral op 2D gericht waar onze 

topscorers van het eerste, Hugo en Elwin. Beetje balen was het, dat ze bij elkaar ingedeeld werden. Maar zelfs 

Theo Weijers kon er niks meer aan doen. Na een matige start voor beiden met een half uit twee wachtte hun 

onderlinge partij. Een rustige remise dan maar? Elwin was daar wel voor te vinden, maar Hugo prefereert nu 

eenmaal het gevecht op het scherpst van snede. Een nul voor hem derhalve, want Elwin ging ietwat gegeneerd 

dwars door Hugo’s Grünfeld heen. Hugo baalde flink maar toonde in het vervolg van het toernooi zijn vrolijke 

veerkracht en eindigde nog gelijk met Elwin op 5,5. Zie ook zijn verslag hieronder. Vervolgens doet ook Paul 

verslag, die mij bijna de hele week zo tegen enen (ja dat had kwart voor moeten zijn…)op het Amstel met de 

kar oppikte. Dank Paul!  
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Het was een heerlijk weekje schaken mensen. En volgend jaar? Ik denk dat ik er dan weer bij ben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper Seelemeijer (ex-Caissa) in volle concentratie. Jop lijkt al voorpret te hebben… 

 

Een overzicht van de Caissa-prestaties in de tienkampen 
 

 groep punten Rating TPR 

Arno  Bezemer 1 A 5 2336 2291 

Niek Narings 1 B 4,5 2271 2256 

Paul Schipper 2 B 4,5 2075 2110 

Elwin Osterwald 2 D 5,5 2158 2183 

Hugo van Hengel 2 D 5,5 2163 2183 

Enrico Vroombout    2 F 4,5 2170 2112 

Jop Dekker                     4 E 5 (uit 8) 1773 1900 

Hans Kuijper 4 F 1 1643 1459 

Ed Leuw 6 D 5 1679 1676 

Frans Oranje                 7 D 6 1525 1659 

 

 

 

 

 

Eenmaal waren we al onderweg in de auto toen 

Paul opeens bleek wegtrok.  

 

 ‘Waar…is….mijn….pet?!’ 

 

Die lag dus nog thuis. Snel keerden we om en 

werd even later de vrede in Pauls schakerhoofd 

hervonden. Op naar Wijk aan Zee! 
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Comeback in Wijk aan Zee 
Door Hugo van Hengel 

 

Na een paar jaar afwezigheid besloot ik dit jaar eindelijk weer eens mee te doen aan het prachtige Corus-

toernooi in Wijk aan Zee. Nee, niet de lichte kost van een vierkamp, maar het echte werk: 9 ronden zwoegen in 

een loodzware tienkamp. Na een dramatische start van 0,5 uit 3 was ik erop gebrand om weer terrein terug te 

winnen. Na een serie van 5 uit 5 had ik in de laatste ronde zelfs nog kans op de eerste plaats, die recht geeft op 

promotie. In de laatste ronde ging ik echter na halsbrekende toeren ten onder en eindigde ik dus op 5,5 uit 9. 

Hieronder mijn partij uit de vierde ronde, die later het begin van mijn comeback bleek te zijn.  

 

Wit: Hugo van Hengel 

Zwart: Pim Ghijsen 

Corus 2D Wijk aan Zee (ronde 4), 21-1-2008 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 e5 7.Pb3 Le7 8.f3 Le6 9.Dd2 Pbd7 10.g4 Pb6  

Zwart kiest een wat ongebruikelijke variant. Op zich kan het prima om het paard naar b6 te spelen voordat 

zwart b7-b5 heeft gespeeld, maar in combinatie met Le7 komt dat vrij zelden voor. Een voorbeeld van de 

variant zonder Le7: 7. Pb3 Le6 8. f3 Pbd7 9. g4 Pb6 10. Dd2 d5 (Topalov – Ivanchuk, Monte Carlo 2000). 

11.g5 Pfd7 12.h4 Pc4 13.Lxc4 Lxc4 14.Pd5 Lxd5 15.Dxd5 Dc7 16.0–0–0 Tc8 17.Th2 Pb6 18.Lxb6 Dxb6  

Op dit moment had ik duidelijk het bekende thema van goed paard tegen slechte loper voor ogen. Dat zie je 

wel vaker in dit soort Sicilianen. Een werkelijk prachtig voorbeeld van de manier waarop je het voordeel van 

goed paard tegen slechte loper kunt behandelen, werd gespeeld in het Hoogovenstoernooi van 10 jaar 

geleden: 

 

J. Polgar – Anand, Wijk aan Zee 1998 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 e5 7.Pf3 Le7 8.Lc4 0–0 9.0–0 Le6 10.De2 b5 11.Lb3 Lxb3 

12.axb3 Pbd7 13.Tfd1 Dc7 14.Lg5 Tfc8 15.Pe1 Db7 16.Lxf6! 

Vanaf deze ruil wordt het kenmerk van paard tegen slechte loper het dominante kenmerk in de partij. 

16. … Pxf6 17.Pd5 Pxd5 18.Txd5 Tc5 19.Tad1 Txd5 20.Txd5 Tc8 21.c3 b4 22.c4 g6 23.g3 Tc5 24.Td1 

Met werkelijk vreselijk secuur spel wordt het witte voordeel uitgebouwd. Pas als alles er klaar voor is, begint wit 

met het overbrengen van het witte paard naar het cruciale veld d5.  

24. … a5 25.Pc2 Kg7 26.Dd3 Tc6 27.Pe3 Dc8 28.Kg2 De6 29.De2 Ld8 30.Pd5 Tc5 31.De3 Le7 32.Td3 Ld8 33.Dd2 

Tc6 34.Dd1 Kg8 35.h4 Kg7  

En nu de perfecte stelling is bereikt, worden de pionnen opgespeeld om zodoende zwaktes te creëren en op 

aanval over te gaan.  

36.h5 Lg5 37.Df3 Tc8 38.Td1 Tc6 39.De2 Tc8 40.Th1 Kg8 41.f3 Tb8 42.Df2 Tb7 43.hxg6 fxg6 44.c5! 

En met deze zet bereikt de witte aanval beslissende kracht. Met harde hand wordt zwart in het vervolg 

weggespeeld.  

44. … dxc5 45.Dxc5 Ld8 46.Tc1 Kf7 47.De3 Kg7 48.Tc4 Td7 49.Dc1 h5 50.Tc6 Td6 51.Tc8 Dd7 52.Dc5 Kh6 53.Tb8 

Lf6 54.De3+ Lg5 55.f4 exf4 56.Th8+ Zwart geeft op 1-0. 

 

Tien jaar geleden kostte het mij nog de nodige tijd om uit te zoeken waarom zwart hier in deze stelling opgaf. 

Voor het gemak geef ik de variant er maar even bij: 56. … Kg7 57. Dd4!  Lf6 58. Dxf6! Txf6 59. Th7 Kxh7 60. Pxf6 

Kg7 61. Pxd7 en wit heeft een stuk meer. Deze partij maakte destijds een enorme indruk op mij. In de eerste 

plaats had ik niet gedacht dat Anand dit zou verliezen. Ik had (en heb) nu eenmaal een enorme bewondering 

voor Anand en ik verwachtte dat hij op de een of andere manier wel iets zou kunnen vinden om de stelling in 

een klap helemaal om te draaien waardoor juist heel andere aspecten een rol zouden gaan spelen dan het 

thema van goed paard tegen slechte loper. In de tweede plaats is het een uitstekende prestatie van Judit Polgar 

om dit strategische voordeel zo secuur en overtuigend uit te bouwen.  

 

Nu weer terug naar mijn partij. Als we de vergelijking maken tussen de partij van Polgar en van mij, dan springt 

in beide gevallen het cruciale veld op d5 in het oog, daarnaast het goede paard en de slechte loper. In mijn 

partij heeft wit lang gerocheerd en in de partij van Polgar kort. In mijn partij staan de koningsvleugelpionnen op 

g5 en h4, in ieder geval behoorlijk opgerukt en bij Polgar was dat niet het geval. Dat maakt nu juist het verschil, 

want mijn pionnen zijn aanzienlijk zwakker.  
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19.Dd3 Tc6 20.Pd2 h6! En hier blijkt al dat het voor wit moeilijk is om ongestoord het paard naar d5 over te 

brengen. De pionnen op g5 en h4 behoeven aandacht. 

 21.Tg2 hxg5 22.hxg5 g6  

De pion op g5 is vreselijk moeilijk te handhaven. Natuurlijk had ik kunnen dekken met mijn beide torens op de 

g-lijn en m’n dame op e3, maar dat is zo verkrampt, daar had ik gewoon geen zin in. Maar stel dat zwart pion 

g5 ophaalt en het witte paard bereikt d5, dan denk ik toch dat wit voldoende compensatie heeft voor de 

verloren pion.  

23.Pc4 Dd8 24.b3! 

Een heel erg sneaky zetje. Pion g5 had ik opgegeven, maar wit 

heeft alleen voldoende compensatie als veld d5 wordt bereikt 

door het paard. Als zwart behalve het winnen van g5 ook nog 

zijn loper tegen mijn paard kan ruilen, bijvoorbeeld na b7-b5 

Pc4-d2 en Lg5xd2, dan staat zwart duidelijk beter. Het 

alternatief is om na een toekomstig b7-b5 met het paard naar 

a3 te gaan, maar ook dat is erg lelijk. Met mijn laatste zet 

wordt dit beide verhinderd.  

24. … b5?  Natuurlijk had zwart op g5 moeten slaan. Dan volgt 

25. Kb2 Le7 26. Pe3.  

25.Dd5! Dit was juist de reden van b2-b3. Door de dekking van 

het paard door de pion op b3 is Txc4 niet mogelijk. De toren 

moet gedekt worden en pion g5 is niet meer in gevaar.  

25. … Dc8 26.Pe3 Th5 27.Tdg1 Ld8? [Zie diagram]  

 

Opnieuw dreigt zwart de loper te ruilen tegen het mooie paard 

door middel van Ld8-b6 en Lxe3. In eerste instantie kon ik hier niet zo gauw iets tegen bedenken, want ook de 

toren van g1 is gebonden aan de dekking van pion g5. Na enige tijd vond ik de verrassende zet: 28. Pf5 wat erg 

gunstig is voor wit. In plaats van 27. … Ld8 had zwart beter 27. … Tc3 kunnen doen. 

28.Pf5!  

In zekere zin is het natuurlijk treurig dat het mooie witte paard wordt geofferd voordat ooit veld d5 is bereikt. 

Maar het tekent ook maar weer hoe sterk Polgar heeft gespeeld om zo strak vast te kunnen houden aan de 

strategische lijn van de partij. In mijn partij gaat de partij een heel andere kant op. Er wordt nu geofferd en de 

g-lijn komt open. Dat is op zich natuurlijk ook mooi, maar het is niet wat ik mij van het thema van goed paard 

tegen slechte loper had voorgesteld.  

28. … gxf5?  

Dit is geen goede verdediging, want zwart kan niet verhinderen dat de witte torens binnendringen in de 

stelling. Beter was 28. … Lxg5! Wit kan dan kiezen uit twee mogelijkheden: 

A 29. Txg5 Txg5 30. Txg5 Txc2 31. Kb1 Tc1 32. Kb2 Dc3 33. Ka3 Da5 34. Kb2 Dc3 met remise door eeuwig 

schaak.  

B 29. Kb1 gxf5 30. Txg5 Txg5 31. Txg5 Ke7 32. Txf5 De8. Wit heeft de stelling nu volledig in de greep, maar het is 

nog niet zo duidelijk hoe nu verder.  

29.g6! fxg6 30.Txg6 Txc2+ 31.Kb1 Le7 32.Tg8+ Kd7  

De dame gaat verloren, want op 32. … Lf8 volgt 33. Txf8 Kxf8 34. Dg8 Ke7 35. Tg7 Kf6 36. Df7 mat. 

33.Txc8 Txc8 34.Df7 Th6 35.Dxf5+ 1–0 

 

Corus 2008: een soort Ajax doelstelling 

Door Paul Schipper 

In januari was het weer tijd voor het jaarlijkse uitje in Wijk aan Zee. Toch altijd weer heel apart om aan zo’n, 

voor schaakbegrippen, groot evenement deel te nemen. In dezelfde zaal met de complete wereldtop. Niet dat 

ik daar veel van zie, en dat om twee redenen. Ten eerste heb ik alleen maar aandacht voor de eigen partij. En 

ten tweede is het zo druk dat alle zicht je ontnomen wordt. Maar toch blijft het een leuk idee. Deze editie was 

Caissa overigens met een sterke afvaardiging afgereisd. Arno en Niek in groep 1 en Hugo, Elwin, Enrico en ik in 

groep 2. Vooraf was ik benieuwd of ik die kanonnen een beetje bij kon benen. In het begin leek het daar wel 
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op. Na een start van 2 uit 3 was ik natuurlijk dik tevreden. In de vierde ronde ging het echter mis. In deze partij 

speelde ik met wit tegen Utama. 

Paul Schipper (2075) – I. Utama (2107)  

Corus 2008 (4), 21.01.2008 

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 e6 4.e3 Pbd7 5.Pbd2 c5 6.c3 Le7 7.Pe5 Pxe5 8.Lxe5 0–0 9.Ld3 Ld6 10.f4 Lxe5 11.fxe5 

Deze stelling is wel zo'n beetje de natte droom van elke London speler. In de regel sta je met wit in deze 

opening niet zo goed na 10 zetten. Wit kan op het oog in alle rust gaan bouwen aan een koningsaanval. Het 

zwarte tegenspel is nog ver weg. 11...Pe8 12.Dh5 f5 13.0–0 [Meteen aanvallen met 13.g4 kan natuurlijk ook. 

Wit moet dan lang rokeren. Dat zag ik toch niet zo zitten. Ik dacht op de koningsvleugel toch veiliger te staan 

zonder mijn eigen plannen daarmee te ondermijnen.] 13...De7 14.Tf3 Dit is misschien niet zo goed. Maar echt 

haast heeft wit niet. 14...b6 15.Kh1 a5 16.Tf2 Er dreigde La6 en 

na Lc2 doet zwart dan Le2. Een achterlangsje dus. 16...g6 

17.Dh6 Tf7 18.Pf3 Df8 19.Df4 Taa7 20.Pg5 Tg7 21.h4 h6 

22.Ph3 Th7 23.g4 Tag7 24.Tg1 g5 25.Df3 gxh4? Zwart 

compliceert de zaken, maar dat is in het voordeel van wit. 

26.gxf5 exf5 27.Txg7+ Txg7 28.Dxd5+ Kh8 29.Dd8 Lb7+ # 

 

 30.Kh2? Ik kan op 2 manieren het schaak opheffen. De ene 

levert een gewonnen stelling op en de andere kies ik. [30.d5! 

geeft wit twee verbonden vrijpionnen en zwart heeft niets 

meer op de koningsvleugel.] 30...Dg8! Opeens ben ik in zware 

problemen. Er is nog een voortzetting die niet meteen verliest. 

31.e4 fxe4 32.Lc4 Dxc4 33.Dxe8+ Kh7?? Zwart geeft mij 

plotseling nog een herkansing. Ik kan op slag winnen maar zag 

het niet. Er was dan ook weinig tijd over. 34.Df8 [34.Tf8!! en 

dan na 34...Tg8 35.Pg5+ hxg5 36.Dh5+ Kg7 37.Tf6 met mat] 34...e3 En nu is het mis. 35.Df5+ Kh8 36.Df8+ Dg8 

37.Dxg8+ Kxg8 38.Te2 Tg3 39.Pf4 Tf3 40.Pg2 Tf2 41.Txf2 exf2 42.Pe3 Deze stelling kan wit meteen opgeven. De 

zwarte pion op f2 is onbereikbaar en de witte koning moet op h2 of h3 blijven. Dat betekent dat de zwarte 

koning ongehinderd naar binnen kan wandelen. Nieuwsgierig naar de smaak van het gif nam ik echter toch nog 

een paarslokjes 42...cxd4 43.cxd4 a4 44.Kh3 Kf7 45.Kh2 h5 46.Kh3 b5 47.a3 Le4 48.Kh2 Kg6 49.Kh3 Kg5 50.Pf1 

Ld5 51.Pd2 Kf4 52.Kxh4 Lc4 53.Kxh5 Ke3 om er nu toch maar de brui aan te geven. 0–1 

 

Eén van mijn slechte eigenschappen is dat ik maar moeilijk kan omgaan met dergelijke smadelijke nederlagen. 

Diegene die mij de dag erna treft heeft geluk. De overwinning is vrijwel zeker gegarandeerd. En zo geschiede 

dan natuurlijk ook. Gelukkig trof ik de ronde daarna een vriendelijke tegenstander die wel genegen was om mij 

na 18 zetten remise aan te bieden. Daarom kreeg ik toch weer zin in de laatste 3 partijen na de rustdag. Ik was 

vast van plan om met leuk en attractief spel nog 2 punten binnen te slepen en zodoende nog op 50% te 

eindigen (een soort Ajax doelstelling dus). De eerste partij na de rustdag probeerde ik er dan ook echt iets van 

te maken tegen de degelijke en sterke Rob Duijn. Na de hele partij iets beter te hebben gestaan ging ik in 

tijdnood te ver en miste nog een goede kans. Een nul dus. Gelukkig was mijn wil om op 50% te eindigen nog 

niet gebroken. In ronde 8 volgde een regelmatige overwinning tegen een iets zwakkere broeder en in de laatste 

ronde moest ik met zwart aantreden tegen de lijstaanvoerder en wat oudere heer Tom de Ruiter. Daar had ik 

wel zin in, want deze meneer speelde leuke partijen. 

En omdat ik mijn dame offerde wil ik de lezer deze partij niet onthouden. 

Tom de Ruiter (2070) - Paul Schipper (2075) 
Corus 2008 (9), 27.02.2008 

 

1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Le7 6.Le2 0–0 7.0–0 Te8 8.Le3 Deze zet ken ik niet en is ook niet 

zo goed. 8...Lf8 9.f3 d5 Ik kan hier gewoon d5 doen. Een zet waar zwart vaak veel moeite voor moet doen om 
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voor elkaar te krijgen. Let op de ongedekte loper op e3 waardoor de pion op e4 gepend is. 10.Lg5 Lc5? Een 

blunder gebaseerd op een misrekening. Mijn tegenstander zag het ook niet. 11.b4? [Ik dacht dat 11.Pxd5 niet 

kon wegens 11...c6 12.Pxf6+ gxf6 waarna de loper op g5 instaat en ook het paard op d4. Wit kan echter met 

13.Le3 beide problemen in een zet oplossen. Maar dat was overduidelijk niet zo makkelijk te zien. Een 

stomdronken Elwin die eigenlijk naar een lekker wijf zat te kijken had er tijdens een analyse in café de Zon toch 

al gauw 4 seconden voor nodig.] 11...Lb6 12.Pxd5 # (diagram) 

 

 

Nu sloeg hij wel, maar deze keer had ik een verrassing in 

petto. Ik doe mijn dame in de aanbieding. 12...Pxd5! 

13.Lxd8 Pc3 14.Lxc7 [Een belangrijk alternatief is 14.De1 

Pxe2+ 15.Dxe2 Lxd4+ 16.Kh1 Lxa1 17.Lxc7 Lf6 waarna wit 

een dame en twee pionnen heeft voor een toren en twee 

lichte stukken van zwart. Zo'n ingewikkelde 

materiaalverhouding is zelfs Fritz te gortig. Veiligheidshalve 

beoordeelt hij de stelling als totaal gelijk.] 14...Lxd4+ 

15.Kh1 Pxd1 16.Taxd1 Lc3 Nu staat zwart een stuk voor 

tegen twee pionnen. De witte pionnen zijn echter niet zo 

gevaarlijk. In het vervolg speelde ik het niet altijd 

nauwkeurig, maar de uitslag stond wel vast. 17.a3 Pc6 

18.Lb5 Le6 19.f4 Tac8 20.Ld6 a6 21.Ld3 f6 22.b5 axb5 

23.Lxb5 Ted8 24.h3 Td7 25.Tf3 Tcd8 26.Tfd3 g5 27.g3 Lxh3 

28.Lc4+ Kh8 29.f5 Lg4 30.Le6 Txd6 31.Txd6 Lxd1 0–1 

 

 

En zo kon ik Corus 2008 toch nog met 50% afsluiten waardoor ik met een tevreden gevoel huiswaarts ging, 

alwaar ik mijn gedurende 10 dagen tekort schietende aandacht voor mijn huisgenoten in de week daarna 

moest compenseren met het één en ander. 

 

 

 

 

Het Paard 
De meest complete denksportwinkel 
Haarlemmerdijk 147   1013 KH Amsterdam 
tel 020-6241171   paard@xs4all.nl 
http://www.xs4all.nl/~paard 

Het Paard heeft op het gebied van schaken: 
• Meer dan 1000 verschillende  Nederlandse, Engelse en Duitse schaakboeken. 
• Meer dan 500 tweedehands schaakboeken. 
• Schaaksoftware en schaakcomputers. 
• Wedstrijd schaakstukken –klokken en -borden 
• Schaakspellen voor verzamelaars. 

 
Naast schaken hebben we ook een uitgebreid assortiment op het gebied van:   

Go, Bridge, Backgammon, puzzels, breinbrekers en gezelschapspellen. 
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Halve Finale NK:  Arno in barrage gevloerd door  Pruijssers 
 

Onze topper Arno Bezemer is er niet in geslaagd de eerste KO-ronde van de Halve Finale van het NK te 

overleven. De 18-jarige Internationaal Meester Roeland Pruijssers toonde zich in de rapid-barrage de 

meerdere nadat Arno in de reguliere partijen zich knap had hersteld van een harde nul.  Ondersteund door 

een huisvlijtvariant wist hij zich naar een 1-1 tussenstand terug te knokken. Het Caissa-thuisfront leefde 

online aandachtig mee.  

Vorig jaar wist Arno kampioen van de 

SGA te worden. Daar was hij blij mee, 

maar nog blijer was hij dat hij zich 

daarmee had geplaatst voor de Halve 

Finale van het Nederlands 

Kampioenschap. Deze aantrekkelijke 

plaatsingswedstrijd wordt verspeeld 

in Hilversum waar later ook de finale 

zal plaatsvinden. Er zijn vier plaatsen 

gereserveerd voor de halve 

finalisten. Jongeheer Pruijssers gaat 

nu door naar de laatste 16 van de 

halve finale. Die ronde en de ultieme 

matches om een plaats in het grote 

NK vinden plaats 23-26 februari. 

  

Roeland Pruijssers – Arno Bezemer  

Halve Finale NK Algemeen Hilversum (1.1), 05.01.2008 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 zoals verwacht 6...e6 7.f4 Dc7 Deze variant had ik 

voorbereid en dan met name 8.Lxf6 gxf6 9.Dd2 wat Pruijssers tot nu toe speelde. 8.Df3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.a3 

Normaal zijn de varianten na 8.Df3 een stuk scherper en zwart moet ze allemaal kennen. Het goede nieuws is 

dat zwart dan eerder beter staat dan slechter. 10...Pc6 De 

volgende keer speel ik Pd7. 11.Pxc6 Dxc6 12.Ld3 Wit gaat kort 

rokeren, en zwart zit nu om een goed plan verlegen. Normaal 

rokeert wit lang (met de dame op d2) en dan krijgt zwart 

tegenspel op de damevleugel. Nu is het probleem vooral waar 

de zwarte koning naartoe moet. Wit staat al beter. 12...Tb8?! 

Als je toch geen b4 wil spelen is Tb8 niet zo zinvol. 13.0–0 Le7 

14.Kh1 Dc5 15.Dg3 Kf8 16.Pe2 Wit heeft hier 2 plannen. Of op 

het juiste moment f4-f5, of met b4/c4 de damevleugel openen. 

Zwart kan zijn torens niet goed verbinden met alle problemen 

van dien. 16...h5 17.b4 h4 18.Dh3 Db6 19.f5! Diagram # Dit is 

de thematische zet waar zwart de hele tijd alert op moet zijn. 

19...exf5 Positionele capitulatie met de hoop op tegenkansjes. 

Steviger is het geplande e5, maar na 20.c4! bxc4 21.Lxc4 Lb7 

22.Pc3 staat wit wel erg mooi. 20.exf5 d5 21.Tf4 Toch wel simpel. Na 21.Pf4 Lb7 komt zwart met de manouvre 

Le7-d6-e5 weer terug in de partij. 21...Ld6 22.Txh4 Txh4 23.Dxh4 Le5 Zwart lijkt nog een beetje stevig te staan. 

Maar wit blijft dreigingen in de stelling vlechten waardoor zwart niet kan consolideren. 24.Te1 Lb7 25.Pf4 Dd6 
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26.Dh8+ Ke7 27.Dg7 Kd7 28.Pg6 1–0 

Arno Bezemer - Roeland Pruijssers 

Halve Finale NK Algemeen Hilversum (1.2), 06.01.2008 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Normaal laat ik me niet in op 

de hoofdvarianten van het Spaans maar ik had me 2 weken op de Breyer kunnen voorbereiden en had op een 

bepaalde variant iets klaarliggen. 9...Pb8 10.d4 Pbd7 En ja hoor...de Breyer. 11.Pbd2 Lb7 12.Lc2 Te8 13.Pf1 Lf8 

14.Pg3 g6 15.b3 d5 Deze scherpe zet heeft Pruijssers al een paar keer gespeeld en stond in 2006 in de 

belangstelling door 3 partijen van Mamedyarov die 2 uit 3 scoorde tegen het rijtje Shirov, Grischuk en Polgar. 

Er is alleen één klein bezwaar, 15..d5 is inmiddels weerlegd. In de beginfase van de voorbereiding heb ik de 

weerlegging helemaal zelf uitgedokterd. Zelf betekent uiteraard in zeer nauwe samenwerking met Rybka/Fritz, 

maar dat spreekt vanzelf. 16.Lg5 h6 17.Lh4 g5 18.Pxg5 hxg5 19.Lxg5 exd4 20.e5 Txe5 21.Txe5 Pxe5 22.cxd4 

Pc6 Diagram # 

Dit is waar Mamedyarov zo goed zijn best op heeft gedaan in 

2006. De witte aanval is uiteraard zeer gevaarlijk, desondanks 

is het zowel Shirov, als Grischuk als Polgar niet gelukt te 

winnen. Dit zijn toch best redelijke aanvallers. 23.Dd3! 23.Pf5 

Shirov-Mamedyarov 2006 1/2–1/2; 23.Ph5 Polgar-

Mamedyarov 2006 0–1. 23...Le7 23..Pb4 Shirov-Mamedyarov 

2006 1/2–1/2, deze zet is later weerlegd. Pruijssers speelt de 

laatste poging van zwart in deze variant naar aanelding van 

een partij die Bruzon in 2007 remise hield. 24.Lh6! Een eigen 

ontdekking. Later heb ik een analyse gevonden waarin ook 

24.Te1 naar winst wordt geanalyseerd. 24...Lf8 25.De3! Ph7 

26.Df4! Lc8 Hier mis ik de directe winst met 27.Lxh7 Kxh7 

28.Lg5. Ik had dit wel gezien maar zag geen vervolg na 28..f6 

29.Lxf6 De8, in plaats van automatisch 29.Lxf6 wint wit 

meteen met 29.Dh4+ 27.Tc1? Dd6? Hier had ik op gerekend, we missen allebei 27..Ld6 met zeer onduidelijke 

stelling. 28.Lxh7+ Kxh7 29.Txc6 Dxc6 30.Lxf8 Wit staat hier erg goed. Het materieel evenwicht is hersteld en 

wit heeft nog steeds aanval, bovendien speelt het ook lekker makkelijk. 30...Dg6 31.Dh4+ Kg8 32.Le7 Le6 

33.Ph5 c6 34.Lf6 Tc8 35.Le5 f6 36.Pxf6+ Kf7 37.Ph5 Tg8 38.Pf4 Df5 39.Ld6 Df6? De beslissende fout in tijdnood. 

40.Dh5+ Tg6 41.Le5 1–0 

Daarmee werd de stand dus 1-1 en werd overgegaan tot het spelen van twee rapidpartijen. Bij gelijk eindigen 

had er nog gevluggerd moeten worden, maar zover kwam het niet. Arno had helaas weinig in te brengen. Na 

een nul in partij 1 moest hij in partij 2 handen met ijzer breken. Gelijke stelling, remise mocht niet dus, dus het 

werd een nul. 

Arno Bezemer - Roeland Pruijssers 

Halve Finale NK Algemeen Hilversum (1.3), 06.01.2008 

 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Pb8 10.d4 Pbd7 11.Pbd2 Lb7 

12.Lc2 Te8 13.Pf1 Lf8 14.Pg3 g6 15.b3 c6 16.Lg5 Lg7 17.Dd2 De7 18.Tad1 Df8 19.a4 Tac8 20.b4 Pb6 21.a5 Pc4 

22.De2 exd4 23.cxd4 Pxe4 24.Lxe4 d5 25.Pd2 Pd6 26.Dd3 dxe4 27.Db3 h6 28.Lf4 Tcd8 29.Pdxe4 Pxe4 30.Pxe4 

Txd4 31.Ld6 Txd6 32.Txd6 Txe4 33.Ted1 Te1+ 34.Txe1 Dxd6 35.Dg3 Dxg3 36.Te8+ Lf8 37.fxg3 c5 38.bxc5 Kg7 

39.Tb8 Lxc5+ 40.Kf1 Ld5 41.g4 Lc4+ 42.Ke1 Lb4+ 43.Kf2 Lxa5 0–1 
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Roeland Pruijssers – Arno Bezemer  

Halve Finale NK Algemeen Hilversum (1.4), 06.01.2008 

 1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 g6 5.Lc4 Pb6 6.Lb3 Pc6 7.De2 Lg7 8.0–0 0–0 9.h3 Pa5 10.Pc3 d5 11.Lg5 Lf5 

12.Tad1 c6 13.Dd2 Pbc4 14.Dc1 Dd7 15.Tfe1 Tae8 16.Pa4 b6 17.Lh6 f6 18.Lxc4 Pxc4 19.b3 Lxh6 20.Dxh6 Pa3 

21.c3 Pb5 22.Ph4 Pc7 23.Pb2 g5 24.Pxf5 Dxf5 25.Td2 Pe6 26.Pd3 c5 27.g4 Dg6 28.Dxg6+ hxg6 29.exf6 Txf6 

30.Tde2 Tf3 31.Txe6 Txd3 32.dxc5 bxc5 33.Txg6+ Kf7 34.Txg5 e6 35.Th5 Txc3 36.Th7+ Kf6 37.h4 e5 38.Txa7 e4 

39.Th7 d4 40.Th5 d3 41.Tf5+ Kg7 42.Tg5+ Kf6 43.Tf5+ Ke6 44.Txe4+ Kd7 45.Td5+ Kc6 46.Txe8 Kxd5 47.Kg2 Tc2 

48.h5 Txa2 49.h6 Ta7 50.Td8+ Ke4 51.g5 1–0 

IM Roeland Pruijssers (2408) 1 0 1 1 3 

FM Arno Bezemer (2364) 0 1 0 0 1 

 

Psychologisch zwaar zo’n match, maar daarmee ook erg boeiend. De wedstrijden waren live via 
internet te volgen. En tenminste één caissaan greep de mogelijkheid aan om de strijd op de voet te 
volgen. 

Arno: ‘Toen ik zondagavond na mijn verlies in de barrage tegen Pruijsers chagrijnig thuiskwam 
vrolijkte onderstaand mailtje van Paul me op.’  

 

Arno, 

Toen ik vanochtend weer aanlogde voor het vervolg van jouw avontuur had ik er niet zo heel 
veel vertrouwen in. Ga er maar aanstaan. Er afgerost worden met zwart en dan moeten winnen 
met wit. Tegen zo’n jong talent ook nog. Ik heb het vervolg met veel plezier gevolgd. Het gaat 
bij mij niet zover dat ik allerlei “engines laat meesnorren op de achtergrond” hoor. Daar ben ik 
toch veel te ranzig voor. En bovendien moest er ook nog van alles gebeuren zo op de laatste 
dag van de kerstvakantie. Zo in het middenspel was ik bezig met het opruimen van de 
kerstverlichting. Buiten en binnen. Verder wierp ik af en toe een blik op het NK sprint 
(schaatsen) alwaar Wennemars zich op pijnlijke wijze niet voor het WK sprint wist te plaatsen. 
Maar telkens keerde ik terug naar het vervolg van de partij. Ik vraag mij dan wel altijd af waarom 
ik dat doe. Is het jaloezie? Bewondering? Voel ik met een soort bekende Nederlander omdat er 
iemand op het scherm staat die ik ken? Want alleen schaaktechnisch is het niet te verklaren. 
Een partij tussen pakweg Grischuk en Svidler keur ik tenslotte geen blik waardig. Afijn. Na de 
schitterende overwinning volgde de apotheose. Twee keer rapid. Ik was ondertussen bezig met 
een soort van soep waarbij ik 6 rode paprika’s moest ontvellen en ontlijsten. Nou weet ik niet of 
je daar ervaring mee hebt, maar prijs je gelukkig als het niet zo is. Terwijl ik bezig was vroeg ik 
mij af of ik op dat moment met jou zou willen ruilen. Nou nee, dat nou ook weer niet. Twee keer 
rapid tegen die Pruijssers lijkt me ook geen pretje. En iedereen kijkt mee! Afschuwelijk zeg. En 
stel je voor dat het 1-1 wordt. Dan is die lijdensweg nog niet voorbij. Terwijl ik de tomaat en de 
mascarpone toevoegde zag ik opeens dat de beginstelling weer op het bord stond (ja, onze PC 
staat in de keuken). Even wat gemist. Even daarvoor zag ik zwart (die twee lopers tegen een 
toren had) nog c6-c5 spelen. Het zag er nog spannend uit. Maar nu kon ik nergens zien hoe het 
was afgelopen. Zelfs geen uitslag. Die 10 minuten onzekerheid leken wel een uur. En ik 
vreesde toch het ergste (slechte eigenschap van mij; heb ik ook last van bij mijn eigen partijen). 
Hoe dan ook een verzoek: wil je na de partij de stukken niet meteen in de beginstand zetten? 
Maar goed, mijn pessimistische instelling klopte weer eens. Na die martelende onzekerheid zag 
ik dat het onmogelijke moest gebeuren. Winnen met zwart. Helaas kon ik dat niet live volgen. 
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Want op dat moment moest de soep worden opgediend aan vrouw en kinders.  Zo af en toe 
deed ik natuurlijk wel of ik nog wat moest halen uit de keuken. Je zult versteld staan als je hoort 
wat je allemaal kan vergeten bij het dekken van de tafel. Ik zag nog net dat je alles uit de kast 
haalde om nogmaals een achterstand ongedaan te maken. Maar helaas. 

Nou vraag ik (en jij misschien ook) mij tenslotte nog één ding af. Zou ik deze toch wat lang 
uitgevallen mail ook hebben gestuurd als je had gewonnen? Ik zou het eerlijk gezegd niet 
weten. Laten we afspreken dat we daar volgend jaar achterkomen. 

Groetjes,  

Paul Schipper 

********************************************************************************** 

SGA PERSOONLIJK 
       KAMPIOENSCHAP 2008 
 

vrijdag           22 februari 18.45 uur    29 februari 19.00 uur 

zaterdag     23 februari 12.30 en 19 uur                   1 maart  12.30 uur 

zondag           24 februari 12.30 uur                     2 maart  12.30 uur 

 
Speelwijze Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld. Het speeltempo is 40 zetten in 1 uur 
  en 45 minuten, daarna wordt de partij in 30 minuten pppp. (versneld) beëindigd. 
 
Plaats  Wethouder Verheijsporthal , Oranje Vrijstaatkade 57, Amsterdam Oost.  
                          Tramlijn 9 (uitstappen halte Pretoriusstraat) 
 
Inschrijving online inschrijving via: www.schaakbondgrootamsterdam.nl 

Of bij Theo Weijers op de club 
 

groep inschrijfgeld prijzenfonds rating 

A € 20 € 912 > 1950 

B € 18 € 500 < 1950 

C € 15 € 400 < 1750 

D € 13 € 300 < 1600 

E € 10 € 200 < 1450 
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KNSB-ratinglijst februari 2008 

 
Nr   Naam Rating         Nr   Naam Rating  

1 Arno Bezemer 2310 51 Gert van 't Hof 1785 

2 Sybolt de Boer 2291 52 Marjolein Theunissen 1780 

3 Niek Narings 2255 53 Jaap Cohen 1752 

4 Martijn van Maanen 2254 54 Sander Tigelaar 1752 

5 Michael Wunnink 2250 55 Nils de Rijk 1747 

6 Hugo van Hengel 2212 56 André Bach 1740 

7 Coen Janssen 2204 57 Ferdinand Ruhwandl 1740 

8 Enrico Vroombout 2198 58 Hans Uiterwijk 1731 

9 Rick Duijker 2190 59 Huib Vriens 1729 

10 Robert Kikkert 2189 60 Jouke van Veelen 1726 

11 Elwin Osterwald 2187 61 Coen Venema 1701 

12 Ron Nep 2163 62 Pold Gomperts 1700 

13 Hajo Jolles 2143 63 Tony Lith 1698 

14 Robbert van 't Kaar 2111 64 Peter van der Werf 1689 

15 Paul Schipper 2063 65 Wim Suyderhoud 1681 

16 Michel Kahn 2058 66 Peter Koefoed 1679 

17 Martin Bottema 2050 67 Ed Leuw 1676 

18 Albert Riemens 2043 68 Pim Zonjee 1662 

19 Bert Gijsbers 2033 69 Frans de Vreeze 1657 

20 Pieter Melford 2033 70 Eric van Tuijl 1649 

21 Bert Schaefers 2009 71 Anne van Omme 1632 

22 Wilbert de Kruiff 1990 72 Jan Nunnink 1629 

23 Teun Timmerman 1990 73 Hans Kuijper 1626 

24 Tom Spits 1988 74 Rinus Balkenende 1618 

25 Herre Trujillo 1986 75 John Konst 1613 

26 Kees Sterrenburg 1984 76 Maurice Aue 1608 

27 Theo Weijers 1979 77 Johan van Hulst 1597 

28 Dennis Breuker 1977 78 Garth Sylbing 1589 

29 Joeri Piet 1970 79 Gerold Huter 1581 

30 Hamilton Mc Millan 1964 80 Wilfred Oranje 1556 

31 Floris Schoute 1964 81 Jeroen Hoogenboom 1555 

32 Martijn Miedema 1961 82 Bas Beekhuizen 1547 

33 Avni Sula 1955 83 Les Gebhard 1545 

34 Cees Visser 1946 84 Paul Hogervorst 1543 

35 Freek Terlouw 1921 85 Pitt Treumann 1539 

36 Roel van Duijn 1919 86 Steven Kuypers 1534 

37 Steffen Nagel 1919 87 Matthijs de Feber 1530 

38 Wim van Tuyl 1919 88 Leo Oomens 1519 

39 Geert Veldhuis 1916 89 Margreet Ligtenberg 1518 

40 Aldo van de Woestijne 1914 90 Frans Oranje 1511 

41 Robert Jan Schaper 1898 91 Jeanne Potters 1493 

42 Theo Kroon 1893 92 Jaap van Velzen 1467 

43 Jildo Kalma 1875 93 Jaap Tanja 1448 

44 Lucie van der Vecht 1875 94 Karol Lesman 1409 

45 Cas Zwaneveld 1867 95 Wim Wijnveen 1386 

46 Erik Dekker 1866 96 Charles Hartman 1324 

47 Lance Oldenhuis 1865 97 Mirjam Klijnkramer 1286 

48 Martijn Dahlhaus 1863 98 Johan van der Klauw 1134 

49 Jop Dekker 1810 

50 Frans Roes 1788 
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DE JEUGD 

De stand van zaken  

Door Huib Vriens 

 
Halverwege het seizoen kunnen we de balans opmaken en de ontwikkelingen zien er goed uit. We hebben een 

groep van zo’n 20 kinderen die we qua aantal aan kunnen en die onderling behoorlijk wat in de melk te 

brokkelen hebben. 

Voorgaande jaren staken Jouke van Veelen en Lars Vogels boven de rest uit: qua leeftijd, qua speelkracht, etc. 

Niet voor niets werden zij de voorgaande jaren gekroond als Caissa-jeugdkampioen.Nu ziet het er anders uit. 

De top is jonger en breder. En dat is interessant. Alexander en Adrian waren naast Lars de hoogvliegers vorig 

jaar. Ze doen het nog steeds goed, maar met de komst van o.a. Max, Eli, Kevin en Clemens zijn meer jonge 

spelers met mogelijkheden lid geworden. Bovendien zie je de welbekende ontwikkelingssprongen bij anderen. 

Kortom, het vervolg in de interne competitie is onvoorspelbaar en dat is spannend. 

De 1
e
 turnus is tenslotte na de gelijke stand in de reguliere competitie, de gelijke stand in de play-offs en de 

gelijke stand na de eerste 2 snelschaakpartijen in de ultieme 3
e
 snelschaakpartij beslecht in het voordeel van 

Adrian. 

Ruben leek lange tijd met de winst in de 1
e
 turnus aan de haal te 

gaan. Hij versloeg iedereen behalve Alexander, maar werd wat 

ziek en wist zijn laatste partij niet winnend af te sluiten. Toch mag 

Ruben trots zijn. Hij heeft een flinke sprong gemaakt en mag zo 

wie zo aan het einde van het seizoen de 2
e
 plaats in het 

clubkampioenschap gaan betwisten. 

De B-groep werd ruim gewonnen door nieuwkomer Max en de C-

groep was voor Cem, de rode-lantaarndrager van vorig jaar. 

Klasse, dus! 

Het Elmimi-jeugdsnelschaaktoernooi hebben we door de 

griepverschijnselen bij Matthijs maar ten dele kunnen afwerken. 

De op 5 februari jl. gespeelde partijen beschouwen we als de 

voorronden. We zullen later in het seizoen de finales plannen. Er 

waren wat opmerkelijke resultaten, maar één hele grote: Kleine 

Anna (is ze 6?) plaatste zich voor de A-finalegroep en dat is een 

daverende verrassing. Het is prachtig haar snel te zien spelen, ze 

begrijpt hoe het werkt. 

Verder werden enkele weken geleden de PK-E wedstrijden door het SGA georganiseerd. Ook hier waren weer 

bemoedigende resultaten te melden. Alexander en Adrian namen deel als F-jes en eindigden als 5
e
 en 6

e
! Dat is 

met de meer dan 20 deelnemers een prachtig resultaat. Ze hebben in deze jeugdgroep nog alle tijd zich te 

ontwikkelen. Alexander eindigde in deze categorie –uiteraard- als de beste F-speler. 

Extern had ons 1
e
 team na de promotie een moeilijke start. Partijen van een uur en noteren vragen een andere 

instelling en concentratie. Ook zijn de tegenstanders vaak ouder en hebben ze meer schaakervaring. Na 3 

nederlagen werd een bemoedigende remise bij Chaturanga geboekt. Meest opvallend was hierbij de winst van 

Alexander, zijn tegenstander heeft een rating van 1219!  

Eindstand 1
e
 turnus 

1  Ruben en Adrian  117 

3 Alexander  102 

4 Max   82 

5 Isidor   81 

6 David   67 

8 Eli en Samir  65 

10 Cem en Oscar  62 

12 Sam   59 

13 Yassine   54 

14  Shaffy en Goya  52 

16 Kevin en Sarah  50 

18 Emiel   48 

19 Clemens   43 

20 Aidan   40 

21 Dani   30 

22 Anna   26 

23 Mischa   18 

24 Jesse   4 
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Het 2
e
 team draait mee in de middenmoot en dat is als nieuw team een bevredigende start. Met name Max en 

ook Ruben hebben goed gescoord. Kortom, het niveau bij de jeugd komt hoger te liggen en verbreed zich 

tevens. Dat is interessant, maar geeft ook hoofdbrekens. De lol en de pret tijdens de schaakavond hebben we 

altijd gekoesterd, maar we moeten het talent ook meer gaan voeden. Daar is geen ontkomen aan, de jeugd 

moet bij ons kunnen doorgroeien. Dat is toch de ambitie die we moeten uitstralen. Diverse spelers zijn thuis al 

aan de slag gegaan met het stappenplan. Op de jeugdavond zelf proberen we thema’s te behandelen die in de 

stappenmethode behandeld worden.We blijven hopen dat mensen met schaaktechnisch inzicht nu en dan of 

vaker schaakinhoudelijke thema’s met de jeugd willen behandelen. Ook staan we open voor gedachten en 

ideeën, hoe het talent verder te voeden: meer tijd spenderen? Een 2
e
 avond, namiddag? Samenwerking met 

andere jeugdschaakclub? 

Inmiddels is de 2
e
 turnus van start gegaan. Eli is koploper en staat als B-groeper ook daar dus bovenaan. Sarah 

staat 1
e
 in de C-groep. 

Stand Interne competitie 2
e
 turnus na ronde 4: 

1  Eli     36 

2  Oscar     30 

3,4,5,6  David, Alexander, Sarah, Kevin  26 

7  Clemens     23 

8  Samir     22 

9  Adrian     21 

10, 11  Max, Cem    20 

12  Emiel     19 

13, 14  Simon, Isidor    16 

15  Ruben     15 

16  Dani     13 

17, 18, 19 Aidan, Jesse, Anna   10 

20  Yassine     6 

 

Indeling groepen 2
e
 turnus: 

 

A- Ruben, Adrian, Isidor, Simon, Oscar, Max, Alexander 

B- David, Emiel, Samir, Yassine, Cem, Eli, Clemens, Kevin 

C- Dani, Shaffy, Mischa, Sarah, Aidan, Anna, Jesse, Bruno, Laura 

 

Uitslag voorronde ELMIMI-toernooi. 

We hebben 4 ronden gespeeld. De finales spelen we later. 

1 Kevin     4 

2 Max     3,5 

3 Oscar, David    3 

5 Anna     2,5 

6 Eli, Clemens, Isidor, Adrian, Ruben, Simon 2 

12 Alexander, Cem    1,5 

14 Sarah, Emiel    1 

16 Aidan, Dani    0,5 

 

De eerste 5 gaan finale A-groep spelen, de volgende 6 finale B-groep en de laatste 6 finale C-groep. 
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DE AGENDA  

 
 

   Intern     Extern 
 

FEBRUARI 2008 

                                            

Di   19   Ronde B5    Caissa 7  - ES ‘80 3 

Di   26  Prof van Hulst/SNELSCHAKEN 

 

MAART 2008 

Di    4            Ronde B6    Caissa 3 - Laurier-Gambiet 1 

Za    8      Caissa  - HMC Calder 2, Caissa 2  - UVS  

Di   11   Ronde B7    Caissa 4 - Nieuwendam 2 

Ma 17       Nieuwendam 3 - Caissa 6 

Di   18   Ronde B8   

Di   25   Ronde B9     Caissa 7 - Donner 2  

Do  27       Euwe 5 - Caissa 5 

Za   29      SMB - Caissa, Moira-Domtoren  - Caissa 2 

 

APRIL  2008 

Di      1    Ronde B10    Caissa 3 - Zukertort Amstelveen 4  

Vr      4       Zukertort Amstelveen 5 - Caissa 4 

Di      8   Ronde B11    Caissa 8 - De Raadsheer 4 

Di    15   Ronde B12    Caissa 6 - WSC 1 

Za    19      Eindhoven  - Caissa, ASV 2  - Caissa 2 

Di    22  Ronde B13    Caissa 5 - Het Probleem 2 

Wo 23      De Raadsheer 1 - Caissa 3 

Do   24      Het Probleem 4 - Caissa 7 

Di    29  Ronde B14 

 

MEI  2008 

Di     6  Ronde B15    Caissa 4 - Donner 1 

  DEADLINE CN 416 

Di   13   Ronde B16 

  CAISSANIEUWS 416 

Do  15       Het Probleem 5 - Caissa 8  

Di   20        SIMULTAAN NUMMERS 1 

Di   27  Zomerapid 1; Matches ½ 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dé schaakmethode die op de Cubaanse scholen en op het ISLA wordt gebruikt. Het citaat van Fidel 

op de omslag luidt: 

‘Het verspreiden van het schaken,… zal dit land veel meer denkvermogen brengen, met grotere 

efficiëntie; je moet het zien als een basisvak op school.’ 

(zie pag. 34 en verder) 


