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DE S . C HAK ELI N G =======~~====~~========== 
Orgaan tor voorkoming vroi kortsluiting in de 

afdeling schakone 
1e ja ergang, nummer 1. 

Naar eon vaste redaktie wordt nog gezocht. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-

(Familieberich .ten): 

Het Algemeen Bostuur van -do 
UNIVERSIT~IRE SPORTVERENIGING 

gocft mot vreu~de kennis aan de geboorte van de 
11e. onderafdaling. 
Wij noGmen het: 

SCHAKEN. 

L.rnsterdarn, 18 oktober 1~66 
Felicitaties: Amsterdams Schaakhuis 1 

Henri Polaklaan 14. 
(Iedere dinsdagavond na 1J.JO). 

Hier is dan, met het el.rsto nummer van het clubblad "Do Schakeling" 
con van do eorsto levenstokenon van do pasgeboren afdeling schaken · ' 
in do Universitaire Sportvereniging •. De bevalling is vlot verlopen, 
zoals do annwozigon op de ledenvergadering van 18 oktober wel go
merkt zullen hobbon. Hot wordt dan nu onze tank deze baby op te voe
den tot oon gezonde, volwassen vereniging. 
Het bestuur van do afdeling ho ~ft gomecnd dit o.m. te kunnen berei
ken door do uitgave van een clubblad, waarmoo wij 00n "schakeling" 
willen ontwerpen tussen de loden en do ~ .. ::.·:.::uiging en heeft da rtrom de 
inhoud van dit e2rste nummer grotendeels voor zijn rekening genomen. 
Dit ter voorbereiding van een nog in te stellen redaktie-commissie. 
Wij hopen, det de leden hierdoor geinspireerd worden om ook hun bij-

rage te gaan leveren. Alle nozele en onnozele inspiraties zullen 
op hun waarde getoetst worden en worden opgenomen in een eventueel 
volgend nummer. 
Wij zijn er ons van bewust dat we mot dit ocrste nummer van "De 
schakeling" een zeor amateuristisch begin hebben gemaakt van een 
eigen clubblad, en dat de inhoud ervan wel aan enkele veranderingen 
onderhevig zru. zijn. Toch durven we met enkele "vaste rubrieken" 
te beginnen bv. de rubriek "openingstheorie", geschreven uit do 
inspiraties van de He~r C. Landsborgen. (Mocht U denken, dat deze 
rubriek sla r'.t op de opening van dit blad, dan vergist U zich: dit 
blad is tegen alle regels ·van de theorie opgezet). Het is te hopen 
dat vele beginnende spelers hieruit leerzame conclusies zullen 
trekken) en dat ook de gevorderde spelers or voordeel uit haleno 
Het echte clubnieuws is in dit nummer nog tamelijk beperkt, macr dit 
zal in de komende maé·,nden waarschijnlijk wel uitgebreider worden. 
Ik hoop 1 dat volàn dit blad met gonoegon zullen lezen en dat ze wijs 
kunnen worden uit de vele zinnen en onzinnen. · 

C. de Rouwe 1 ~raeses. 



NAKAARTEN IN COMPETITIE VERBAND. ------------------------------
In de externe competitie is het eerste tiental verrassBnd gned 
bestar t à.oor 6-4 overwinningen op achtereenvolgens Philicl .ór en 
èlo Pion 111; B'.èt tweede team, èlat tweemaal met 9 man uit moest 
komen,verloor beic1o keren met resp. 7t -2~ van A.S.K.-Cinemat 
en met 6-4 van DOs-s.V.B. III. Wanneer het eerste team even 
constant blijft spelen en het tweea.e team de stijgencie lijn 
voortzet,zullen we in april op een 6 oed seizoen terug kunnen 
zien. Hiorvoor is volledi 6 e inz et van do spelers en een zo 
vnlledig mogelijk "Pknm en van de teams een eers te vereiste. 
Ziedaar · een volzin , die bewijst hoezeer algemeenheden niet 
alle~1n . in hun algemeenheic1,maar ook in het bijz"nder,waar kun
nen zjjn. 

In de interne cnmpetitie leiden Eysker en M('\stertman mot drie 
uit c1rio , Gevnlgd do nr Alberts en Landsb-er gen met twee uit twee 
en Pijpers met een uit een . Wîllen de spelers van het twee(1e 
tiental or tenslotte op letten, dat do wedstrijél teben J'le Weesp
er Sohaakclub niet op 6 december , maar op 29 docember gespeeld 
zal wr,r cl en . 

De stannen in n.e internG c c@pet it ie: 

1. Eysker ••...•..• ~.3-3 
2. Mnstertman ••••••• 3-3 
3. Alberts •••..••••• 2-2 
4. Lannsberben •••••• ?-2 
5. Pijpers ••• , •••••• 1-1 
6 . r.1e Rouwe ••••••••• 2-3 
7 •· de Graaf ••••••••. 1 -2 
8. van Kai=:d:;P.rrm .•••• 1 -2 
9 . 01 tmans ••••. . ••••• 1 -2 

10. OnAtorhnf •••••••• 1-3 
11 ~ Künzel ••••.•••••• 1-4 
12 •. Biersma •••.•••••• 0-0 
13. de Jong .•...•..•. 0-0 
14. Koch •• ~ .••••••••• 0 - 0 
15. Post ••.•••••••.•• 0-0 
16. Stenvers ••.•••••• 0 - 0 
17. Thoolen •...••••.• 0-0 
18. Vo0rberg ••.•••••• O-O 
19. Nie0erer ••••..••• 0-0 
20 . Roman ••••.••.•..• 0-0 
21 . van Raamsnonk .••• 0-1 
?.2 . Skubi.sz ••.••••••. 0 -1 
23 . van Sorbe ••••••.• 0 - 2 
24 . Berb~e ••••.•••••• 0-2 
25 . Lippons •••••••••• 0-3 

K. VoorbP-rg; 

You must not be crazy to - be a chess-player, 
but ...•.••..... it helps! 



~~ camiddclde schaRkpartij kan verdeeld worden in drie fasen,nl . : 
D0 opcning,h0t 111icî,,0.1J:=rp0.l Gn het eindspel . Zon min of moor grondige 
:-cnnis hiEn·van is voo:;.' een schaker, ·.:ic vooruit wil komen, onontbGe::.."
lij k. Tiacr munig beginnend. schaker CLikwij ls in de opcnig al zo vreso- 
lij\: mishandeld wordt 1 dat o::.." van midden - en eindspel helemaal gec:i~. 
s:prakc .... · .. er is, is het voor hom van groot belang deze spelfase onder 
èc knie te krijgen . "Ja " , denkt U, "mij niet gezien~ dan moet je dui -
7~::nden varianten leren " . Wat dat botreft, kan ik U op Uw gemak stel-
=- .~: Dat is niot helemaal nodig. I:oor er een O}lOningsrepGrtoirc op na 
·u..: houden, kan het volgende worden boreil;:t: 

.c Verras sir.gen in d3 opGjtü1 .g, orden volkomc2.1 uitgesloten, waardoo:." 
men tc1.1.m:· nste ever gooè., of beter: uit de o:9e:.1ihg tevoorschijn z3l 
komen . 

1:1( lvion hoeft olech-Gs kenn .is te r1e~er:.. van cnkeJ _e varj_antc~ , 

Zo I n ope:'.iÏ.1"3srepertoirc hebben wLj voor U samc:1.ges--teld .. 
ü1 de komende aflcvGringen van dit scha2Jtblarl zal iedere ke.._r é6:,1 
opening (of G~n gedeelte cr v an)v:ordon hcspro~:en . Wij kunnen . U ·varï.zelf 
f'prekend ni .et C1VJing~!l om c1c'.L,;'3 oponing2~ to 'nostud.e:re:1, maar we wille;1 
ze wel met klor : aa~1bevC?lon . ~r hoeft echt n i ot zo veel tijd in te gaa n 
:3i tton . Yfoos niet bang om de opgeds.no kennis j_n . do prak-tijk to toetso!l., .. 
slochts op dozo wijze le0;rt men sche.kon l Immers~ U hegint de partij 
mot hGt doen van do allorbBs·~o ( grootmee;sterlijkG) zctto.n • __ Hierdoor 
kunt U dan op don langon duur, in oe;n bepa2lde s:ttuatie , volkom.on 7,elf 
standig do beste zot dOODc 
Trekt U or zich ook niots van · ar n_ e_l_s .. de tegenstander ree-a.s · na· enkele 
zotten 11afwijkt" ve.n do thoorio. Hij hoeft dan 6f een foute zot, óf in 
i8dor geval oG:.1 minder goede ze ·c g0û.arm. Op dat moment moot U nà gaan 
do:1kcm on trachten to on tdekkon, waarin het foutieve va.u ûu ~l'j t; clä:u 
"1cü schuilt. Als U ds.n dankt or achter gekomen to zijn, gart U zookon 
nc.r .c do zet( ton), waarr·_oo U do spr.l "I''7,f~t ·vau TTw Lueons tancîor krin v,oor 
lï'P...:;cn. Dat is -·ikwijls goon 00w·n 1 10i f'/ ~ar ·k en dikwijls is het .1·c·'-'" ' 

·-::J.t 78 .n 7,0:lJ VI' o-rl 0e;ri11g "1f ;-:,r ;"Cl ; r povo:::..~, J .• .._. .. a : 11 nr,P.1H1P. ltcl1l1r>U \'Cl OlJ 

~~ t ~clcvrd. -
j):;n :.10g ovn opmorl ,j ug in hot alp-emecn, . die v r, r, .t o.l in het m:i a clPu~r o ... 
-,,~3..n tolang is: Spo"l J i.cvor te aggrossiof dan t(.; 1-'àu...,j ,._r · 1.1.,,ilï..LJ sch 
c.lJ.o grootmc~st0rs zijn begonnen ols ar-... j.1valsspoler. 

H~t ounvo~digsto opani : ssroportoiro, dat wij gaan bohandelen , ziet or 
::.ls volgt uit: 

Vo0r_do_wi tsp_ol __ er_': î p 1 f3 • G - • •• • ••• • 

Koningsindisch in do voorha~t. 

Vc J r do zwe.rtspolc~: .. --- --------------
Op 1 • d2 d4 antw. 1.., • • • o<ft PJJ'8 - f6; 

L, 

Op 1. c2 c4 ·1 . ..... , Pt::8 - f6; 
Op 1 .Pgî f3 1 .., "' •• 0 • Pg8 f6; 
Op 1. g2 g3 i ~~ç&OO Pg8 f6; 

Op 1. c2 o4 cntv;. 1 r • o • • >l c7 - c5; 

Op ·1 • b2 - b4 en Î • f2 - f4 zlillon ndogolijke " 
a2,ngegc-o;,-on wordon. 

Konings - Indisch . 

Siciliaans . 

best r ijdingswijzen 

J.ndere mogclijkhc r1o,,, 1nli.1D8n govc~glijk buit:m beschouwing gelaten 
wordc~, omdat ze slecht zijn of in de praktijk hoogst zelden voor 
kc..r.i.c:n. 



De openingskouzo is er op goricht do zaak eenvoudig te houden. Zo is 
er do mogelijkheid om mot wit en zwart konings-indisch to spelen, wat 
de zaak zeer vereenvoudigt . 
Wc zullen nu c~n begin maken mot hot repertoire voor de wartspeler 
en in deze aflevering bekijken, wat zwart moet antwoorden op de zet: 

1._o2_-_e4 ____ ~~~~~~~ 

Zwart ho~ft hierop voclo goede zotten tot zijn beschikking: 1 ... c6, 
1 ... d6, 1 .•. c5, 1 .•• d5, 1 •.• e6, 1 ..• e5, 1 ••• Pf6, en 1 ••• g6 . 
Hierbij laton wij de minder - goede zotten van zwart ( 1 •• • a6, 1 •• a5, 
1 ... b6, 1 ..• b5, 1 ... f6, 1 ••• f5, 1 •. . g5, 1 ..• h6, 1 ..• h5, 1 ..• Pa6, 
1 ••• Fh6, en 1 ••. Fc6) nog buiten beschouwing . Wacrom hebben wij van 
8l dozo mogelijkheden, juist de zet 1 •.• c7 - c5 on da crmoe hot si
ciliaans gekozen? 
Da8r zijn vele redenen VliJor, bijvoorbc~ld: Het is een van do boste ver
dedigingssystemen voor zwart, wordt tegenwoordig ontzettend voel ge
spo ,~ld en last, but not least, kunnen wij, door óén bepaalde variant 
t e kiezen 100-den andere varianten vermijden! Zieda ar de argumentatie! 
Dus Siciliaans:. 

1 e2 - · e4 c7 - c5 

2 Pg1 - f3 

c'( - G6 

d2 - d4 3 
3 
4 

• • • • • • • C 5 X d4 
Pf3 x d4 Pg8 - f6 

Pb1 - c3 ••• C, ..... 

5 Pb8 - c6 

De bedoeling van deze zot is te beletten, d~t 
wit met 2 d2 - d4 het zogenaamde "ideale een-. 
trum" (een pion op d4 on o4) kan krijgen . Nu 
kan zwart na 2 d4 met cd4: antwoorden. 
Wordt zonder ui tzondoringon gospecüd en is 
waè~rschijnlij k de enige zot, waarmee.. wit op oun 
klein opcningsvoordeGl mag hopen& 
Ook goed zijn 2 •• d6, on? •• Pf6,(en zolfs 
ook 2 •• a6, 2 •. e6 en 2 • • d5). 1J07.o -·.-nl 1 0n 
00lrl:01- · l ri; .L 1-'"'J ' - on'7 .0 L1-:P.0.11rn1wi1,,g. 

Duze zot vormt in combinatie mu 1-: 1·.r-3 wj ts pl n1.1. 
De logische consequentie. 
Valt de pion op e4 a~n en ontwikkelt weer o~n 
stuk. 
Dokt do pion . Vooral niet 5 o5? , wegens Da5+ 
en do pion op o5 ga at verloren . 
Hiermee ontsta 2,t do "viorpa r rden-variant", oGn 
der oudste Gn bo ·to varianten van dG Siciliaans 0 

verdediging . Ze is tegenwoordig ongebruikelijk, 
(verrassingselement!!) GchtGr zonder bepaalde 
redenen. 

Wi t ho ,_;ft nu ma.ar l :tofst 7 zotten tot zijn beschikking, die wel allo 
vo or do hm1d liggen on da arom vo el gosposld worden 1 manr niet alle 
eve n goed zijn:. 

6 Lf1 - o2; 6 Lc1 - o3; 6 g2 - g3; 6 Pd4 - b5; Pd4 x c6; 6 a2 - a3; 
6 L c1 - g5. 
In de -_,_Jlgcndo aflevering van :OE SCHAKELING, zullen wij deze varianten, 
i eder afzonderlijk, besproken. 

C. Landsbergon. 

SCHJJiKPROBL~il\'I: Frobo~r met alle schaakstukken (behalve de pionnen) 
van éón kleur een zodanige opstelling op hot schaakbord te 
maken, dat alle volden (64) van dit l:;:ird door minstens één 
van dozo stukken bestreken worden . 

Do oplossing van dit problo....;m zal in oen van do volgende nummers van 
TIE SCHJ~IG..LING gegeven worden . 



T1:8 V0:8TBJ,LTOTO. 

Wat schaken mot voGtballen to maken ho8ft. 

nar.r het lodonacntal van onzo vereniging nog niet ovorweldigond gToot 
is, en tot dusver zelfs nog beneden de verwachting is gebl cven 9 i r; 
ook de financiole posi tic nog niet hclcmasl. gezond . Gelukkig ku...YJ.non 
wo hic::. , - r ovcntuocl op de moodcrvoreniging terugvallen 9 zodo.t n1...;. 
faillissuwon ~ neb niet dreigende is, maar con dirokto oplossin g v rn 
dit problo,,m kan hot bes to van binnen - uit geschieden. 

Lon van do mogolijkhGdcn hiervoor is de dc0lnamo aan do vootbr,lto-1- Jn 
Dit is in iGdor geval voor de af deling s chakon een winst geven do be· -
zighoid on mot con beetje geluk kunnen do lodon 1 die hieraan dcc~_-· 
nemen ook een aardig winstje maken. Niet minder dan 16 % van do ~~1 °g 
van onze loden en van hcn 9 dia via do afdeling schaken aan do U,Se 
meespelen, komt ten goede acn do afdeling sch~kcm. ])i t kan ac.r LL c; 
oplopo:n 9 als or eon aEmtal mensen zijn, die regelmatig mocspolcn1 1j\· . 

in e...,n sys .tocm n 

Om oen voorbeeld to noemen: L.ls or 10 mensen z:i.jn 9 die elke wo~l;:: met 
ieder 4 kolommen willen deelnemen ( inlog f 1 ,30 por persoon por v,cok) 
dan ontvangt do afdeling vs.n deze 10 man tJtaal plm. f . 2 . 25 per v1eok. 
])it is over 30 weken plm . f. 67.50 belastingvrije inkomsten. 

Om do propaganda voor de vootbal toto aantrekkelijker to malrnn1 wil ;_};: 
voorstellen om mGt oen ac.ntal groopj es 9 systc 1. ':'.tiach aen do toto r.: 0 0 

to spelen . Er zijn al vcrsdhillcndon, dio hiervoor belangstclli~::g G" 
toond ho1,bon en miss chi on zijn er nog andcron; dia warm gcmac.kt k ': 1 ·· • 

nen worden, ook onder Uw vrienden en kcnnissc:n ( dio gc(..n lid va :, "t.:;-,J " 
hohoovcn te zijn 9 ma::.:.r wol toto-lid kunnen v:orucn). Hot roeist 2.~at i.G-· 
gold hj orvo or bodra2gt f. 1 . 50, wanrvoor U o~n heel 'j 2.0.r kunt moe::;po ·-· 
lon. Vo.n andere af dol i ngcn ju r1o U . S. weet ik 9 dat ze vorlgc j 2.ra:c. 
ook in groopsve;1·b:::i .n d hohhcn mee godo..an on do.t do spol o.rs er zo1f con 
winst uit gch2. ~ld hcbhon . 

~nkclc belangrijke punten voor mcnsGn 9 d!o systematisch me~ willon 
do on 9 zijn do volgondo: 

1 o. Er zal iedere weck mcegospoold wordon 9 we..arbij iodorcun me/:; c-:.;;:. 
van tu voren v2. 'cgostcld 9 vast a ,' n-:;nl koloomon deelneem-:;. Het u<J.n-· 
tal kolommen hoeven niet beslist 8 te zijn 9 o1ke weck - 2 9 .:l~ 6 
kolommen zijn ook gooêl - ma,r hoo moer kolommtm, hoEJ grote r de, 
kans op eon prijs. 

2c. De to winnen prijs zal ovomrodig verdoold wordon onder de dcL.l· · 
nomors; ovonrcdig a2.n het aantal kolomrncn 9 w2.armeo ieder mo--spc::clt 
Hiervoor zal iedere speler con deelname-formulier moeten tekono r. , 
waarin hij garandoe:rt, dat o~n ovcntuool door hem gewonnen pr :i.j u. 
met de medespelers verdeeld zcl worden. 

Je. Hot systeem zol van to voren besproken wordc!l on ui tgcwerkt wor -
dcn 9 waarna steeds oen dcolnomc· per wc~k allo formulieren vol-
gons dit systeem invult. 

Mocht U hiervoor dus bolangstclling hobbonr of vrienden on kcn~1ssc~ 
hebben, die or zich voor intoressGron 9 noem da..n contact op mut 1 ::--r-

. .," ~-=--n::le . Rcgistratio - formulü;ron en alle verdere inli chtincc.L :,.,_'_ ~n 
bij mij vorkrij go aar . ])e to tof ormul ieron kurncm moderc dinsdo.t; 2,7on c1 
op de schaak - avo~d ingeleverd worden. 

])oor regelmatige deulnrune vergroot U Uw kans op eon prijs en bov c11-
dien steunt U hiermee Uw voren:~ gin 6 ... 

C. de Rouwe. 



PARTIJ VAN D':i: lvL'.u\ND 

N:1 de WGdst rijd van ons eerste tiental t .... gcn Philidor hebbl.3n wiJ 
de Heer d~ Graaf gJvr~Rgd zijn p~rtij vo or ons blad t~ willen ~na

l yse ren.Hij g3f on s h~t ond0rstn~ndQ vGrh~ ~l. 

Mij is v"'rzocht mi,Jn p:::i.rtij te analyseren uic d1J wGdstrijd Phili
dor-U . S. I ,g -.,sp.:..:<Jld op 11 oktob ,.:ï."' j.l. Ik zs.l pj·obcren zo duidelijk 
inogulijk di..z . partiJ v2n comment"'.ar ts voorzi-.,n. · 

1.':it :TI. P"'.rson(Philidor I) Zwart:J.D . d~ Gr2~f(U . S .I) 

1.b2-b4, ••• Dcz.c zet,dL; v(;n flanlcr..anvr>.l op d3 ZW!3.rtG stollinG b.::.
tok:'3nt ~ is c-.;n poging om v~.n d.::. g .... bruikoli~k1~ pqrtij
opzott"n 2-Ï t . .:: wiJk ,Jn.DA.t is op zichzelf to W8Ardor(.n, 
ma:,"'r h .. -c b~zwa'1 .r is 9 dP.t zwqrt h J c cGntrum in h::"..nddn 
krijgc ,;n ~Gn snoll'1 ontwikk\_üing van zijn stukk -.:n k2..n 
b .... W3rkst cllig ~·n. 

1 •••• , e 7 ... c 5 
2 . Lc1-b2,f7-f6 

3 •..• , d7-d5 
v.-. o2 -c3 ! 

4 ~-•.• , Le 8-c6 

5. Pb 1-c 3, ..• 

5 ••.• ,Lf8-d6 

zi .t ,:;r ind ~.rdc. P..d vroend uit ,omdat h.:;t indard8.Rd 0..=.m 
licht .... vcrzwP .kk ing wrn d(J koningsvl.Jugel bGtGk vnt. 
De D~dO(.ling is om do aktivitcit V8.n Lb2 langs do 
diegon~.al a1 - h8 zoveel mogGlijk te bvlcnotten. 
Onttr_,kt duz.J p ion v:=tn d..., a .. : nve .lv"'1n Lf8 hL .rop ~-n 
voorkomt voorlopig de ontwik 1 ·..;ling VR.n Pb8. 

Achc .. :c d.Jzo zet z.ittsn m.i. drie b t2do (;;lingen,diu bo
og,;n d ... ZWRrt ... opzet tij v ,.t's tor, , n.Dcz e zijn: 

"".)EGn bemoeilijking W'.n e,,n .. ventueul d5-d4,h0tg o .. n 
c'i "',:.divit.::.;it van Lb2 no,; L''-·'·r zou b __ knottc3n(PJ2 
ic nl. e:~n bol:rngrijke sch ,,..,Jrnl in de witte fl-;nk
."'.l;: c L.) . Hi<.,rt E.g.:; n ho" ft v.1i c nu Lc4 in p .._;tt o 0n hot 
vff".ct van d"ze zet is '_·,_.c volgend.J:D!'i. 0 .r zwf'.rt de 
f-.:-,:i.on opg ... splèkld he .. ft 9 is de diagon .q,·~.1 [).2- g/3 wqt 
o~:._, n komi.:.: n t " ligg0n. '.tilf!~~:· t D twe: :.;d _. zet hqd du.J 
'boc t1 v\.Ü e"n kLdn b8ZW.~:'.r. 

b) ITvt b~strijk:n vnn d0 v cld_ n lRngs ds di~gon~~l 
d 1 ~ h5 door d" wit tè do.mv. 3r dreigt Dh5+, wa-=trop 
zwart mot g7· <, 6 zou mo...,t..:..n 3ntwoord,.m,hstg0vn 
zr:C'..rts koningsstGlling n o.'.::, mo.Jr zou vorz' 'A.kk ,:n. 

c)H ,. t voorb..:.r~id0n vRn ~ .. n ~v~ntu~ ~l f2-f ! ,orn zo
d0~nd~ ~w~rts ~fdak~ing v~D dG diagonf'.~l ~1-h8 
·c ~ Vvrstor.:::n. 

Da~~ ontwikk~lingszet bao og t: 
a) Do wi tt ,3 loper op f 1 oen ::.. v..:. n-t U8C:l b c z0t t ,~n VA.n 

d~ diagon~~l a2-g8 t 0 b ~l .tt u n. 
b)~0n uitval van d8 witt~ d~ra~ naqr h5 zijn krRcht 

t~ ontn~mGn,door in d~t gJvnl Ld6-f7 to spol0n. 
Do·:,rd?.t zwRrt vo c r kom.:n h..:,0.ft, dA.t Lf1 zich n!Cl.Rr c4 
sp Gvlt,dr~igd ~ ~r nu Wil d5-d4.ryit wil nu door d~ze 
ontwikk lingszet e,,3n GV8ntu: .~l d5-d4 discut?. .b :ü stcl 
lon, omdqt in d~t g0vRl Pc3 ns~r ~4 zo u kunnan sprin
gon,t . .:.r vdj l dit p-:o.Rrd nu w_,inig b Jw:;;gingsvrijheid 
h\., . ft . 
Qr_, P r:;8--~ 7 t ~ le.t ..;n volg .;n. z;Y,!:.rt str .::.:Jft dus e1.rst 
n?.2..:i.~ -· n sn· .~11. m()bilisqtil- Vé'.n zijn stukk..Jn,P.lv rJr:-.:ns 
tot ~ il ~kti~ n VST t2 gR~n. 



6 • P.2--o.4? , • • • • 

6 .•.• ,Pg8-.a7, 
7.h2-h3?,o-c, 
8 0 g 2 -g Ll-1 • , • 

8 •.•• , ? b8-d7 

9-.d2-d4, •.. 
9 ...• 9 f6-f5' 

10~L ~1?~c 1?, . .. 

11 • • • • , P.:.. 7 -g 6 , 
11 . T ?, 1 · -b 1 , 
11 •• , • 9 i5 Xg :./-

p h 3 . Dd . ' -r. - • X&;,1-' j-}: u 
1 3 . Dd 1 -..:; 2 , L..:; 6X ~, 4? 

14,Pc3xd5! 

1:.ït is g -~woon weg v'1..n z1Jn dp.1a-.;vlsug0l.Hij stP.'ît 
d~ar ook WGl st~vig,nnar m.i. is deze zGt voor
barig,omdat a~.n de ontwikkeling VA,n d e witt-J 
st ukken op d.:; konin _ svll;u.g,.:::l we;l priori t " i t 
moch t wordon v "'rle ..:.:nd. 

1.-.ïts zev e nd e; c:.n P,chtst..; zGt b 0t okznon een :::i.kti;; , 
die opv~lt d~2 r origin 1lit a it,m~Rr ni ~t doGr do~ l
m8-tigh-.::id,omd~ ,t: 

R)DG 1nittl,; stuk.cnoni:; 1 ·ikkeling v...,r t ,)n ;-:,,cht Gr 
blijft bij di u V?,n zwert . 

b)D 6 wiet~ koning vo crtaRn mot 02n ni J t al ta 
sterk .- varsch ?.t.nsin g genoog2n z 2.l mo;..;t.Jn nemen" 

Zwqrt h0 e ft ds ontwikl;,:,_üing VP,n zijn licht.::i stuk -
lcn VDlt '··c it. B,.:,sclF~uvvc3n "'G th<?.ns d) nu o ntstqn ~ 
st~lling,dnn kunn en n~ h~t volg~nda vqststell ~n: 
z 1 Rrt st P,::i,t c,verwc _ :..nd , zond er d<=>.t hij b u iten g0 -
1~,o : n st -:...r k .:- z 3tt e n :12.:.ft vcrricht, .:..n wel ,....o de ve l 
g-.,ndè r ,.d ,.,në n: 

~)De z~~ rt ci k o nin ~ s t ~2 t va ilig ~r d~n d · witt 1. 
b) 6Wr:-.rt hG0ft · vi :f stukken ont \likk-.:lt t ,:;gcn wit 2. 
c)Zwarts invl oed in h ~t c2ntruu is g r ot ,r dan de 

1Nittc • 
Z1roP..rts pl2.n .is nu a l;-; volgt :Het i:-pspèL:m v;;i,n d -s f-
1::,i on on d,. f-lijn ·:p .. n ·i:;o krij_gcn0n,na h ::,t wegspe-
1..., n van p .. 7, z,· qrt s d2.. __ in h :.:.t sp .. 1 t 2 b ..., trckk 2n 
(doo r h ~t vrijmalc :.n v;, .n d\C: diag 8m'."=-l d8--::-1L~)-. 
Zclfbdrn otting v~,n cL ;-.\tivit.::it v~,n Lb2. 

Om lA.n_zs d,:. di<"i.go nr,..,~..,.l c 1-h6 E. .... n ~yo t ,_r 8 ak tivit .~it 
t ,.;: ontpl oc i ~n,ma~r die gn.n.t t '-'n ~vs t e v:c>.n do ·"'nt-
1.nikl·;:c;lin .:_,, d :,r 1'Vi tt '-' st uklrn n. 

' ï t SP·~·_ lt zonde r pl ...,,n. 
V._,rsch2.fc 1Pit da h::,.,li ':fic n h-lijn fil?.!:.r dq,:1,r stA ,qt t 0-
:~,)nov ~r d;,,t zw~rt d _, ha lf ~·p ,_;n f -lijn v ,jrk r ijgt, 
w .... lk.J m.i. dcordP.t z ,r,2,rt b ;:.t Gr is c-ntwik ~·:0ld,mc .. -;r 
b t ~k_ ni s he .... ft dqn a~ h~ lf 0p ~n h -lijn. 
dr~igt n~t c p f6 
Te vlug! LiW::>,rt h-';,d b ., t;...,1~ 0 ,~rst op d4 L.'.unn ~n rui-
1..;n om .::nmiddc.llijk d -:.. ---lij nt -:: c:·1,.;n2 n. ri n :ui ~ : 
13... , ·~ 5x d4 , 14. cJx dL~ 1 L ... : 6xgt.J. '-·n nu: 
a)15 .D -2 xg4,Df6xf 2+j 16 .K 0 1-d1 1 Df2xf1+,17.Kd1-d2, 

Ld6-f 4+ m·.,t dP.î2"t-~"'inst . 
b)15 . D-.;2-d2,Tq8-. L+ n nu: 

b1)16.Pg1- e2 ,D f 6xf2+ 9 17, K81-d1,Ld6 - g3! ~n nu 
wcrdt a~ dr"i t in ~ 18 .... ,Df2xf1+,19.Th1xf1, 
.__ Tf8xf1+,20 .:ld2- -0 1,Lg3x~1,G ··ev 2 l gc1 dc , r21. 
LG1xc3++ wit f~t~~l . 

b2)16.Lf1- G2 ,J f6x~2+ ,17.K ~ 1-d1,Df2-f1+ 9 1C.Dd 2 - ~ 1 
L d C.-g 3 ! , 19 . D" 1 x :E 1 9 T f 8x f 1 + , 2 0 • K d 1 - d 2 , Lg 3 - ,; 1 + , 
21.Kd2-d3,L g~. ~5+,22 .Pc3- o4,Lf5x 04+ , 23 . Kd3 
-o3,L ,A -f5+ + . 

c) 15. f2 -f 3, Df6xd4 L· .. i:; de: v~·lg __, nd _ dri G 0.T2igin :;e n 
1) ••. Lf6- g 3+ m :i:; d ""J,Kwinst , 
2) ••• T;:,,8- ,.:.:8 m,~t c1-,,r.1vvvinst 
en 3) ••• Dd4xc3+ .nz. 

Hi0 r zit v~nijn in,z c ~ls er d__, ~chtti0nd~ ~~t 
Z"!l blijk e n. 



14 * 
1 5 . 
16 . 
17 . 

18 . 

18 . 

•••.•• Df6 - f7 
Do2 x g4 Df7 x f2+ 
Ko1 - d1 Df2 x f1+ 
Kd1 d2 G5 X d4 

03 X d4 . . . . . . . 

oTq ... Ta8 - 08 ! 

19 . Dg4 x d7 Df1 - c1t 
20. Kd2 - d3 Do1 - o4+ 
21 . Kd3 - c4? •••..... 

21 • . . . . . Pg6 - o5+ 

Wit go~ft hot op . 

CONTRIBUTIES • 

Nu is Pd7 onaant2stbaar . Men zio: 18 . Dxd7 7 Tf2+ 
19. Pge2 9 Dxe2i mat . Mot do tokstzot beoogt 
zwart doe - lijn to openen om zodoende aan Ta8 
omplooi te verschaffen . 
En nu is 18 •• ~f1 - c4 zoorvorleidolijk 9 omdat 
dit het afsnijden van du witte koning naar c3 
inhoudt on ook omdat hot pac .rd op d7 ta"hoo is . 
Xon zie : 19 . D x d7, D x d4+ 9 20 Ko2, Dc4+~ 21 
Kd2~Tf2+ 9 22 Ko3 , Ld6-c5 mat . 
Manr op 18 ..• Dc4 hooft wit oen venijnige pijl 
op zijn boog, nl . 19 Dg4 - 06 + on nu: 
a. 19 •.• Tf7, 20 Pf6t mot damowinst . 
b . 19 ••• Kh8, 20 Th7x!, Kh7x 21 Pf6+ en wit 
wint con dame togon toron on paard . 
Zwart brengt o~n schijnoffor om alle stukken 
in do aanval to betrekken en schakelt bovcngo 
noomdo droiging uit . 

Boter was Kc3 9 wacrop was gevolgd Dd5x (fuot do 
dubbele dreiging 22..~h1x en 22 •• Lb4+ mot 
damowinst) , 22 .Dh3, c5 en zwarts ·annval beslist 
op don duur wols maar hot zou moer mo0ito gekost 
hebben. 
In dit la · tste geval is hot voor do hand liggen
do 23 Dh7+ niet good 9 omdat wit na Kf7 a~n twwo 
dreigingen bloot sta [ t: 24 ••. Th8 9 mot dame
winst on 24 T• Dd5 x d4 + onz . mot doorsla~ndu 
aanval . 
mot dnmowinst . 

J .D. do Grarf . 

-.-.-. ~.- .-.-~---.-

~r zijn nog enkele lodon 9 die hun contributie voor dit jaar nog niet 
hobbon betaald . Dit kan komon door vorgo0tachtighcidt 1c van de groot 
te van de contributi$ ( f . 30 .00) 1 2e . do betalingsmogolijkhóid (Over 
schrijving of storting op Gom. Giro ván Ji.mstordam 13500 rok . no . U 122 1 

of botaling a2n do pracsos). · 
Do vergeetachtige lieden worden vorzocht hun bijdrage als nog te 
lovoron op bovenstaande wijze . 

-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-
COPY. 

Hot volgende nummer hopon wij omstrooks do Kerstdagen weor in clkc ,ar 
to draaien . Copy hiervoor is welkom bij do Heer C. Voorborg 9 Niouwon 
huysonstra~t 24 hs . , lunstordam . Liefst v66r 15 doe . insturen. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



BUITENL.'i.NDS M . .' •. .'.NDOVS:1:1ZICHT 

De:;,,e rubriok is i)8doeld om d=:: go - de 2n mir_cLr goede prc..st~tit3s 
v ..,.n L C;den ve.n d -..: qfd ., linr · buit2n V1..;r~nigin 5 sv " î'lx1nd d e n volke kond 
c 0 do an 3 n zo nodig t;.., , ·:tic iseren of mogcli .:ik :6 - li: s d ·, d, :sb,.::tre ff -0 i'"l···· 
tl ~ sp ,1 1.:;r een schrifc_.lijk schoud :.rklopjc,0 ,~n o dk :·,ur ~n d k nce;pj.: 
in d · wP.n,::, to .:, te di .. n n. : 1 -.;t b...::lF.tngr i: ·kste w,.s in d . ., l8Atst 0 tijd · 
W3 1 h ;J t sn ~lscl12.aklc;?.,i11._:_-~.1::-i .nsc hap vz~n .ti.ms terdë1 .m, ï ·:. 1.raan .68 s l ... d, n 
cL~ ln-men.VoorP.l d'"' Gr f was succ c.svol d no· . 1 s mic"ld'l.gs 6 uit C) 1.; 
'è,CO:ce:n J n o.'":.. t :..g .. n :,::,;,,'•·';:~r,d-:-, d :..:.c:ln emJ r q::>,r, c.: ;:~. ··st r ~)ri:).._:p van 
h . L; I.B.JT. to ,Jrnoo:i . i. d . ari.nvql t . .: v.-inn:::n. : .. L~ Olt r1n.ns,dL ; m.=,t ,i · 
1..,1.1.c r. t..:: __ ol1 .: O." • • ,12x 1 u5 j woYJ _l ·atstJ hi : :..,j_c1, i n d ,-, ~'..-groo:;.:i,c1i 

avonds g . :3p .,€ld ,.-, .. re" .• V -: r Olt m-n s bl8 ·,t:;: J ~- st .. rlc b ..:.z:..ttc:, gro }) 
···-~- . rg zw-::i...,r t ,~ z:;i_.n~ , ~.::-:.rook d , Gr;::iqf ,3l, :".._d .. ....,r h .:l "las ni c-;t in 
: 2,mpioJn L .. ,,.,·orden . :;:,-,_,r,<~a·,b0rf1;-;n vi 1 's mid d;:1,~s .L·t 4 uit g w:-.>t t ·.G .n 

~t hij ' s ' vond::; ,. __ .:::-g o2drrn=:i.aL::tr;_, door uil ; ) ~::-.rti ~',, n ,, v,:n<.Jov:.l ~ 
.i. G,~n t, v . .T:Z.A.mcl én .L' d.::o,?.rm.:.:tJ k8..t:ipi c.,2n V'::tD d e L- ;_..;r o(:.:p t..::: word ,·;n , 

1r2,r d ,~z e pl2.'":.ts (nl. =--.cüt -r d schri ~:fm~china) ;:ü:; nh t:::ër H~rmans) onz -:: 
, lul~· ·;_ns~n.LandslJ ;::1\'.?,',r v.rslo;.;g :, .~,. Krrtbb0 ~c1i.:: in q,u6 ustus in 

LJ 1'1....,d."n m . .;...;S.,_ .·· ld,.,; i n d : v·....,r ld k=--.,D .io.::nsc.1::.t , y; n voor stud -...nt \jnt ,~ams . 
-~ di;~~lfd~ L--~roop speelden oo~ ~ysk~r( 1 3 mi dda gs 1~ punt ~n 
' , -:' vonêl.s 2-:~ r,un t) , n j_\z, li ( 2} en ~) • Stenvcrs, di-a 's middags 
wel had m0cg2spèeld hnd geen tijd om 's avonds ook te spelen. 

Voor de unio sportd a g...;n van do unia der S.S.R.,di ~ op 25 oktob ~r 
in Delft gespeeld rner (Gn hg,d /.lb0rts zich ing....,schre:vGn en wel op 
h~t ondord .... el schakan.H..;t feit, dat hij uitblonk 1 zowel als keGper 
v2,n het vo e:tbalt2am, ;-,.,l s o c:,k :::i.ls volleybR.llcr vind~n 1•1ij geen excuus 
on t~ vergcton te schak1..;n. 

In het j..;ugdkg,1:1.pio0nsclY1.p van Amsterdam 1 t c ns lott \:;,mo ,rnt schrijv..;r 
d~z .s zijn m-Jerder e cr 'cc nnen in J. Vogol van Pn.tr imonium-Oost.Hij troos 
t \..- zich met d\°:: gedacht...., 7 dat. er nog v. . .:10 ron d , :n volgen. 

N.h,g ik dil:; eerste buit ~nlands ov8rz icht te sluiten met h~t verzouk 
Dij all0 goud l: en sl..,cht,., result 0 .t,:m,di-:: U zulc beh'llen aan d8 rè:dal-;:
ti - door t -...; g0wn,opd::1t zij op d2z0 plA.P..ts g..:.bo,kst:1,.q,fd kennen worden. 

Koes Voorbcrg. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mutqti~s l~denlijst. 

Ni0uwe led..:.n: 
J.H.Ho rn n,Bqnstr ~~ t 31' ',l nstG rdam,t el .71 4954 . 

J. V.Pijp~rs,Mcndcs da Costalaf'.,n 2,LarGn 9 i'1--}I,02953 --2592. 
;-... J. M. Niedercr , PiGt0 r Pauwstraat 2 1 

' , .: ... n1st 0rd8.m , 22 3221 

iJ.dreswi jziging: 
1
·; .: •• Koch woont th;'_,ns~Cal0doni'l. hut .1·16,Hornvveg ,A msto rd am. 

---~-.-.-.-.-.-.-
B0cldspra?.k. 

Tolstoi: .s'-'n zelf noo rdon"'i: 1r li .jkt ::p üimand wiGns p-=i,rtiJ 
sL}cht ste ,~t .:n dL . opgo . .:.ft inplP ,,,_ts van 1:1....;t VGrdubb..:.ldl; Gn-:.,rgi...., 
v~rd . r t~ sp .... l2n. 

Russisch spre 0k woord:H..:.t best ~ l0ert m0n d~ mGnsGn k0 nn "'n door 
~~t he n to r~iz2n cf t .g~n h2n t ~ schak .n. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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