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De redactie van de Schakeling meent dat het hoog tijd .wordt 

een aDdere omslag te gaan gebruiken. De oude hee~t inaiddels 

sijn werk lang genoeg gedaal:l. Aangezien wij geen van beiden 

briljante tekellaara zijn zoeken wij iemand die dat Toor ou ·

kaD doen. Wij roepen iedereen op die een potlood heeft een 

Toorkant te maken voor de Schakeling. Zij kwuien die oTer

handigen aan Paul •an der Werre ot aan ondergetekende. Vit 

deze tekeningen zullen vij dan een keuze maken • . Degene wiens 

tekeuing gekozen wordt Terdient een mooi schaakboek ot een 
boekenbon!· 

Gerard R&ll 



US 1 MODDERT VOORT 

Na twee zeer moeizame ge-

lijke spelen tegen resp. Nieuw, 

West 1 en Elsevier/VAS 3 be

vindt US zich nog immer in de 

gevarenzone. Tegen mededegra

datiekandidaat Nieuw-West leek 

het op een gegeven moment zelfs 

een ·nederlaag te word.en,die al

leen maar door ee:a. verassend 

sterk gespeeld eindspel van · Ju

rgen niet tot stand kwam. Bij de 

stand van 5 - 4 l eek Jurgen's· 

voordeel niet genoeg voor de 

winst ,maar met gepo .inteerd spel 

bereikte Jurgen een gewonnen af

gebroken stelling. Nieuw West 

dacht d.aar overigens anders over 

en gaf als prognose 5f-4i aan de 

bond op. In een Amst erdams café 

bleek ons echter . du~ de stelling 

met subtiel,maar,. iet zeer moei

lijk spel te winnen moest zijn 

en dat was ook precies wat Jur

gen deed" 
Heel anders verliep de eindfa~e 

in de wedstrijd -tegen E].sevier. 

Met nog drie partijen aan de gang 

was de stand 4-3 in. ons n&deel. 

Guus,Rob en René leken echter al

le drie goede winstksnsen te heb

ben. Een interessant 110:ngelijke 

.l.015è-:rs-eind.spe 1 n v .3.11, Guus ging. 

echter nog net naar remiseoRen~ 

daarentegen bracht een goed ge

speelde partij tot een gced ein

de,zodat de stand 4f-41 · werd. 

' 1 

• 
En Rob leek te gaan winnen! 

Helaas voor hem ontstond er 

grote tijdnood,terwijl het 

ontstar1e toreneindspel juist 

grote precieSie vergde. 

Dat ging dus niet, zo~at zijn 

tegenstander èn diens club 

nog tot een gelijkspel kwamen. 

Dit houdt in dat we nog wel 

d.e nodige punten zullen moe

ten halen uit de komende wed

strijden, anders is degrada-

tie waarsch:i.jnlijk: een feit I 

Als ik mijn oor goed te lui

steren heb_gelegd. zou dan ?est 

ee.ns een. gr-ote leegloop uit 

..... et eerste 1:imnen ga.an ont

staan., · met alle sneeuwbaJ-

eff ecten van d.ien. 

Het is dus wel zaak dat we 

er de komende wedBt:r.-ijden ste

vig tegen aa.."1. gaan. Gelu.k-

kig weten we ons in tijden 

van nood gesteund door een 

trou~e supportersschare, waar

van enkele in het zaalvoet

balteam Akka! laten zien hoe 

het wel :moet. 

Steun helpt! Kom dus zaterdag

middag naar Sporthal Oost (op 

5 februari) om US 1 over de 

. krJ.tische st:r:·eep te trekken.! 

Paul van der Wei-ve 



UIT DE SGA-COMPETITIE~ 

Het gaat goed met US. 
Na 3 ronden zijn nog twee 
teams in de running voor 
een kampioenschap,is een 
team veilig,en verkeert 
alleen US5 nog in degra
datiegevaar. · 
Om met de laatste te be
ginnen:Na de grote neder
laag tegen Necreba in de 
eerste ronde( (7-1) herstel
den ze zich goed met een 
4t-3i overwinning op 
Isolani 6.Aan het eerste 
bord verloor Fokke al snel 
een stuk,maar kreeg dit 
(zeer genereus)vrijwel 
direct weer terug. Ui tein-
delijk verloor hijl toch • . 
Voor Bert aan bord 2 ook 
een nederlaag,terwijl 
Ma.rk,John en Tjeerd met 
overwinningen en Clemens 
en Hans met remise voor 
een voorlopige stand 4-3 
zorgden.Erik wilde de 
spanning er inhouden,en 
gaf vlak voor het afbreken 
zijn plusp ion weg.Hij 
stond nog teeds beter en. 
had ook . ~n moeite om de 
~artij re ise te houden. 
In de derde ronde moest 
UB5 op bezoek bij DOS, 
dat op dat moment met 
0 uit 2 onderaan s tond. 
Dit moest dus een over
winning worden, maar, goed · 
geraden,dat werd het dus 
niet.5t-2; voor DOS,en ik 
weet niet veel meer VG'-ll 
deze wedstrijd dan de 
namen der spelers:Fokke 
remise,Hans en Clemens 
winst en de anderen, 
Mark,Jobn,Erik,en inval
lers Piet enWilfried 
verloren.Je leest het 
goed,we hebben niet alleen 
voldoende leden,maar zelfs 
r~serves voor het 5e. 
Na drie rondes is de stand 
als volgt: 

ENPS/HWP .2 
Almere 2 · 
Necreba 2 
Isolani 6 
Caissa 6 
DOS 4 
US 5 
ASSV 1 

3 6 
3 6 
3 4 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 0 

19 
18! 
13! 
10 
9t 
8t 
i 

Persoonlijke resultaten: 
(rangschikking op gem. 
bordnr.,aantal punten, 
aantal wedstrijden) 
1,7Fokke de Jong 
3 John De jevy 
3,7Mark Ordodi 
4 Clemens Polfliet 
4 Bert v •. Baar 
5,7Erik v.Wigc heren 
6 F..ans v •. Wj.jk 
6 Tjeerd Zuidema 
6 Piet Boots 
8 Wilfried Bötger 

1 

~ 3 
1 3 
1 3 

1t 3 
0 2 
t 3 

2t 3 
1 2 
0 1 
0 1 

Ook US 4 herstelde zich 
goed van een nederlaag 
in de eerste ronde.Na de 
eerste avond was de stand 
US 4 - Landsmeer 2 4-4. 
Voor deze vier punten werd 
gezorgd door Kees met re
mise,1'hijs die een stuk 
en vervolgens de partij · 
won,Frans Vos,ook met 
winst,remise van reserve 
Martin en winst(netjes) van 
invaller Hans.Mauric e: verloor , 
Peter gaf op in hoge tijdnood, 
en de a.ndere invaller, Fokke, 
verloor na een leuk stukoffer 
van zijn tegenstander.Uè eers~ 
twee borden met Rob en mijn 
persoontje waren nog niet.be
slist" De :prognose was verlies 
voor Rob en remise voorFons, 
maar zoals Rob vorig jaar 
al schreef,prognoses zijn 
ook maar mensenwerk en dus 
speelde Rob remise en won ik~ 
waarmee de eerste twee match
punten binnen waren. 
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De derde ronde moes~en we 
t~gen DES/wm~1, op dat mo- . 
ment koploper.Dat waren ze 
aan het eind van de avond 
dus nog.Frans Vos en Agile 
wonnen nog,Rinny speelde 
remise en toen Rob,na de 
hele partij slecht gestaan 
te hebben weer remisekan
sen kreeg,zag het er niet 
slecht uit.Fons,Maurice, 
T-hijs, Kees enPeter ston
den allemaal niet slecht.. 
(ik heb zelf nog een remi
se aanbod geweigerd),dus 
dat kon een ruime overwin
ning worden.Fons,Maurice, _·;.~·j 
Thijs enKees verloren 
hèlaas,evenals Frans de Rijk 
van wie ik ni.et weet; of 
die ook gewonnen heeft ge
staan.Peter en Rob,die in
middels afgebroken had, 
hebben daarna maar remi.se 
aàngeboden.Verdrietig zijn 
we toen met 3t punt op zak 
maar naar de kroeg gegaan. 
Geheel ontnuchterd beg on
nen we vorige week aan de 
vierde ronde,tegen rode 
lantaarndrager LCK 2. 
De laatste drie · oorden , 
met Frans de R · ·. , Rinny 
enMartin zorgde a l snel 
voor evenzovele punten. 
Agile beweerde aa n de bar 
niet tegen vrouwen te ktU~
nen scha.ken,en hij hee f t 
gelijk:een nul.Thi j s kree g 
ook een nul,Kees remiseren 
Frans Vos won voor de 
vierde maal.Maurice verloor 
in tijdnood,wat . zijn te gen
stander mij graag persoon
lijk wilde melden,ondanks 
d~t die ui .tslag al inge
vuld was en ik in hoge 
tijdnood zat .. ( en aan zet 
was).Gelukkig had ik,na 
een snel tussenschaak j e 
op de veertigste zet,~~g 
zo'n: . 6tseconde over. M1.Jn 
partij werd dus afgebroken, 

. evenals die van Rob.De voor
lopige uitslag i s :4! -3! 
voor ons,en,omdat de prog
nose in de tweede ronde veel 

te laag was,verwachten we deze 
keer allebei te winnen. 
De stand na 3 ·rondes: 
DES/WGM 6 3 5 20 
Wachter 1 3 4 16-! 
Landsmeer 2 3 4 16 
DWV 1 3 4 14 
Pion 3 3 3 15_ 
DCG' 3 3 2 15 
US 4. · 3 2 12} , 
LCK 2 3 0 :11 

Persoonlijke resultaten: 
1 Rob v.Gompel 1 3 
2 Fons Groot 1 3 
3 Maurice Teheux O 2 
3,7 Kees Duin i 3 
4,7 Thijs Wenniger 1t 3 
5, T Frans Vos 3 3 
6,5 Agile Puyker 2 2 
7, 5 Frans de Rijlc O 2 
8 Fokke de Jong O 1 
8,5 Rinny v.d.Hoek t 2 
8,7t · Peter v.d.Merwe 1i 3 
9 Martin Meerkerk i 3 

· 10 Hans van Wijk 1 1 
10 John Dejevy O 1 

over US 3 kan ik kort zijn: 
Ad zou een stukje schrijven, , 

~ dus daarom alleen de stand: 
ENJ?S/HWP 1 3 5 17 
Nieuwendam 2 3 5 17 
US 3 3 4 18 
LOK 1 3 4 16! 
TOZ1 3 3 15t 
Caissa 3 3 214} 
Tal~ 3 1 12 
Probleem 2 3 0 · 9i 

Persoonlijke resultaten: 

1 Han8 Hoek 1 2 
1 Rob van Gompel O 1 
2 Erik Hubert 2 3 
3 Ad Ridder · 2 3 
4 Gerard Janssen 2 3 
5 Pieter Sohenners 1t 3 

. 6 Kees Bakker 2f 3 
7 Tomas Foti · 1~ 3 
8 Jaap Deinema ~ 3 
9 Onno ~aymakers 2

1 
3 

10 Peter Beugel 'hi 3-< 

US 2, d~:t v·orig jaar nooit .. 
had mogen degraderen, doet . 
zijn uiterste best om weer 



t~rug te komen in de eerste 
klasse.In de tweede ronde 
werd Weesp 2 hie-rvan het . 
slachtoffer.Ondanks het feit 
dat Willem nogal slordig 
m~t zijn , stukken omging 
(hij ·.liet een stuk nogmaals 
instaan,nadat . zijn tegen 
s~ander dat de eerste keer 
niet had gezien) en dat . er 
drie invallers meespeelden, 
werd het een ·, ?i-2! overwin
ning. Remise voor Erik en 
Bart aan de eerste twee bor
den en voor Harry aan het 
laatstebord,een nul voor 
W~llem,en winst voor Adri, 
Jeroen,Coen,Jaap en inval
lèrs Erik hubert en Tomas 
Foti. 
In de derde ronde kwam 
Almere 1 op bezoek(.:.daar 
is iedereen wel blij · mee, 
net als US 5,dat Álmere 2 
ook thuis krijgt} )en er werd · 
wat slordig gespeeld.Jeroen 
gaf een dame weg{(dat doet hi j 
elk jaar één keer,zeihij me, 
~rom . weet ik ook niet), 
Willem speelde de hele partij 
met een pion minder(ik had 
die toch echt4"op het bord 
gezet bij · klaarzetten), 
en samen met Bart leverden 
zij drie nunten in.Erik en 
Adri leverden samen ook een 
punt in,en door wi.nst · van 
Huub,Coen(de derde op ri;f),. 
Jaap,Harry en wederom inval
ler Tomas werd de einduitslag 
6-4 in het voordeel van US. 
Ook in de vierde ronde werden 
weer 2 punten binnengehaald. 
Di tma.al was PCB 2 de gu.J.le 
gèver,en,helaas,ook ditmaal 
meende Willem iets terug te 
mo_eten geven. Hij had geen 
verweer tegen een dreigend 
aftrekschaak en gaf op,om 
er daarna op gewezen te 
worden,dat hij het schaak
g~vende stuk .,een lo-per,ge
woon kon nemen en dan met 
een stuk meer simpel winnen. 

- Gelukkig zorgden de vier 
in~~llers Erik Hubert,Tomas 

oti,Gerard Janssen enKees 
Bakker samen met Jaap en · 

Jeroen allen voar een punt~ 
wat samen met het halfj~ van 
Erik een comfortabele 6f-1t 
voorsprong oplevert.De twee 
afgebroken partijen,van Adri en 
Bart,leveren misschien ook 
nogeen puntje op,daar weet 
ik op dit moment niets van •. 
Door deze vier overwinningen 
staat het 2e op kop,ál moest 
het na de derde ronde Amstel
veen 5 nog naast zich dulden: 

US 2 4 8 28}++ 
Amstelveen 5 3 6 19 + 
Nieuwendam 3 3 4 17 
VKVC 1 3 3 15,i+ 
PCB' 2 16t++ 4 .3 
Raadsheer 2 3 2 1ot 
Almere 1 3 0 . 11 
Weesp 2 3 0 9 

+-=afgebroken partij. 

Persoonlijke resultaten: 

1,3 Erik Thunnissen 
1,5 Huub v.d.Bergh 
2 Anton Dekkers 
3 Jeroen Auener 
3,3 Bart Smissaert 
3, 7 Adri de Jong 

-- 4, 5 Willem Blankert 
6 Jeroen Groot 
7 Coen Mekers 
7,3 Jaap v.d.Veen 
· 8, 3 Erik Hubert 
9 Tomas Foti 
9 Gerard Janssen 
9,5 Harry Heemskerk 
10 Kees Bakker 

1t 3 
2 2 
1. 1 
1 1 
1} 3 
2t 3 
1 4 
2t 4 
3 3 
3t 4 
2t 3 
3 3 
1 1 
1t 2 
1 1 

De strijd om de SGA-cun. 

In de 2e ronde moest US het 
opnemen tegen Amroba(;.in de 
1e ronde waren we vrij}. 
Het klasseverschi1(4 klassen) 
kwam ook in de uitslag tot 
uiting:4-0.Guus Kamps,aan het 
4e bord probeerde nog wel voor 
verwarring te zorgen door de . 
uitslag verkeerd op zijn formu
lier te zetten,net als Gerard 
Rill,die niet op kwam dagen 

(Wiet Bouma,zijn vervanger won 
op tijd met 40 minuten minder), 
maar toch zorgden Hans Polee en 
Jurgen Stigter voor 4-0. 

Fons Groot 



e (2 klasse) 

Het onderlinge verschil tus
sen de teams in deze klasse 
is, op één uitzondering na, 
eering: een uitslag van 6-4 
is al bijna extreem te noe
men. Daarom hebben we met 
~ier punten (en de meeste 
bordpunten) uit drie wed
strijden nog wel uitzicht 
op de eerste plaats •. De 
uitslag van de zojuist ge
speelde vierde ronde is nog 
niet helemaal binnen, mijn 
prognose is 5-5, zodat de 
kansen kleiner worden. Een 
opmerkelijk en verheugend 
feit is dat we in al die 
wedstrijden nog maar éénmaal 
behoefte hadden aan een 
invaller {NB voor bord 1, 
nadat de klok al ca. 20 
minuten had weggetikt). 

1° ronde 
In de eerste ronde troffen 
we een oude bekend•~ Caissal 
Even als vorig j. verloren 
we met 5i-4i, on ks dat ' 
bij het afbreken de st ·and 
nog 4-3 in ons voordeel was. 
Aan de overgebleven partije.n, 
afgebroken onder het notto 
" je weet maar nooit", viel 
echter we~nig eer te behalen 

De score was aanvanke
lijk spoedig geopend door 
ondergetekende. De tegen
stander speelde vliegensvlug 
in de mening verkerend dat 
"alles wint 11

• Overmoedig 
geworden liet hij. in de 
verdediging grote gaten val
len die ik feilloos aanwees. 
Eveneens wonnen Kees Bakker, 

die weer eens aantoonde dat 
een meerderheid aan pionnen 
in het eindspel voldoende i~ 
en Jaap Deinema, die zijn 
tegenstander "dolsprong" met 
zijn paarden. Remises waren 
er voor Pieter Schermers, 
Tomas Foti en Peter Beugel. 

Hans Hoek, Gerard Jansen,Eric Hubert 
Onno Raymakers stelden het 
scoren uit tot de volgende 
ronde. 

2e ronde I 

Een maand later heette de 
tegenstander het Probleem {ge
heel onterecht). We wonnen er 
moeiteloos met 8-2 van. 

Ruim vóór acht uur had men 
daar alles al in gereedheid 
gebracht in een apart zaaltje, 
ver van het interne geroezemoes. 
Er was zelfs een heus scorebord 
aanwezig waRrop tot mijn verba
zing al 0-1 prijkte. Bestudering 
van het wedstrijdfor~ulier leerde 
dat Eric daarvoor gezorgd had. 

Al snel werd de stand gelijk~ 
getrokken omdat Tomas zich de . 
dame liet ontfutselen. We raakten 
echter geenszins in paniek, want 
zelfs voor een ongeoe~end oog 
was duidelijk dat alle borden· 
goed of beter stonden. Met 
regel~ati~e tussenpozen kwamen 
de punten dan ook binnen: Hans, 
Onno, Kees, Pieter en Gerard 
tilden de stand al tot 6-1. 

Ondertussen had ik mijn goede 
stelling weten te verprutsen en 
speelde lusteloos naar een remise 
toe. Na de tijàscontrole liepen 
er nog twee partijen. Jaap had 
echter geen zin om nog eens 
terug te komen en stemde r.iet 
remise in. Peter wilde wel win
nen, maar moest zijn origeduld 
daarvoor een week in bedwang 
houden. 

38 ronde 
Een spannend slot beleefden we 
tegen TOZ 1 bij de stand 4i-4~. 
Alleen Gerard speelde nog. Hoe
wel hij zelf in tijdnood was, 
schotelde hij zijn tegenstander 
zoveel problemen voor dat deze 
door zijn vlag ging. 

Voordat het zover was, be
gonnen we met de constatering 
dat Hans niet verscheen. Gelukkig 
w~rd Rob van Gompe~_bereid ge-



vonden om in te vallen. Hij 
weerde zich op bord 1 met 
verve, maar moest daarbij 
teyens de tijd bevechten. Uit
eindelijk raakte hij het spoor 
bijster na een venijnige pion
zet en verloor een toren. 
Ondergetekende moest omstreeks 
de twintigste zet een grote 
schoonmaak op het bord toe ·
staan, waarna tot remise werd 
besloten. 

Toen ik even later de 
. borden · langs ging zag ik tot 
mijn verwonde ring bij sommige 
~en ongelijke strijd. Bij Tomas 
in ons voordeel. Zijn tegen
stander speelde ongegeneerd 
lang met een toren minder, be 
weerde bovendien, na gewezen te 
zijn op het verplicht noteren, 
met luide stem "jarenlang 
wedstrijdleider te zijn ge
weest" {het eniee incident tot 
nu toe). Bij Peter was het 
juist andersom. Zoals we dat 
van hem gewend zijn, speelde 
hij na inlevering van een stuk 
gewoon verder. Dat leverde 
ditmaal echter geen succes. 
Tenslotte blunderde Pieter een 
toren weg, juist op het moment 
dat hij zich naar een riante 
stèlling had gewerkt. Teleur
gesteld probeerde hij nog zijn 
paard zodanig te mobiliseren 
dat zijn tet;enstander ofwel mat 
zou lopen o.f'wel de toren terug 
zou geven. Helaas bleef deze 
wakker en verleende ztjn mede
werking niet. 

Vervolgens brachten remises 
van Kees en Jaap en een over
winnin9 v~n Onno de stf i nd terug 
naar 4~-3i en waren aller o~en 
gericht op de twee over,gebl:,ren 
partijen. In de ene had ~>Eric 
voortdurend het voordeel van 
een pluspion.I n het toren
eindspel dat uiteindelijk ont
stond, werd dit voordeel omge
zet in het zo nodige punt. De 
andere partij was de meest 
·spêctaculaire van de dag. Com
binaties, offers en tijdnood 
zorgden ervoor dat het een .ge
noegen was ernaar te kijken. 

Zoals gezegd werd Gerard de 
matchwinnaar~ 

4e ronde 

Voor de derde keer thuis 
speelden we tegen de koploper 
ENPS/HWP 1. Eveneen voor de 
derde keer was ik de eerste om 
bord en stukken op te ruimen. 
Na een misplaatst paardoffer 
in de overbekende hoofdvariant 
van het Caro-Kann kon ik wel 
opgeven. Spoedig daarn~ stonden 
we al weer met 3-1 voor: Peter 
had succes met een koningsaan
val (zoals dat ook hoort te 
zijn) en Gerard zette de koning 
van zijn tegenstander oardoes 
midden op het bord mat~ Het 
allereerste punt was al een 
week tevoren binnengehaald door 
Pieter in . een vooruitgespèelde 
partij. 

Toch keek ik bedenkelijk naa 
de o!erige bor~en, want dat zag 
er niet best uit. Kees won 
aanvankelijk de kwaliteit maar 
begon toen zo vreselijk te 
knoeien om er tranen in de ogen 

·· van te krijgen. Hans vocht 
tev ergee fs tegen het oprukken 
van de vijandelijke b-pion.Niet 
eerder dan ten koste van een 
stuk was die te stoppen op de 
zevende rij. Dreigend nog meer 
materiaal te verliezen of zelfs 
het promoveren van de pion toe 
te moeten laten, ging hij door 
zijn vlag. Jaap verslikte zich 
in de vele penningen waarme e 
hij het zichzelf moeilijk had 
gemaakt, en kon een paard niet 
meer voldoende dekken. Hij ver
koos het toen om zijn dame er 
tegen aan te gooien in ruil voo 
een toren en een stuk, doch dit 
had niet het gewenste resultaat 
. En zo kwam de stand bij .het, 
afbreken op 4-3 voor ENPS7HWP 
te staan. Op 8 februari zullen 
we een spannend vervolg te zien 
krijgen want kansloos zijn 
onze drie partijen zeker niet. 
Eric werkte langzaam maar ge
degen aa~ een steeds wurgender 
omsingeling van de vijandelijke 



koningsveste. De beslissende 
inval wist hij echter nog niet 
te vinden zodat zijn tegen
stander opgelucht adem haalde 

ij het bereiken van de 40ste 
zet. Tomas mag verder spelen 
met een pion meer, maar zijn 
grootste zorgen zullen wel 
uitgaan naar de druk op de 
f-lijn die zijn tegenstander 
al geruime tijd uitoefent. 
Onno stond de hele partij 
slechter en had het 'er druk 
nee de plaagstoten en aanval
len te pareren.In een uiterst 
merkwaardig slot, wa3rin tijd
nood ook een rol ging spelen, 
won hij een stuk. Wellicht is 
dit voldoeride om remise te 

· verzekeren, want hij kijkt 
tegen een achterstand van 
pionnen aan. -de wachten maar 
af. 

{Ad Ridder) 

UDENTENKAMPIOENSCHAP 

·' 

---... ~. . 

S organiseert (alweer) het Nederlands Studenten Kampioensahap. Van 
2 /. 5 april (paaszaterdag t/m -dinsdag) - 's middags e11 •s avonds, 

rorjen Zwitsers, in Sporthal Oost (Wethouder Verhey Sporthal). 
~peeltijd 1 uu r 3 kwartier voor 40 zetten, plus! uur uitvluggeren. 

oep 1: R""NS11 of rating 1900, . gro s p 2 p:romotie/1e klasse onde'rbonà, groep · 
Ja deren. Prijzengeld respectievelijk 750/350/150/50, 250/100/50, 

0/50/25 +schoonheidsprijs+ catastrofeprijs + wis selbekers (ook voor 
··r-dams studentenkampioe-nJ. 

c1rijf geld respectievelijk f 27,50/22,50/17,50. Moet voor 13 maart op 
·ro 4628457 van J. Veinema staan. of contant betaald worden. Afhankelijk 

e deelname is voor US-leden echter een (achteraf terug te betalen) 
~-·-+~:ng va n JO tot 50 % aanwezig (zoals besloten op de afgelopen 

envergadering}. 
cht·naen: Jaan Delnema (020) 120838, of Kees Bakker, (020) 437298 of 

èag) - (023) 173262/173212. 



PAUL MORPHY 

' Peul Ml:lrphy l'terd or: 22 juni 
1837 gebo r en in t~ew Or leens. 
Hij wes de zoon ver. rechter 
Alonzo fl.'.orp hy en The1 ei de 
Carpentier en had êên broer 
en twe e zusters. Zijn br;si s 
or:leiding kreeg F;=,u1 op c!e 
Jefferson AcPdemy, New Orleens. 
Cç- 13-jerige leeftijd kon hij 
nBer het St. Joseph's College 
in Spr-lr,g Hill 7 weRr hij zich 
rn.n. toelegde op wiskunde sn 
rechter,. Dit J E"Ptste Vf k werd 
ook zt n stu dierlchtj rg toe n 
hij in 1855 inschreef' voo r de 
Uni versi ty of l ouisi e r.a.. t,,;a 
amper twee je ·e r hei:: h ij zij n 
ciirlome beheeld. Wegens 21 Jr 
::1ind":n •j f r i ç ~:c-i c; kon hij t oen 
echter nog niet aan ee n eigen 
praktijk beginnen. 

Peul leerde nog voor ziJn tien
de jser schaken en wel door het 
kijken neer partijen die zijn 
vader speelde met zij~·Êrnest 
Mo:r,:ihy. Nadien meekte Paul snel 
vorderingen en nog voor hij de 
leeftijd ven twaalf jaer had 
bere1Jkt weren zijn famili~ 
leden geen partij meer voor 
hem. Toen Peul vervolgens ook 
de plratselijke grootheden had 
vers1egen kreeg hij l<:ens zich 
te meten met echt sterke spe
lerg. Hij wAs nog steeds twaalf 
jaer toen hij de fransman Eu
g~ne Rousseau versloeg. Ook 
de toen el als sch~ekexpert 
bekend staande honga e r J.Ja 
LBwenthal werd in oen korte 
match verslRgen( +1, =1}. 

Ne efloor ven z 1 n rechtens t u
die had Morphy gelegenheid 
zich uitgebreider met schaken 
bezig te houden. Eén en ander 
resulteerde in een uitnodiging 
voor een toemooi tussen de 
sterkste emer:i.keensa schekers 
det georganiseerd werd door de 

New York Chess Club in 185?. Be 
toen al vanwege zijn blindsêences 
bekende Louis Peulsen -S êên 
van de deelnemers. Na afloop van 
het toernooi was Peul orphy 
wereldberoemd. Hij wo net toe 
naai op verpletterende wi~ze(+14, 
-1, =3). Paulsan eindigde als 
tweede(+10, -5, =3). 
Uit dit toernooi volgen nu twee 
partijen. Beiden hebben al vol
ledig de speelwijze in zich, 
wae:nnee Morphy later de wereld 
zou veroveren. In de opening 
draait alles om een vlotte ont
wikkeling van zijn stukken. Van 
waaruit in het middenspel els 
venzelf een aenval ontstaat die 
de tegenstander niet meer de baas 
këin. 

P. Morphy - Th. Lichtenhein 
New York, 23 oktober 1857. 

1. e2-e4 e?-e5 
2. Lf 1-c4 Fg8-f6 
3. Pg1-f3 Pf6:e4 
4. Pb1-c3 d?-dS!? 

4 •• Pc6 ziet er gezonder uit. 
Na 5.0-0 houdt wit echter kom
pansatie. 

5. Lc4: d5 Fe4-f6 
6. Ld5-b3 
?. d2-d3 
8. h2-h3 

l fB-d6 
0-0 
h7-h6(?) 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14" 
15. 
16. , .. , 

I • 

Lc1-a3 
Dd1-d2 
g2-g4 
a2:b3 
Th1-g1 
Pc3-e4 
g4-gS 
Pf3-h4 
Dd2-e2 

_Pb8-c6 
Pc6-a5 
Fe5:b3 
Lc8-d? 
Pf'5-h7 
Kg8-h8 
h6-h5 
g7-g6 
Ld7-c6? ! 

Het was beter geweest de lo
per op de diagonaal c8-h3 te 
handhaven. 

18. f2-f4 ! '? /7 t 
Steinitz vond dit geen ge
zonde zet. Me.r6czy wes echter 
wat genuanceerder: de kompli
kettes die nu volgen is zw1'rt 
niet meer de baes. 



,a. + e5: f4 
19. le3-d4 Kh8-g8 
2C. Pd4-f5! Tf8-e8 

Niat 20+.e~5 21 . Pr6 en mat. 
21. Pf5-h6 Kg8-f8 . 
22. 0-0-0 Lc6: e4 

Op 22 • • Pg5 geeft Mar6czy: 
23.Pf? ! Pf? 24. Tg6 mat 
sterke ewnval " 

23. d3:a4 Dd8-e? 
. 24. e4-e5! · 

Prachtig gespeeld. Wenneer 
zwart het pionoffer n±Et ·· aan
neemt d~m.v. 24 •• De6, wint 
wit prozaïsch: 25.Tde1 Le? 
26.h4 en de bezetting ven da 
f-lijn beslist. 

24. ld6:e5 
25. ld4:e5 De7:e5 
26. Td1-d?t 

In deze r ezend ingewikkelde 
stalling raakt zwart de d~ed 
kwijt. Overlevingskansen bood 
nog 26 • • Pg5! 2? . îg5 Of6 s 

26. De5-g'l? 
2?. Oe2-·c4 Te8-e? 
28. Td?: e? KfB: e7 . 

+ f 2S. Tg1-a1 en zwart ga op. 

De volgende pA.rt i ~j is êên ven 
Mo7Phy ' s berosmdsts. Opmerke
lijk is det; Moz,:,hy maar lief'st 
twee ka ar de s nelst e winstM?g 
mist. Zijn spelv oer :ing blijft 
echter overeind hoewel het te
genspel van Feulsen niet bi:
zonder is. 

L. Paulsen - P ~. f~orph_x 
New York, 8 november '1857s 

1. e2-e4 
2. Pg1_.f3 
3. · Pb1-c3 
4. Lf'!-b5 

4 •• Lb4 is 
5. 0-0 
6. Pf3:e5 
7. Pe5:c6?! 

e7-e5 
Pb8-c6 
Pg8-f'6 
Lf8-c5 

nonnael. 
0-0 
Tf8-e8 

Beter is ?.Pf3! Pe4 8.cl4 
Pc3 9.bc3 Lf8! 10.d5 '±f+ 

?. ~:c6 $ 

B. lb5-c4 b7-b5 

I 

Niet a •• Pe4 9.Pe4 Te4 10. 
. L f? Kf? 11.Df3 +-. Echter a •• 

Pg4! komt wel in aenmari<:ing. 
Daarom was voor wit 8.Le2 
versb!ndiger geweest. 

9. lc4-e2 Pf6:e4 
10. Pc3:e4 Te8:e4 
11. Le2-f3 

Beter is 11.c3!? 
Te4-e6 

12. c2-c37 
Zwak gespeeld. Na 12.d3 
heeft wit gelijk spel. 

'î2. Od8-d3J 
13. b2-b4 Lc5-b6 
14. a2-a4 b5:e4 
15. Od1;a4 Lc8-d?(?) 

Beter :i.s misschien 15 •• Lb'i'. 
Wit hee~t nu de kans zich 
te bevrijden met 16.Da6l 

16. Te1-e2? Ta8-e8 
17~ Oe4-a6 

1?. 

Te laat. Het verhindert wel
iswaar 17 •• Of 1 rae.sr rneekt em 
prachtig · of'far DlOS9," • · ... 

18. g2:f3 
Od3:f31 I 
Te6-g6+ 

19. Kg1-h1 ld?-h3 



20. Tf1-d'l 
Of 2C.Dd3 fS 21.Dc4 Kf8!-+, 
20.Tg1 Lg2 21.Tg2~Te1-+. 

20. Lh3-g2 ' 
+ 21. Kh1-g1 Lg2: f3+ 

22. Kg1-f1 Lf3-g2 
Sneller wint: 22 •• Tg2! 23. 

-Dd3(23.Db6 Th2 en 24 •• Th1 
met)Tf2 24.Kg1 Tg2 25.Kh1 
Tg1 met, of 22 •• Tg2! 23. 

. De2 Te2 24.d4 Th2 25.Te2 
Th1 met.(Zukertort) 

+ 23. Kf1-g 1 . lg2-h3 . 
Sneller wint: 23 •• Ls4 24. 
Kf1 Lf5f 25.De2 lh3 26.Ke1 
Tg1 met (Bauer). 

24. Kg1-h1 Lb6:f2 
25. Oe6--f 1 lh3: f'1 
26. Td1:f1 Te8-e2 
2?. Te2-a1 Tg6-h6 
28. d2-d4 L 'f2-e3 

en zwe.rt gef op. 

Tijdens enne dit toernooi 
speelde Mor,:,hy ook vele voor
gift- en blindpartijen. Zijn 
succes WF.ls overweldigend. Ter 
illustrPtie van zijn kunnen de ·, 
nu volgende partij die Morphy 
tegelijk met zes andere partij
en blind speelde. 

P. Morp hy ·- Amateu~ 
New Orleens, 1858. 

1. ·132-04 e?-e5 
2. Pg1-f3 Pb8-c6 
3. Lf1-c4 Lf8-c5 
4. b2-b4 Lc5:b4 
5. c2-c3 Lb4-e5 
6. d2-d4 e5:d4 
?. 0-0 d4:c3 

Deze veriant vsn het Evens 
g~mbiet is wel speelbaar, 
meer Anderssen had toen el een
getoond det de verdedig i ng 
moeiiijk wes. Veiliger is?~. 
d6. 

8. Le 1-e.3 
Beter is a.Ob3 Df'6! 9.e5 Dg6 
10.Pc3 Pge? en nu pas 11.Le3!. 

s. d7-d6 
9 • • Dd1-b3 Pg8-h6 

fo. Fb1:c3 Le5:c3?1 
Zonde van de loper. Beter 

· wes 10 •• 0-0. 
11. Ob3:c3 0-0 
12. Ta1-d1 Ph6-g4 
13. h2-h3 Pg4-e5 
14. Pf3:e5 Pc6:e5 / 
15. Lc4-e2 f'7-f5? 

Voorzichtiger wss 15 •• f6 
en 16 •• Pg6 • 

16. f2- f 4 Pe5-c6 
17. Le2-c4+ Kg8-h8 
18. La3-b2 Dd8-e? 

Op 18 •• Tf6 volgt 19.e5 
Tg6 20.L M enz. 

19. îd1-e1 Tf8-f6 
20. e4:f5 De7-f8 

Wit heeft een schitterende 
stelling bereikt. Vooral het 
lopez~aer is verschrikkelijk. 
Let nu op hoe Morphy het 
uit me.ekt. In de woorden ven 
Memczy: "Der SchJuss ist 
ein wahrer Genuss für · jerJan 
Schechfreurid." 

21. Te 1-e8 f I DfB : e8 
22. Dc3:f6 DeB-e? 

+ 23. Df6:g7 ! De7:g7 
+ 24. f5-f6 Dg7:g2 

Ook tmderf.l zetten helpen 
niet, bi,jv.: 24 •• OfB 25. f'"J 
Pos 26.faS h5 2?.e6 l<h? 28. 
Ld3 Kh6 29.Tf6 Kg5 (of:29 •• 
Kg? :~o. Tg6 Kh? 3'!. Tg8 Kh6 
32.lc1 met)30.Tg6 Kr4 31.Kf2J 
en mat volgt. 

25. Kg1:g2 Lc8:h3+ 
26. Kg2:h3 h?-h5 
2?. Tf1-g1 en wint. 

flior,:,hy vond inmiddels dat hij 



te sten< wes geworden voor de 
emerikaanse schakers en wilde 
zich geen meten met de euro
pese top. Or initiatief v~n 
de New Orleens Chess Club 
werd een reis neer Europa voor
bereid. Het geld c!et de club 
Morphy bood om diens onkosten 
te dekken werd door hem gewei
gerd met els reden det hij geen 
berqepsspeler w:î.lde zijn. Op 
eigen kosten vertrok Morphy 
dan ook in 1858 near Europa, 
weer hij op 8 juni in Birming
hem eFnkwam. Het was de bedo~ 
ling dat hij de.ar aPn een toer
nooi deel z~ nemen meer toen 
dat niet door bleek te geen, 
vertrok hij near Londen om 
de ste:ri<ste spelers daar te ont
moeten. Het liefst wilde hij 
een metch spelen met Steunton. 
Deze was echter verhinderd. 
In Londen kon hij zich echter 
wel meten met iemand els H.E. 
Bird die in scheekkringen in 
hoog ePnzien stond. Nu volgt 
één ven hun pertijen die later 
wereldberoemd is geworden. 

H.Ë. Bird - P. Morphy 
Londen, 1858. 

1. e2-e4 e7-e5 
2. Pg1-f3 d7-d6 
3. d2-d4 f?-f5?! 
4. Pb1-c3 f5:e4 
5. Fc3:e4 d6-d5?! 

Steir.itz vond de zwerte op
zet el dubieus. Beter is 5 •• 
ed4 mesr wit heeft dan een . 
grote ontwil<kelingsvoorsprong. 

6. Pe4-g37 
Veel sterker is de variant 
ven Zukei:tort! 6.Pa5! de4 
7.Dh5 g6 8.Pg6 Pf6 9.De5 
Le7 10.Ph6 Pc6 11.LbS Od5 
12.Lg5 enz. + 

6. e5-a4 
?. Pf3-e5 Pg8-f6 
B. Lc1-g5 Lf8-d6 

Veiliger is a •• Le?. 
9. Pg3-h5 0-0 

10. Od1-d2 Dd8-e8 
11. g2-g4? 

Beter was 11.Pf6! gf6 12.Lf6 
Tf6(12 •• uh5 13.g4 enz.)13.DhS 
Tg6 14. Pg6 hg6! 15.DdS met on
geveer gelijk spel. Morph~ 
krijgt nu de kans zijn kun
nen te tonen. 

11. Pf6:g4 
12. Pe5:g4 De8:h5 
13. Pg4-e5 Pb8-c6 
14. Lf1-e2 Dh5-h3 
15. Pe5:c6 b?:c6 
16. Lg5-a3 Ta8-b8 
17. 0-0-0 

was 17.c3. 

17. Tf8:f2! 
Ongelofelijk. Met ee~ pion 
voorsprong en een uitstekende 
stelling offert Morphy een · 
toren. Hoewel bij correct te
genspel het offer niet wint, 
is het toch zo freai dat het 
uitroepteken voll.edig op z• n 
ple1:1ts is. 

18. le3:f2 Dh3-a3fl 
19. c2-c3(!) 

19. 

Niet goed was 19#Dc3 wegens 
19 •• Da2 20.Tg1 g6 21.b3 Lb4! 
enz. Steinitz beweerde dat 19. 
Dg5 winnend wes voor wit. Ma
r6czy toonde echter aan dat 
dit niet zo was: 1S •• Ob2(niet 
19 •• e3? 20.Dd8 Kf? 21.Dc? Ld? 
22.Lh5 g6 23.Dd? Kg8 24.006 
Kg? 25.De5 Kg8 26.De3 enz.) 
20.Kd2 Lb4 21.Ke3 Oa3! 22.Ld3 
(22.Kf4 ld6) La6 23.Tg1 LfB! 
-+. 

Oa3:a.2 
20. b2-b4 



Op. 20.Dc2 volgt 20 •• Tb2 2,. 
Db2 Le3 22.De3 De3 23.Kd2 Db2 
24.Ke1 Dc3 enz. + 

20. Da2-a1 
+ 21. Kc1-c2 De1-e4 

22. Kc2-b2? 
Met 22.Kc1 kon wit remise 
maken omdat het loperof .fer 
op b4 niet korrekt is: , 22 •• 
Lb4 23.cb4 Tb4 24.Dg4 Oa3 
~5.Kd2 Tb2 26.Ke1 'Te2 Z7. 
Ke2 Df3 28.Ke1 Dh1 ' 29.Dg1 
Df3 30.Dg3 enz. · 

22. Ld6:b4+ 
23. c3:b4 Tb8:b4 

+ 24. Dd2:b4 Oe4:b4 
2.5. Kb2-c27 

Zoals Sergeent e~ngeeft 
maekt 25.Ke2 nog remise. 

25. e4-e3! 
Beslissend. , 

+ 
~~: ~=;~:~ ~~;t::~+ 

+ 28. Kc2-d2 Dc4-a2 
29. Kd2-d1 Da2-b1+ 

en wint. 

Onder de endere sterke scha
kers die Morphy in Londen ont
moette was ook weer de hangaar 
J.J. Lawenthal. Hij was intus
sen een stuk sten<er geworden. 
In een metch moest echter ook 
hij het onderspit delvèn (+ 9 , 
-3, =2). Uit deze match een 
pertij. Morphy le~t zich in deze 
petij ven een andere kant zien. 
Hier geen briljante offers maar 
een mooie logische partij weer
in Morphy met eenvoudige mid
delen zijn voordeel uitbouwt 
tot de tegenstander sm:ikt neer 
lucht. Nimzowitsch zou er trots 
op zijn geweest. 

P~ Morphy - J.J._ LBwenthel 
14-e më>tchpe>:rtij 
Londen, 21 augustus 1858. 

1. e2-e4 
2. Pg1-f3 
3. Lf1-b5 
4. Lb6-e 14 

e'7-e5 
Pb8-c6 
a 7~-a6 
Pg8-f6 

5. d2-d4 e5:d4 
6. e4-e5 Pf6-e4 
?. 0-0 Pe4-c5 

Beter is ? •• Le?. 
8. La4:c6 d?:c6 
9. Pf3:d4 Fc5-e6 1 

10. Fd4:e6 lc8:e6 
11. Dd1-e2 Lf8-c5 

De loper hoort op e?. 
12. Pb1-c3 DdB-e? 
13. Pc3-e4 h?-h6 
14. Lc1-e3 Lc5:e3 
15. De2: e3 Le6-f5? ! 

Het is nagel gevaerlijk om 
op pionwinst te spelen. Be
ter wes op de lAnge rokade 
aan te sturen met 15 •• b6. 

16. Pe4-g3 Lf5:c2 
17. f2-f4 g?-g6 

Misschien kwem 17 •• Db4 meer 
· in aanmerking. 

18. e5-e6! Le2-f5 
Zwart kon de pion niet sl.asn 
wegens 19.Dc3 met stukwinst. 
Op 18 •• 0-0-0 volgt 19*0e7. 

19. Pg3:f5 g6:f5 
20 . e6:f7 Ke8:f? 
21. Oe3-h3 De7-f6 
22. Ta1-e1 Th8-e8 
23. Te1-e51 Kf?-g6 

Zwert kon natuurlijk de to
ren niet slaan omdat don de 
f-lijr, open komt. 

24. îf1-e1 Te8:e5 
?.5. Te1:e5 Te8-d8 
26. Dh3-g3+ Kg6-h? 
2?. h2-h3 

Geduldig varbe·tert Morphy 
eerst zijn eigen konings
stelling voor hij verdere 



1 

1 

,,. 

1 

1, 

1. 

1, 
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ecties onderneemt. 
27. Td8-d7 
28. Dg3-e3 b7-b6 
29. Kg1-h2 c6-c5 
30. De3-e2 Df6-g6 
31. Te5-e6 

Lrng7eem wordt de tegenstan
der ingesnoerd. 

31. Dg6-g? 
32. De2-h5 Td?-d5 

Op 32 •• Tf? volgt 33.Th6. 
33. b2-b3 

Zwert is nu bi j ns in zet
dwang gereekt. Het enige 
stuk dat hij kP-n bewegen is 
da deme en wel d.m.v. 33 •• 
Of8. Dan ken echter 34.g4! 
volgen. Omdet hij een zet 
moet doen besluit hij meer 
wat materieel te geven om 
zich te bevrijden. 

33. b6-b5 
34. Te6:a6 Td5-d6 
35. Df15: f5+ Dg?-g6 

+ 36. Df5:g6 Kh7:g6 
37. Te6-a5 Td6-b6(?) 

Beter wes 3? •• c6 meer de 
stelling blijft ook den vel"- ··· , 
loran voor zwert. 

38. g2-g4 c'7-c6 
39. Kh2-g3 h6-h5 

.40. ÎR5-l?.'7 h5: g4 
41. h3:g4 Kg6-f6 
42. f4-f5 Kf6~e5 
43. TP7-e?+ Ke5-d6 
44. f5-f6 Tb6-b8 
45. g4-g5 Tb8-f8 
46. Kg3-f4 c5-c4 
4?. b3:c4 b5:c4 
48. Kf4-f5 c4 - c3 
49. Te?-e3 en zwert gaf op . 

NadE-t Mor,Jhy zo'n beetj e de ge
hele engelse schaektop had ver
slegen bleef alleen Staunton nog 
over. Deze hed na de successen 
van zijn opponent ni et zo'n 
trek meer in een match. Ondanks 
eendringen van Mo:rphy bleef hij 
excuses verzinnen om de match 
''uit te stellen". Morphy ging 
zelfs zo ver niet mee te doen 
een het toemooi in Bi.rm:i.ng-

ham waar Staunton wel aan deel 
nam om een match niet in gevaar 
te brengen. Het had echter geen 
effekt. Pleister op de wonde 
was wel dat niet Staunton dit 
toernooi won meer de al door 
Morphy verslagen L~wenthal. 
Najaar 1858 vertrok Morphy naar 
Parijs. Hoewel hij ne e<"nkornst 
nog steeds zeeziek was van de 
reis w6s hij onmiddelijk bereid 
een match te spelen met de steri<
ste franse speler o. Haarwitz. 
Toen de stand van de match 6-3 
voor Morphy was trok Herrwitz 
een ziekte voorwendend zich te
rug. Uit de match de vo lg ende 
partij. Deze toont weer een an
dere kant ven Mor,Jhy's schaak
meesterschap, en wel die van 
zijn eindspeltechniek. 

D. He.rrwitz - P. Morphy 
3-e matchpertij 
Farijs, september 1858. 

1. d2-d4 
2. c2"".'c4 
3. Pb1-c3 
4. Lc1-g5 
S. Dd1-b3 
6. d4-d5 

Beter was 
6. 
7. e2-e3 
a. L f1-d3 
9. Pg1-e2 

10. Lg5: f6 
11. a2-a3 
12. Db3:c3 

f7-f5 
e?-e6 
Pg8-f6 
Lf8-b4 
c?-c5!? 

6.e3. 
e6-e5! 
0-0 
d?-d6 
h?-h6 
Dd8:f'6 

+ Lb4:c3 

Maroczy 
12" 

vindt 12.Pc3 
Pb8-d7 
Df6-g6 
b7-b6 
h6-h5 

beter. 

13. 
14. 
15. 

0-0 
b2-b4 
f2-f3 

Verhindert zo g2-g4 en be
koningsaanval voor. reidt een 

16. Ld3-c2 
1? .. Lc2-a4 
18. La4-: d?'? 

Lc8-b7 
Dg6-f7 

Veel sterker was 18.Lc6, 
bi .jv.: 18 •• Pf6 19.b5 Tad8 20. 



Lb?! Db? 21.e4 met de be
doeling 22.Tfb1 en 23.aS. 

18. Of?: d7 
19 • . b4:c5 b6:c5 
20. f3-f'4 e5-e4 
21. Te1-b1 

De witte c-pion is een zwakte. 
Het was deerom beter geweest 
zich eens daarom te bekomme
ren d.m.v. de manouevre Pc1-
-b3-a5. Morphy m;:iekt nu ge-
bruik v~n deze zwekte. 

21. · Lb7-a6! · 
Dd7-e4 
h5-h4 

22. Tf1-c1 
23. Pe2-g3(t) 
24. Pg3-f1 Ta8-b8 

Tb8-b6 25. Pf1-d2 
26. Tb1:b6 

Er dreigde een torenverdub
beling op de b-lijn waen,a 
door torenruil op b1 de c-pion 
zou zijn gevellen. 

·26. e7: b6 
2?. Dc3-b3 De4:b3 
28. Pd2:b3 b6-b5! 

.Venaf nu speelt Morphy het 
eindspel vituoos. 

29. c4:b5 
Wanneer wit de pion door het 
paard dekt volgt 29 •• T~s! 

29. . Le6 :b5 
30. Pb3-fl5 Tf8-a8 
31. Pe5-b? Te8-e6 
32. Tc1-c3 Kg8-f8 
33. Pb?-d8 lb5-cf'J 
34. Tc3-b3 Kf8-e7 
35. Tb3-b8 

35. 
36. Kg1-f2 
3?. Kf2-e2 

c5-c4l 
c4-c3 
Ta6:a3 

jg. Pd8-c6+ 
39. d5:c6 
40. Ke2-d2 

Lef?: c6 
c3-c2 
Te3-c3 

De pointe, wit is nu ver-
loren. 

41. Kd2-c1 Tc3:cp 
42. Tb8-b3 Ke7-f6 
43. Tb3-a3 g?-g5 
44. g2-g3 h4:g3 
45. h2:g3 g5:f4 
46. g3:f4 Kf6-g6 
47. Te3-a5 Tc6-c5 
48. Ta5-e6 Tc5-c3 
49. Te6i d6+ Kg6-h5 
50. îd6-d2 Kh5-g4 
51. îd2-g2+ Kg4-f'3 
52. Tg2-g5 Tc3-c5 
53. Tg5-h5 Kf3:e3 · 
54. Th5-h4 l<e3-f3 

en zwart won. 

Tijdens deze match, op êên 
van de dagen waarop Harrwitz 
ziek was speelde Morphy zijn 
beroemd geworden blindsêance 
ean acht borde1J>in het Cafê de 
la Aêgençe in Far:i.js. Tegen acht 
sterf<e perijse . spelers haalde 
hij eer. score ven +6, =2. Te
gen het eind van 1858 wil Morphy 
weer terug near Amerika. Het 
slechte gedrag van mensen als 
Harrwitz en Steunton hebben hem 
de zin in het schaken ontnomen. 
Omdat hij ziek was moest het 
vertrek echter uitgesteld wo~ 
den. Den komt echter de grote 
Anderssen naar Parijs en ondanks 
dat Morphy zi ek is ken deze h~..m 
overhalen een match te spelen. 
Met overtuigende cijfers wint 
Morphy ook deze match (+7, -2, 
=2). Als hij det nog niet was, 
is Morphy hi erdoor zeker de on
gekro .onde wereldkampioen. In 
het voorjaer van 1859 wordt aen 
de terugreis begonnen ne.ar Ame
rika . Op doorreis in Londen 
geer-t Morphy nog een simul-
taan tegen .L~wenthal, BAr,,es, 
Bird, Aivi~re en 8oden(+2, -1, 
=2) en is hiermee nogmaals de 
held van Londen. Op 11 mei 1859 



erriveert Morphy in New Yori< .. 
Ter _ are ven hem worden er vele 
feesten gegeven. Zijn deelname 
aan het openbare scheakleven 
neemt vanef dat moment steeds 
meer af. Hij speelt nog wel een 
match onder voorgift van een 
peerd met J. Thompson en wint 
deze(+S, -3). Ook geeft hij wat 
blindsê~nces. Uit êên ervan nog 
een partij, die gelijk gespeeld 
werd met nog drie e.ndere ps rtij
en. 

P. Morphy - Sem. Lewis 
Philadelphi e , 11 november 1859. 

1. e2-e4 b?-b6 
2. d2-d4 Lc8-b? 

· 3. Lf1-d3 e7-e6 
4. Pg1-h3!7 d?-d5 
5. e4-e5 Pg8-e7 
6. 0-0 Pe7-g6 
?. f2-f4 Lf8-e? 
8. f4-f5 e6:f5 
9. Ld3:f5 Lb?-c8 

Wit heeft reeds de betere 
stelling. Let nu op hoe 
Morphy kalm en doeltreffend 
het ene stuk na het endera 
ontwikkelt en els vanzelf de 
aenvel steeds sterker. maekt. 

10. L f5: es Dd8: es 
11. Pb1-c3 c7-c6 
12. Lc1-g5 0- 0 
13. Lg5:e7 Pg6:e ? 
14. Dd1-h5 h?-h6 

Niet 14 •• g6 vanwege 1~.Dh6 
Pf5 16.Tf5 en 17.Pg5 enz. 

15. Tf1-f3 Pe7 - g6 
16. Te1-f1 Dc8- e6 
17. Pc3-e2 Pb8- d7 
18. Pe2-f4 Pg6:f4 
19. Ph3:f4 Oe6-e7 
20. Tf3-g3 Kg8-h7 
21. Tf1-f3 Tf8-g8 

Dit pareert de dre i ging: 22. 
Tg? Kg? 23.Tg3 Kh? 24. Th3. 
Morphy maP-kt het elegsnt en 
sf'gef.)ast uit . 

zie diagram volgende zijde 

I 

22. Pf4-h3 g?-g6 
23. Ph3-g5+ Oe?:g5 
24. Tf3:f? Kh?-h8 

Op 24 •• Tg? zou 25.Tg? Kg? 
(25 •• Kh8 26.TgS gh5 2?.T5g6 
Td8 28.e6 enz. )26. Tas Lg5 2?. 
Og4·beslissend zijn. 

25. OhS:g5 en zwart ga~ op. 

Vanaf 1860 heeft Morphy zich 
vol l edig teruggetrokken uit 
tiet openbflre sphaekleven. 
Hij trekt in bij z'n moeder in 
New Drleans en wil zich vesti
gen als advocaat. Het publiek 
kon hem ec.hter niet anders zien 
dari els sch~ker zodat el zijn 
pogingen mislukten. Ge~rustreerd 
hierdoor begint hij een terug
getrokken leven te leiden. Hij 
wordt steeds meer het slacht
off 'er van zijn achtarvolgings
waenz:i.n en begint ander af
wijkend gedreg te tonen. -Op 
het eind ven zijn leven heeft 
hi j a lleen nog kontakt met zijn 
moeder. Op 10 juli 1884 komt 
een eind aan het leve~ ven êên 
van 's werelds grootste schakers. 
Doordat Mij met een oververhit 
lichaam in een koud bad ging 
zitten atierf hij t.g.v. een 
hersenstoornis. 

Velen zullen zich afvregen wat 
ze nu er,n moeten met Al die Oll

de partijen. Uit de pertijen 
VRn hem spreekt een duidelijke 
les. · Ontwikkel je stukken zo 
snel mogelijk en gebruik je ont
wikkelingsvoorsprong voor de 



a~nvel. In Z1Jn spelvoering 
was Morphy br:i.ljent in de 
eenvoud. Leng niet altijd 
wes briljant door diepe en 
onduidelijke kàmbinaties. 
Het verdient eenbeveling bij 
het naspelen van de pertijen 
steeds de volgende zet ven 
Morphy proberen te vinden. 
WFnneer je de zet dan ·ziet die 
Morphy kiest denk je: "Ja, 
natuurlijk, d~t is logischf 
wenneer ik wet langer nenr de 
steliing zou hebben gekeken 
zou ik die zet ook hebben gf?
dean." Df't is tie les die Morphy 
ons leert. Kortsjnoi beveelt 
7.el fs aen 20 tot 30 parti jen 
van Morphy uit het hoofd te le
ren. Het zal zeker lonen! 

Bronnen: 
G. ~er6czy: "Peul Morphy" 
P.W. Sergeant: "Morphy's 

games of chess" 

Gererd Rill 

ATTENTIE 

I 

Op dinsdeg 22 februari wordt het jF-erlijkse SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
gehouden. Een gretis vat bier ze 1 aanwezig zijn. Komt allen!! 
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HET LEED VAN EÉN CORRES,;. 
PONDENTIF.SCHAKER 

Toen ik mij in 1975 in-
schreef voor het 6e Pro
paganda-bekertoernooi cor
respomdentie schaken kon ik 
niet vermoeden dat' ik in _ 1983 
hiervoor nog steeds brief~ 
kaarten o~ de bus moet doen. 
Toch is het zo, waarde vrien
den. Corr _espon4entieschaken 
eist volharding. Maar het einde 
is nu in zicht.Ik heb de fi
nale :gehaald en deze is nu bijna 
afgelopen.Met zijn zevenen 
moesten we zowel met wit als 
met zwart tegen elkaar spelen 
en dat betekende een last van 
12 · partijen simultaan. 
Door mijn vertrek naar de Sta
tes heb ik niet altijd de nodi
ge -aandacht aan de partijen kun

nen schenken en het resultaat is 
er dan ook naar. Met 3 uit .9 
en nog 3 partijen te gaan kan 
ik de beker wet vergeten. 
De volgende partij is de aard i g
ste die ik . in ·de finale · gespeeld 
heb. 

Adrie de Jong - A. Egberts 
1981-1982 ,finale PB'75 

Reti-systeem 

1. Pf3 P:f6 
2. g3 d5 
3. c4 c6 
4 o b} Lg4 · 
~ ~e variant van Oapablanea, 
'voor het eerst gespeeld in 
Moskou 1925. 

----- -- , --- -~ .. --·---- ~---·-

5. Lg2 
6. Lb2 

g6 
Lg? 
0-0 7. 0-0 

8. d3 
Tot zovet ging het gelij'Jr .op 
met de 1vmatchpartij tussen 
Lars~n en Uhlman,Las Palmas 

. 1971. Deze partij ging als 
volgt verder: •• I.zfJ 9.Lxf3 
Pbd7 10.Lg2 Te8 11.Pd2 a5 
12.Dc2 e6 13.e3 De? 14.a3 Ph5 
met· gelijk spel (Keene). 
De volgende zet van zwart kon 
ik niet terugvinden in mijn 
boeken~ zodat van nu af op ei
gen kracht vertrouwd moest 
worden. 
8. ••• a5 
9. Pbd2 a4 ?! 

10. · bxa4 Pbd7 
Dit stelt wit in staat de plus
pion te~rdedigen.Direct Da5 
lijkt aangewezen. 
11. Lc3 Lxf3 
12. Lxf3 e5 
13. cxd5 Pxd5 
14~ Lxd5 cxd5 
15. Tb1 Te8 
16. Tb5 
Verhindert •• Pc5. 16.Txb7 is 
niet goed wegens •• Dc8 17.Tb3 
Txa5 (Indien 17.Db3 dan Pc5) 
16. · . ... ~c 
1?. Lb4 · 6 . 
-18. Db3 :f6 
19. La3 . 
Met de bedoeling Tc1 te spelen. 
Zwart steekt daar een sto~je voor. 
19. • ~. Lh6! 
20. Pf3 e4 
21. Pd4 · Dc8 
Inleiding tot een forse zwarte 
koningsaanval.Er d.:Ç,eigt • • Dh3 
22. Kg2 Tè5 
23. . h4!? Ph5 
Pf4 is nu een vervelende dreiging. 
24. dxe4 . e 
Door opening v~ de 3 lijn kan de 
witte dame bij de verdediging 
betrokken worden. 
24. • •• 
25. Txd; 

Txe4 
Txh&f . 

1 

,, 



Dit slaat een enorme bres in 
de witte veste.Op 26.gxh4. . 
volgt Pf4s ·en wit gaat ver
liezen.Er dreigt ook •• Dh3s. 
26. Pf5! ! 

De sleutelzet,overzien door 
mijn tegenstander,die nu negen
tien dagen bedenktijQ nam. 
Zwarts stelling is problema
tisch.De direc ·te zwarte drei
gingen zijn gepareerd;er dreigt 
van wit uit Pe7s en bovendien 
staat TH4 in.Op •• gxf5 volgt 
27.gxh4 P.f4s 2e.Kh2 Pxd5 
29.Tg1 Lg7 30.Dxd5 De? 32.Ld.6 
met gewonnen stelling voor wit. 
26. · • •• Pf4s 
Relatié.f het beste. 
27. gxf4 gxf5 
28. T.fd1 Dc6 .. · · · 
29. . D:f3 ! 
Haalt Td5 uit de penning en dekt 
indir~ç'.'t het velg h1 • 

. 29. ~ .. ·• Dg6s 
30. Kf1 Tg4 
31 •. ~ Td8s L.f8 

· 32. Dh11 ! 

1 

-----,,·---- - --- ' --- - -

Deze ·prachtige "dame-terug"
zet pareert alle zwarte agres
sie.Op 32. e3 zou Da6! gevolgd 
zijn. 
32. ••• Txd8 
33. Txd8 D:f6 
Een laatste grap.Tegeiijk ,' 
dreigt Da1s en is Td8 .aange
vallen, t erwijl op 34.Td1 volgt 
Lxa3. De volgende manu~evre 
van wit wint een stuk en maakt 
een ei nd aan de zwarte illu-
sies. · 
34. . Txf8s 
35. Tc81 
36. Tc1 
37. I.d6 

. en zwart gaf op • 

Kg? 
Da1s 
Dxa2 

. Hij · kon nog •• Dd.2 proberen 
maar na 38.Le5 Kg6 39.Tb1 f6 
40.Dxb7 is zwart uitgepnaat. 

Adrie de Jong 

~ . 



9RIE PARTIJEN UiT~HÉT rwtEór; 
Na aijR partij -~ Scha~ 

lenaar · ( "1111111'9). vroeg ~~il1 
v.d.llferve: ttf .r-.t;tr. -..Utt ~~tij 

wilde arui~tm ·v_o'Or 1!1Jt' 

clubblad.Bij deze voJ.áoe · •· 

ik aan zijn verz _aek.-
Ons tweede tiene11.1 was . 

. Hl'ig jaar gedegradeerd Uit 
de hrate klasse ·'s:GA., n4• .t 
... in da tweede k'iaáse àl1f . . . 

een van ·de favàr!'eteh wj"'ren
geatart.o. ~ê.i-á.te vecfstti.fd"' 
tegen De Raadsht11,r ~: ~WDflJl9~ 
we dan ••k -ru.iJP,(~.lJ, r.,ewen
als .de tweede tegtm'::bfaesp _-2 ... 
(7i-2t}.Op 30 ~r was ·_ 
Aliaere 1 anze te99fll9:tand~,
in H'88.Veoraf ~: we in- : 
Almere fin · van en~ grote ::
ceF1currentiln, •.-..-aclat ze~··. 
varig Jaar 11et-::.tt\t8~cht : .. 
gepreMvaerd WUfm. ·. 

Hier valgt mijn ~rtij aar\:-. 
het zevende berd. ; 0 ~ 

Sch•alanaax-C.Ma~èrs 
ll52-Al•re l-,3o,;.n---i-gez. ·· 

. - ,_ 

l.d2-d4 Pg8-f6. 
2.c2-c4 · e7-e6 ,,. .. 
3.Pbl-c3 d7-d5 
4.a2-e3 Lf8-e7 
S.Pgl-f~, <~ .• 
6~f t'l-d3 • ~~7-b~ ; : 

Hi~r is 6 •• ,c?~ :.ok 
•gelijk.oaar~ :7-."'3~4' ~, ·
B.ed4, Lb4 9.Lb~,1?94 J..O.o~.,..-
Oa5 ll.La4,de4 ~12:.-f.1~_2,Pc~ 
11et gelijke st&~(Euwe}~ 
7.Q-P - LcB-b7 

Nu is een stelling entstaan 
uit · de D•aie-:In4~ch• · V~e- . - .. 
diging (na l.d4,Pf6 2.c4,e6 
J.Pf3,b6 4.eJ,L b? ~;td3,(e-7 ·· 
6.Pc3,Q-0...7.0-0,d5) 
8.0dl-c2 h7-h6 

l'liaschien is a •• ,cs ara •• , 
·Pbd7 beter. 
9.Tf'l';el Pb8-d7 
Dit werdt minder gespa ld. 

Pleestal speelt men 9 •• ,cs 
· en Pc6. 
10.b2-b3 c7-c5 
ll.Pf3-d2 

.. 

oa weid. °c4'· tmder c:aó.tl'obr ts ~houaeo 
· , Schoal•Jiáa~ )~S'a'.i.et· .J.fJkf .:.l.t LbZ. · · · -. 

11. ! ··-. T~ä . ~ : · . -' - - . · ~ - - · ..• - : 
12.Lcl•b2 .La14'ró~ 
Richt zich ep h2. 

l3.Pc3,i,e2? 
Oit ie vaarschijnli-jr(·-.1 de ··wr:iie'.:

.. zend• zet. •n !'leer nàtûc:lrlijk-ë-iet, ~ 

als Tacl lijkt mij betili-'. - . , 
13 • d5Mc4 • " 

Een alternatiaf is lltètèerî U,2::. · 
14.Kh2:,en nu ·:::.·~ · · 

.!,.14 •• ,Pg4+ al. 15.Kgl,DM" ~~ 
. - Îc5ëPg3,dè4·: 

. 17.L.-4". -~ 
~ ~S~Kg3,0é7'+ 

-:16.1Cgq: ,-Ol'l2} ' . 
111ttt matdrêigitigan~ 

(1s. ';·,ög5 l~;P-'f.3, .~ · 
Oh5··1?-.)Jf4 }· ~- . -

.!r,.14 "oc? bl. lS.1<91, pg1t-.:: ._ • : . • 
i6;1.if.3-,dé4r ·· · 
17:.Le .4. . ~ , : , 

lli "'~-~;1th3, P~t- ' 
-:16.1(9": ·, DfiZ. 

De bedDBling van l3.-.-,dé4r tt · 
de diagon:aà1· hi~ te openen · 'at1t . 
extra dreigingeA '* ~relran; · · 
14.b3XC4 

Een -à-l terS'ïátiêf J:ë. Pé.t'i: .. 
14~-. Ld6xt42·J · {lië 'Map-aiä} 

l5.Kglxh2 Pf6-g4+ "· 
16 • Kh2-gl _ . 

Na 16. Kg3 vervolgt .. 2111.árt ve.r.ràs-;, 
aend met 16 • .-t Pe3: :é_n ~•it gäá.l •t 
~i· ···l7.fe3:,0g5+ l8.Kt)2,Dg2- u _t;_ -~ 
5t l8.kh3,Dg2:+ l9.K'14yg5+ 20.Kft5, 
Dh3 mat. · • 
16. Od8-h4 
l7.Pd2-e4 
Nu is het meteen . ttit. Interessan.t ... 

'18 17.Pf4,0r2:+ 18.-.t<hl,Dg3 i9~ti . 
or 1a •• ,Pe3: 19.Te3:,oè3: %8iTtl; 
cd4:.Wit staat welisvaar 11&teriaal 
achter maar zijn aanvalskansen zij~ 
niet gering.De . zwarte dame staat 



ta"lijk kwet•baar.Tech geer ik 
zwart de "eate kansen. 
zwu-t ka Nk -:-Ai-at-te · aanvallënc:t' 
apel911 ml :·l 7·.;Pf ·4" a., ·17 •• · ff)f2H 
18.Khl,gS l9.Lh7+;Kg7 -20.d5+l 
Het ·vervelg van de parU ·j ~s, 
17. ~ fb7xe4 
l8.ld3xe4 Oh4xf2+ 
19-:1<91-hl _Of:2-h4-t: 
Z0.1.Qtl-9l.: 0

~ 

21,Kgl-tl 'pg4x~ 
22.Kn-,2 Pe3xc2 
23.bM~2· cSxq4 ·· 
2•.Tll-hl Dh2-c7 
25,Tal~l.~S : 
26.Lc2-.4~P~7-:cS 
27.Le4-bl ~Tct)-,:ta 
28 • Tfll.~ ~f.7-(5 .: 
29.P-~-t~ '.Pc~ 
30,PgJ-.4 ::fSxe4+ 
ll~Kf.2~ De?~f.7, 
32.Lb2-e3 Of7,•"-+ 
33 • Kgl--h.1. ~ T.f8~f 4. 
34.c4-cS · ,lt~ 
35.Tcl-gl .t~ 
36.c~6 . Th4,ch3:+ · · 
37 .g~~ , ;or2~34-· · · 

En wit: gaf · ç .. · . 
1tle wnneA de .Vtt4atri.J!.f ~~ 
eindelijk ;à't ~4. 

Ter afalui\lt:19 ·-~ di-~ 0u-~~l 
aijn öèide ~rtijèn lVit ··de, eerst 
en tweede rende,reap.tegen De 
Raadaheer 2 en ~aaep 2. 

c.Mekers-0.aouman 
US~-Oe Raadsheer2,S-10-l982 

l.c2-c4 c7-c5 
i2.Pb1-ç3 Pg8-f6 
3.g2-93 d7.-d5 
4.c4xd5 . Pf6xd5 
s.Lfl-g2 Pd5xc3 
6~b2xc3 e7-e5 
7.Tal-bl Pb8-c6 
B~Odl-a4 Od8-c7 
9.Pgl-f3 LcB-d7 

10.Da4-c2 Lts-.7· 
ll.d2-d4 97-96 . 
12.Pf3xa5 Ld7-f'5 ·. 
l3 •• ~-e4 . lf'~8 
14~ l>e5.'ic6· -·. 1'c7.xè6 · 
1sid2~• ·. :· 1>c6:-f6 
l6.c~4 .. .. --~ .~ 
17.0-0 · · a""7.,.6 
l8.a2-e4 Le7-d6 
19.Lél-b2 Df6-e7 
20._Tbl-al . t7-f6 
21.-f2-,.- ~ :: ·tc:.-S-d7 
22: •. ~~: .. td7.;.~· 

25iSd2-ct2 . ~xas. .. 
24. r4'xes-- · 'tcr64>8 · · 
25.d5-d6 ' :- 11e7-d7 ' 

· 26.Lg2-d-5*. . . . 
Een andere liegeliJkheid ia 

26.e6,od51tl•6t '27.te6a er:\':: 
ldS) 27 .11'm,O.d7" 28. T.dl, L•6,1 
29.Tf8:+,Dt8i 30-TdSJ tMt . 
winst. · 
26. Lf5-e~ 
27. TflxfS+ ,. . Kg8xts ·· ·. -· 
28. Tel~f.++ . ~-J(fà"'!91 . 
29.Dd2~ S:: · .. _ Le6Md5 

Ook 29~0,4 W:int-• . 
30.DgS-f6+ . ~7~ . 
31. Lb2-cl+ . ~en ZIIIU·t ,gaf OJ;:e · 

' . ~ ... . .. 
R.Willállsén-c.Mékers 
llleasp ·2-us i "2-1i-1982 :. 

l .e2"'""'4 · c7..;ci6· · 
2 .d2-d4 ·: "d7-cJS 
3.Pbl-é3 .· :d5xè4 .. · 
4.Pc:Sxe4 · · '_c13-f.5 ·. 
S.Pe4-c3 &7"'"8o 
6.Pgl•f3 P9B-f& . ~:-·· 
7 .Lfl-e2 'l:.f8-d6 :· 
8.0-0 Dd8-c7 
9.h2-n3 .. '. ~--·tf7-h6- .' 

ll.Le2-cl3 Lf5xd:r -
l l.Ddlxd3 P.bS-d.7 
t2. Ttl-el -~ 
13.a2-a3 ,1..:gs 
Î4.Pc3-e4 Pf6x~ 
15.0d3xe4 Pd7-f6 
l6.0e4-e2 g5-g4 
l7.Pf3-e5? ., 

Beter is 17.hg4:,Pg4: 18 • . , 
Pa5 met onduidelijk ·spel. 
17. ·g4xh"3' · '.' 
·18.g2xh3 · ~~ 
19.Kgl-.hl' , ·c6-c5l . 
20.d4xes; : ·fd6X&5 
21 . oe2,cé5 .. . '.oc1~ . 7 • 

Wi t geeft o_p. 

Reacties · fijn ~etlc•rii._· 
Cnri , l'lekers • . . ( . . 

--.-.. 

I 



SIMULTANIA 

Een jaar of tien geleden, 
toen ik nog maar net schaak
te,vond ik het prachtig. 
Meedoen .aan simultaanwed
strijden tegen de Groten. 
Alfeen al de directe nabij
heid van schakers als Hort, 
Ljubojevic, ja zelfs Ree, 
bracht me een vaag gevoel 
van gelukzaligheid, hoewel 
ik . altijd weer met een ste
vige nul na~ huis ging. 
Alleen tegen Bouwmeester heb 
ik eens min of meer gewon
nen gestaan,maar van zo'n 
man kan je natuurlijk niet 
gaan zitten winnen.Tenslot
te had ik alles toendertijd 
u±t zijn boekjes geleerd. 
Ik liet me dus gewillig mat 
zetten. 
Op den duur gaat de aardig
heid van dergelijke succes
loze simultaansessie's er 
natuurlijk wel af en toen 
ik eens tegen Kathy v.d.Meije 
na tien zetten een toren weg- __ 
gar, besloot ik er mee op te · 
houden.Ik heb me er daarna 
i nderdaad jaren lang verre 
van gehouden, tot ik vorige 
zomer van mijn oom, die in 
d.-e·Rekenkamer te Den Haag 
werkt, een uitnodiging k:rreg 
mee te doen aan een simul~ 
taan tegen ~onner. 
Wijn oom had in die Reken
kamer al hoog opgegeven van 
zijn neef uit Viemen, die 
zelfs wel eens meedeed aan 
het .Nederlands Studenten
kampioenschap. 
Donn:-er is een indrukwek~ende 
rrnn,groot met een forse buik 
~n -een ~usttg ~~ort zelfver
trouwen uitstralend.Hij kwam 
net terug uit ik meen Saoedi
Arabië (met Euwe),alwaar hij 
bij wijze van aardigheidje 
nog een gouden horloge van een 

sjeik had gekregen, waar hij 
bepaald trots op was. 
Overigens ziet de grote man 
er wat slordig,zo niet sjofel 
uit,zodat hij tussen de keu
.rige heren van de_ . .Rekenkamer 
rondliep als een verdwaalde 
zwerver. 
Van tevoren had ik hem gevraagd 
wat hij dacht te scoren en hij 
had gedecideerd " 900.h tegén niet
clubschakers" geantwoord. 
Dat haalde hij tok precies. 
Twee,~artijen verloor hij, waar
van een van mij, tot grote op
luchting en vreugde van mijn 
familie. 

Donner - v.d.Werve 

1. e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 
4. é4 Pf6 5.Pc3 g6 6. cxd5 Pxd5 
7. Lc4 Pxc3 8.bxc3 Lg7 9.Pf3 
Donner heeft de opening wat slap 
gespeeld.Zwart heeft druk tegen 
de witte centrumpionnen en gaat ~ 
deze nu vastleggen. 9 ••• Dc7 
10.Db3 0-0 11.0-0 Pc6 12.Pg5 
e6 13.Le2 b6 14.Lf3 La6 15.Te1 
Pa5 16.Db4 Tac8 17.Pe4 Pc4 
Ongeveer op dit moment,waarop 
ik tevreden naar mijn stelling 
zat te turen,werà de koffie 
rondgebracht.De koffieJÎ8YV'rouw 
kreeg de zaal plat door daarbij 
in onvervalst Haags te zeggen: · , 
"Goh,munneer Peschar 1"ik heb ze 
nog nooit zo zien zwète ! Il 
In het "REk:enkamerblaadje" kwam 
dit overigens terecht als: 
nwelnu ,meneer Pe$char,ik heb 
de heren nog nooit zo zien trans
pireren''. 
18.a4 Lb7 19.Lg5 _Lxe4 · 20.Lxe4 
Dd6!? . 
~en afruil,die ee ·n kwaliteits-

. offer impliceert,om de witte 
pionnen van hun bescherming te 
ontdoen,op 21.Dxd6 Pxd6 22. Le7 
volgt Pxe4 23.Lxf8 Kxf8! 24.Txe4 
Txc3.Zwart heeft een sterke ce._ 



pensatie.25.a5 kan niet we-
. gens·mat op de onderste rij 

en er dreigt Td3.0p 25.Td1 
komt Tc4IZwart krijgt bij 
goede positie twee pionnen. 
Donner gaat er niet op in, 
maar gaat dan kansloos ten 
onder.Mischien heeft hij te 
veel op "zijnn loperpaar ver
trouwd} 
21.Le??! Dxb4 22.Lxb4 Tfd8 
23.Tec1 Tdd7 24.Ld.3 Tdc7 

Zwart staat overwegend.Wits 
volgende actie is zijn laat
ste kans,anders wint zwart 
m~t a5.t)p 2~.Lxc4 Txc4 26 • . , 
a5 vàlgt Lxd4 ! ) · 
25.a-5 P.x:a5! (niet bxa5 Lef!) 
26.La6 (niet Lxa5 bxa5 27. 
Txa5 Lxd4!) Pb3! 2?.Lxc8 
Txc8 28.Tcb1 ~a1 29~Txà1 
a5 30.Ld.6 Txc3 ~- -
Dopner , schudde mijn hand, . 
keek me.aan en zei:"Verrek, 
ben jîj dat!"Ik had hem van 
te voren verteld dat ik bij 
US speelde, maar blijkbaar 
speelt een simultaanspeler 
zonder aanziens des persoons. 
Hen afgelopen najaar werd in 
Diemen ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan ~an de 
studentenflats een simultaan 
tegen Paul v.d.Sterren georga
niseerd.Vele mij goed bekende 
mensen .deden mee,zodat ik we
derom een naam had te verlie
zenl 
V.d.Sterren speelt veel ge
concentreerder en minder slor-

dig dan Donnèr en hoefde van 
de dertig partijen maar twee 
remises toe te staan.Onder de 
verliezers ook de bij US wel
bekende Ruud Stoelman,die ~ 
de Diemer Courant,vergezeld van 
foto en intervieuw ("een echt 

· denkhoofd") ,nog wel eens ia 
aangekondigd als "de beste scha
ker van Diemen".Er bleek dat 
hij tegenwoordig bij de Diemense 
schaakvereniging "Donner" speelt. 
Hij schijnt .er op eenzame hoogte 
te staan. · 
Gelukkig behoorde ik tot de 2 
remisemakers,maar ik was niet 
tevreden! 
Paul vd Sterren - PvdW 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 
4.Lg5 h6 5.Lb.4 c5 6.d5 0-0 
7.Tc1 exd5 B.cxd5 Db6!? · 

· 9.Lx:f6 Dxf6 10.e3 d6 11 .Ld3 
Pd712.Pf3 Pe5 13.Pxe5 Dxe5 
14.0-0 Lxc3 15.Txc3 Dg5 
16.Lb1 Lb.3 1?.Df3 Ld7 
18.e4 De5 19.Dd1 f5 
Ik \vas tevreden met de opening . A 

(goede loper,goede pionnenstruc
tuur),maar moest hier wel op
passen voor de buldozer f4 en 
e5 enz.Vandaar deze actie. 
20.exf5 Lxf5 21.Te1 Dd4! 
Nog sterker dan ik zelf dachtl 
22.Dxd4 cxd4 23.T3c1 d3 24.Tcd1 
Tae8t 25.T e3 Txe3 26.fxe3 

Er waren nog maar weinig over
levenàen,zodat ik steeds snel 
moest zetten.Daarom speelde ik , : . ·'- ,-.. . - . ...,. 

., . .,. ' . - .;., 



hier het geplande Tec8. 
Winnend is echter 26 ••• Lg4! 
27 .Td3: Le21) 
26 ••• Tec8? 27.h3 
Nu vertelde één van de toe
schpuwers me over Lg4!Terwijl 
ik nog met hem in disc.ussie 
was stond vd Sterren alweer 
voor het bordl~k zag nog net 
Tc5 28.Lxd3 Txd5? 29.LC4! en 
d2 28.Lxf5 Tc1 29.Lg4!Met het 
oog op deze variant speelde 
ik maar he t tempoverliezende 
h5.Goed is echter toch Tc5 
28.Lxd3 Lxd3 29.Txd3 Tb5! 
30.b3 Kt7 gevolgd door Kf6en 
Ke5;waarn a zwart ondanks een 
pion minder toch ietsje beter 
staat,gezien zijn activitei~. 
27 • •• h5? 28.Lxd3 Lxd3 

· 29.Txd3 Tc1s 30.Kh2 Tc2 
31.Tb3 b6 32.Kg3 Kf7 33.Tc3 
Txb2 34.Tc7s K.f6 35.Txa7 g5 
36.Kf3 Ke5 37.Tg? g4-s . · 
Ik was nu de laatst overge
blevene,zodat vd Sterren te
s enover ·me ging zitten in een 
direct duel.Om ons heen een 
1rr ing van tientallen mensen, 
i k moet zeggen: een opwindend _ .. 
gevoel.En het is een moeil~k 
eindspel om remise te houden! 
Gelukk ig zag ik na enige zet
t en hoe dat te bereiken. 
38.hx g4 . hxg4-s 39.Txg4 Kxd5 
40.a4 Ke6 41 !.Te4s Kf'6 42. · 
a4 b5 43.axb5 Txb5 44.Td4 d5 
45.T f4s Ke6 46.Tf8?! Tb1! 
l!-7.Th8 Tf1s 48.Kg3 Tg1s 49. 
Kf4 Tf1s 50.Kg5 Tf3! 
De remj.semaker I 

Op 51.Te8s volgt nuKd7 52.Te5 
Kd6l en ·wit kan zijn toren 
niet op de e-lijn hand.haven. 
Dus gaat hij proberen de e
pion van opzij te dekken. 
51.Ta8 Ke51 52.Te8s (Op Ta~ 
volgt Ke4! en wit verliest 
hooguit) Kd6 53.Kg6 Kd7 
54.Te5 Kd6 enz. t-t 
Paul van de Sterren lijkt me 
trouwens een aardige jongen 
zonder de kapsones die je bij 
sterke jonge schakers vaak 
ziet.Hij bleef in ieder geval 
nog enkele biertjes drinken 
in de bar, wat in studenten
kringen natuurlijk goed valt. 
Al met al twee leuke ervaringen 
met simultaanschaken, 1zóals 
ik mij wenste in mijn jonge 
jaren. 

Paul van der Werve 
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(to be contin:uad) Rob va.n Gorngel. 

Sinds de vorige Schakeling is het 
goed gegaan met mij op sch.aá.kgebiad, 
dus in deze r~briek veel 'hoogte
pu..'lten' • Ik moet echter met een klei
ne rectificatie bei;rinnen in verband 
met da,t vorie;e n:ur/1!11er: bij d.ia.J;ram 1 

is zet 14 •• ~i:,-5 en 15.z5Xh4-. Dia.g. 3 
vertoont een pion op g6 1 die moet op 
g7 st~ (het zal mij benieuw0n of er 
nog iem,."'md. is die daar :o.aar Y.ijkt mz.ar 
ik ben nu een.rnar..J. een Ed.je :&.····~ac·t). 
De nu. volgende partij werd gespeelo . 
a.a.."'1 bord 1 in de 1-1ed.strijd US 4 
Le.nd.sneer 2 o:p 2 ncrvem~er 1982. 

Ja.n Zijlstra 
'Ca.ro-K o.nn 
1. e2-e4-
2. Pb1-c3 

- RvG 

c7-c6 . 
d'{-<l5 

3. e4s.:d5 ? ! Dit is minder nauw-
:-:e-.i.rig en verl&..t reods cle ge1)a.ande 
paclen. Met 3.d4 berei."<t wit cle 'nor
male' Oa.ro-Kan.."'l., maa.r d.a.n is de zetten
volgorde 2.d.4 meer voord.e..ri.and.liggend 
o,nde;t d.a.t de mogelijk.heid de Pz...11ov 
(2 •• d5 3.ed5 cd5 4.c4) te spelen 
open ".l.a.at. Zelf'sta...'l1dige bet~er..is 
heeft 3.pf3. Na de teksiïzet ontstê.at 
een soort ruil va.riant wa..:1..ri.n wit de 
norm;:i.le opstelli!Je met Ld.3 en c3 niet . 
8eer 1'"...an bere~:eno 
3o ••• c6:x:d5 
4• ci.2..:..aA, Lc8-f5 
5• Pg1-r'3 . P"o8-c6 
6. Lf1-d3 Lf5xo..3 
Î• Dc11x.aj e7-e6 
8. Lo1-d2 Pg8-f6 
9• 3.2-a.3 Lf8-cs7 

10. 0-0 0-0 
. Wit heeft geen en...1-cel openiri-esvoordeel 
weten te be.reiken met zijn. experimente-
le opzet. 
11. T-f1-e1 
12. r.ra1-o1 ? ! 
ma.e..r die zet 
12. • •• 
13~ Lcl2-g5 
14. Pf3-e5 
15. Pc3-b1 
16. Lg5-d.2 

Ta8-c8 
Geen blv.no.er misschien 

presteert nil.:s. 
a,7-..9,6 
b7-b5 

Pc6-a5 
h7-n6 

Pa5-c6 (!) 

Dit is beter der.. 16 •• po4 17 .Pxc4 bc4 
omdat de o-lijn open moet blijven en 
zwart daarop liefst wil verdu.bbe'len . 
Ruilen op 06 betekent d~oe een 
'gratis' voorbereidingsze·t. 1·li t hee:rt 
nu &l.idelijk na.deel. 
17. .< à?...,-q,ll" .Dd8-b6 
18. $1>5 . a6:x:b5 
190 Pb1-c3 b5-b4 
Ee:n echt renpa.o,rd~o 
20 o P e5xc6 Tc8:x:c6 
21 o Pc3-a4 Db6-c7 
22. c2-c3 Pf6-c4 
.23. 03:::;:bLJ. P eL;.:-:d.2 
V:-• Dd.3:x:d2 Le7:<:b4 
25. Pa4-o3 Tfê-b8 
26. g2-e3 . Lb4-e7 ?? 
Lazt een simpele . combinatie toe ~e 
ik wel had .gezien m2..ar vervolgens 
neer· vergat. :ilijn tegenstander aarzel
de eob.ter niet l?..ng: · 
27 • Pc3::d.5 !(dient dat klotepac-~rd toch 
noe ergens toe, oh ironie) 
27. ••• e6xa.5 
Qp 27 •• 1g5? vol2,1ï 28.f 4 1-0 
28. Tc1xc6 Do7xc6 
29. Te1xe7 Dc6-f6 
Zwart sta.at verloren, ma..."-!J:' poo~ in 
cle tijd...7looè"...fe,se nog een ö.ragolijk 
eindspel te bereiken. · 
30. Te7-o5 · Df6-e;6 
31. Te5-e2 :;iet 31.T.Kd5 vanm~ge 
Dc1+, De4+ e:ci Ihcd5• 
31. ••• Tb8-a.3 
32. D:i2-c3 I.\g6-g4 
33. Te2-e1 T2...8-a.4. 
34• Dc3-c2 Te,4-e.8 
35• Do2-c6 Ta.8-d.8 
36. Te1-e8 + Tc1.8x.e8 
37. Dc6:x:e8 + Kg8-h7 
38. De8-e5 De,'4-o.1 + 
39. X[;'1-g2 :ï:d1-b3 ! 
t1,0. De5-f5 + Kh7-g8 
Afgebroken. De wedstrijd stond 4-4- en 
mijn buurman Fo:1.s had. ook a.fgebroken, 
in een stellinz die we vlot remise 
beoorél.eelden. Zie verdc~ zijn verhae.l 
ov~r deze partij elders in ':li.t :rrv.I."Iner. 
Gevolg W'd.S wel d.8,t i:,,;: remise moes·t 
na1ten om noi een matchpu..nt te recld.ena 



TEST UW filNDPELm.1NIS. IS DEZE ANAL• GOED ? 
Î>lJ.Jn te.gensiander r.ioest ä.ifgeven en 
maakte er geen gehei."!l van 41 .Dc8+ i..r1 
de envelop te hebben gestopt, wa·~ 
n~t,~u.rlijk ook correct is. In de eer-
ste a.na:cy-se met Fons vond.en we é>,lleen 
maa.r wi..."1st-<1arianten voor i'ri. t en i.1-<: 
fietste droef na.ai• hu.is en liep bij 
Willem b; 0'.l.nen om hem mijn on,.~eil t e 
verhalen (ja, zoiets moet je da .. ~ 1·1el 
even kwijt) , eoed. stac,nde stelJ.iri_z 
verblu..~derd, verloren d21!leeindspel, 
4~-5i• Maa.r :[illem zou ~-Iillem niet 

' 2ii.jn a.ls hij er niet eens even l~cer 
voo..,: zou zijn g-a..:;..n zit·ten, en l.i,ij 
toverde al vlot de eers-t;e re.misea,chti
ge varianten op het bord na 41 •• Kh7 
42.Dc3 D:i1 43.b4 De2<> Als wit nu. Do5? 
SPeill ~k-t zwarl"remse drmr éeu·wig 

. scha,2.:i.~ na DeL?.+. Rij kan evenwel 43. 
. Df3 spel_en, ~ Z\J'::'-,,_,_-t 430 o:Db2 k~~ 
proberen: · 44.:rnc.1'7 11::êl.4 45 • b5 en l,.J·l; 
is dnbiei.1.i of zw2,rt he"ti IGll red.d.sn, 
mc.1:~ ~j heeft ~i'"el r.v" zel :r een ~ij pion 
e:n. nog steed.s h.a,neen er en.l e e BG"cl.Wig 

sch2.ak:wenè.iri...gen in de lucht •• n 1ra"li 
c;ertis-ter gin& i:::,; n2, :;,r bed •• De volge n
de dag bekee:~ jJc l1.et al te7.c.2:!iief voor 
wit, d2.-'G zwart ·bot -een pac.;sievere op
stelling blij}~ te clw'iri.gen. IJa.:a had 
dit ook gevonden, dv.s vol.:rt m.1. de 
bespreki:n g 2,?.n de hand va.n. de pa:!"'liij
voortzetting: (9 november) 
41. llf'5-o8 + Ke8-h7 
42. Dc8-f5 +· Kh.7-g8 
43 • D.f5-i'3 · JJb3-c4 43 • el1b5 of 
43 •• nx:b2 44.lli:d.5 is gu...'1.stig voor 1tlt" 
44• Df3-c3 Dc4-b5 

Il'v.,ablijkt het verschil me·~ de Uille.'!l
va...""iant: zwart kan '.hier geen 44"De2 
spelen. mei.7 remisedreigi_"YJ.g wegens 
45.Dc8+ IG:17 46.Df5+ Kg8 47 .Dxo.5. De 
pob.te is dus dat 42.Df5+ ea"'l. tem:90 

45. b2-b4 Db5-e8 
46• Dc3-e3 De8-b5 
47 • De3-c3 Db5-e8 
48. Dc3-d.3 De8-e1 (!) 
Het beru.c.1.te in troebel wa.-ce:r probe
ren te vissen: wit · ~1. nv. b5 doorzet
ten, waarna de zwarte dame niet 11az,r 
zijn ideale vela. b1 ::..&i (uitzicht op 
veld e4. en de b-pion). Hij !des-t ech-
·~er een andere we.z:" ·- , • 
49• Dd.3-f5 ?! De1xbt.. 
Verplia..~t aangezien damer-llil zelfmoor~ 
is {sorry, zelfd.odi..71.g). Rx:i-h b-pion. 
50. Df'5:x:è.5 · Db,4,-e7 , 
51. Jxl..5-e5 ? Geeft de w:L"lst weg. 
}Iet 51.Dc5! had wit wa.ars~tijr.J.ijk 
1!;:un_11.en 1dnnen. Deze zet ·sluit veld f8 
a:f voor de konir-.,g, iets d.2,t de lezer 
bij de volgende zetten nog ma.o,r eens 
moet bede..~-:en.: 
51 •••• 
Wat ee..?l. hoop pun·hjes! :Ben.t u daar nog 
lezer? Ik n&i.welijks. !.ra.a;r.-tt had 
natuurlijk al la.;.'l.g gezien cla.t er van 
deze hele eindspela..naly-se tot nog toe 
5ee21 ene . bal :...lo:pt, ja, u vermoede al 

· de;t i.1-<: 1.1. slec..ltts op een onachtzaz.m..-ieid 
p'!'obe9l'él.e te be-Gra::;>pen. Of 'heb ik u 
bee"ç'? We G-J...::...J. terug nc,c.r c1e stellin.z 
na de · 43e zet va.n ,dt. :·raaro::i kan zwart 
nv. niet op b2 zieroen? 4-3 •• D.zb2 44.Dxo.5 
Db8 45.Dd.7 J).9.8+ 46 .• a.5 F,.f'8 47 .f3 ef> 48• 
d6 Da2+ 49.El':\3.l>à.6+ remise. Derhalve 
verdient 43".Do4 eau vra;:,...,gtcl;:en: het 
laa:i; de snerste llGg :aa."'r remise lie;.:;en. 
In deze va.riant komt duidelijk het 
thema va.n de zwaJ:"ts verdedig:i.ng .na.a.r 
voren: c.llesoverhee.!'send is de diago
naal h1-a8, het 0een n2..dat de verst 
ver1djderde vrijpion is gevallen 
zwart altijd remise ~a..."l.è3-eerd. (nitz 
natu.u.rlijk de da.mes op het bord 
blijven), Daarom is 49oDf5 wits beslis
sènde fout, deze zet verdie.i.-it du.s ·twee 
vraa.gteke:nso Na 51eDo5 maakt 51u:Oe4 
remiseo Ik geef nu de rest van de pa...."'iiij: 



51. ••• De7-b7 + 
52. è.4--o-5 Ke8-f8 
53. ll&)-e4 Dbî-d.7 
of 53":!)a8 om het thema te a,ecentü.eren. 
54• D~-b4 + U8-e8 
55 • Db4-b8 + Ke8-e7 
56~ Db8-e5 + Ke7-f8 
57• .De5-e4 Dd.7-d.6 
58. De4-o4 Kt:8-e7 
59• Dc4-e2 + Ke7-f8 
60. De2-b5 Kf8-e7 
61. Db5-b7 ·+ Ke7-e8 
62. :f'2-f4 ~6-c5 
63. Do.5-06 .+ 1-Iet is na deze zet ri..iet 
meer te begrijpen waarom '.1Ï t nog ver
de:o :::peelt, tenzij men weet d.a:t Fons' 
tege.nsta.nd.er L"1.-:Jiêl.o.els met zijn :1oofd 
i..~ zijn he.n.den naa.c> zijn stelli:-1g zat 
te- sta.ren, ziah a.f'v!-agend hoe hem dit 
tooh }1.éJ.d kunnen o·.;erkomen. 
63. ••• Do5~c6 
~4. d,5:x:06 Ke8-e7 
65. Kue-2-:f3 Ke7-d6 
66. Kf3-e4 .Kd.6xc6 
67. Ke4-e5 ICc6-d.'"{, 
68. g3-g4 vu11--~1 
69. h2-h4 g7-g6 
70_ Ke5-d5 K,e7-f6 
71. Kd.5-c4 
Afgebroken. Ja da.oht je nou ;-;er kelijlc 
d.a:è ik naaJ:'. deze tot op he ·t bot a,f
gekloven s·~elling nog een rn:b.UD:'G lan
ger wilcle lr..5.jken ? Ik heb, as.n-gezi ·e."l. 
hij nog steeds geen remise wilde accep
teren 71 •• z:~ i...'1. een envelop 6estopt, 
en het in a.e bar mit - Fons op een vro
lijk 'ö..i"il'Jken gezet. De middag voor hij 
's-avonds voor de derde keer uit 
La.ndsraeer moest kollai.1 belde Ja...<1. op en 
bood remise ae.n. 1k heb even over
wogen ' te · weie;eren, mae..r dat leek me 
net iets te ge.11een: 
R1flYiISE 11-h 

:De 16~ ::1oveI1ber };.:ruiste ik weer eens 
de degens met f.mlij_s, à.ie tot dat 
monei1t ruim 80 % '.h.aè. gescoord., 'ha...--r>d 
op t1e.g te:r:riig na.ar bove--1i.. 
Thijs Wa:nniger - RvG 
Sle.visah. d..amegamoie·t 

. 1 •. d2-d4 
2. c2-cl,. 
3o Pe;1-f3 

d7-:-d5 
c7-c6 

Pg8-:t6 

·--- - ..... , .. ·-- ·~ -- -~--~----·--·-··· ---~-

4• P"o1-o3 
5 • a.2-c.'14. 
6. :?f3-e5 
7 • P e5:x:c4. ? ! 

à.5:zc4 
Lc8-f5 

e7-e6 

Dit is r.iet consequent. ~fit speelt 
Pe5 om e4 te :runnen door2,et·t;en ( tzt), 
zode.t 7 .f3 logisch e..-ri. ste:-k :.s • ..Us 
wit dit ·geen letû~ ~steooi vind khl 
hij ook 6.e3 spelen. Pion c4. loopt niet ,·reg. 
Î• eoo Po3-o..'7 
8. e2-e3 L:f8-b4 
9. Lc1-d.2 Di8-e7 
Qok 9o .a5 komt i..'11. a.amfler!d.ri~. 

10. Lf1-e2 0-0 
11. 0-0 Tf 8-<18 
Thijs voelde zicil kna.p opgelaten met 
deze stel 1ing, vertrouwde {li.j mij 
nz.è!.erha.nd toe, en dat is ue l terecht, 
zwart hesf't ru.imteoverwiclrt en geraak
ké lijk spel, temdjl het voor }li t 
steeds moeilijker 11ord.t een :redelijke 
zet te vincieno 
12. Pc4-e5 ? · Pd7:x:e5 
130 o.L].xe5 Lb4,."1:o3 t 
14. e5:x;f'6 Lc3:i;:f6 
:Het de pion op za.k. Ican zwart zeker 
zi jn, m.a.w.: wit 1'"..a.n opgeve..71 • 

. , 15. Dd1-c1 Tdkî 
16. Le2-f 3 Lf 6-e5 
17 • e3-e.t1- Lf5-tef5 
18. Lo.2-o3 Le5xc3 
19. Do1:x:c3 1ra3-d.8 
20. Dc3-e,3 De 7:m3 
21. Ta.1x.2,3 Td.7-d.3 
2?.. Ta.3;,-..d.3 Tt"i.8xd.3 
23. e4-~5 h7-h6 
?4. T:r1-d.1 Kg8--f3 
25. Tó.1 xd.3 L6ïS:w.3 
26. Lf 3-è.1 . a 7--?,5 
(Le 0 li d.e witte a--_pion vas',; op Gen 11-it 
veld, ,._1cv~ (le .wer;..;:5.2",e va:n cle loper ve r
be-tei~-:;) 
27. f2-f4 
28. K,g1-f2 
290 Kf2-e3 
30. Là.1-o2? 
310 h2 -h 4 
32. g2-g4 
33. h4-h5 
34. g4-g5 
35 • G5:x,1'i.6 
36. 1e2-d3 
37• Ke3:,.~ 
rtet · zijn vla.g op het 
Kriji;; ik een hanél.j e. 

Kf3-e7 
Ko7-d7 
Ld.3-b1 
Lb1-c2 
Lo2.;::a.4. 
06-05 

La.4-c2 
rr.a.7-06 
e;7x.."16 

Lo:?.J:o.3 
Ko6-è5 
randje 

0-1 



De 1-iE}~.-: c~aarop :·:as Peter va.n de li!e:M·ïè 
c1.e 01:.gel'i.1.kl:iee. Ik geef de eerste 
:1elft vë::.ï.1 à.eze pt':.l--'tij. 

· R.vG - P e-~ 0:i:- vc.n d.e !,!e:M-re 
P:üli(~o-:,,:·-ve:r'Cled.i~;; 
1. e2-~- · 
2. ?e1-f3 
3. a.2-ç14 
4 o P:f3:;:àf:. 
5• Pb1-c3 
6. Lf1-o.<,. 
7 •. Lc1....Z4 
80 2..2-31;. 
9" j-21-e2 

10. 0-0-C 
ÛÎa.g!'aL1 2. 

e7-e5 
è.7-<l.6 
e5xd.4 

P~-f6 
Lf8-e7 

0-0 

Tf8-e8 
o7-c5?? 

E-!c..nö.i.:; toc':.1 die éi3.2~z;t'é!.!!lliie;c1. Oo~:: de 
it!il'lClel" ~:.c".!1cJ..a.c.l1tic'e le::.ars zien y,.1,i_ on
::,idi '.':;:..:t"ijl~ d.a:t !} .. :Ja.,.,,_~ verlore11. st~~t 
v :-~ï.r.:e~-.J r:,;ijn potsi~·rlij2:e Y'ion.l1.C11-

s·~ruct- ï.:::.::.~. ?!a. I1e-~ consoc.:.uen:i; e 10 "l.ib7 
ÎS e:;:-nog n:t'e-i:; ZOVC:)l fa"1,;.'l Ö.e ha.:10., i'J. 
1Jlijft 1~it bctter S°'G~11, he-~ceo~ V!•ij11el 
ö.i.,00·'.; t~1..::j.,.-èle :.:w.:-rle opcmi..'1[;:JOpze·~ 
s ch5.j:-~t voort te vloei.en (passief). 
11. Pd.4-f3 Lc8-e6 
12. Lot:..::e6 ~-f7xe6 
13. !4!;.::::cl6 Le'7?Ed.6 
14.. e/:.-()5. P:f6-d.5 
15 • e5:::d.6 Pd.5::o3 
16. 1)2::~3 :xH3--:l7 
17. De2-ei! Pb8-o6 
13. Pf3-c5· z7-c6 
19 • i':.2~14- 1J6-b5 
2~. :v~-..."15 h 1-:.1.6 
21. DCL:,:;;;;6 + -Do.7-G7 
22. D&'6::.z7 :{;sr-:/:e7 
23 • P ..:;5-o.:. b5;;~?..I.!-

2fir• PeL!.xo5 ~ -""""""3 
25. 'lh1-e1 Ta.S-o,3 
2ó. Kc1~2 K::;7-:f7 
27. Td1-e1 Pc6-?.5 
23. ~e1-~4- Tb8-è.8 
29. d6-è..7 Tee-e7 I 

(1, 

30. Ta1:l:2.3 ?a5-o7 
31. Pc5xb7 Tclfu:(l7 + 
32. Te4-d4 'l'd.7xb7 
33. Ta.3xa6 Zwart ~cifl pes na ö.e 
57e zet Ol)o 1-0 

Op mae..naae 29 novenfüel"' doemde ,ie~!' 

een exter-.ae vreds-'Grijd op, tegen 
Desisco 6. OntzeJ~tencJ. ?-:Ov.cl HB.S het, 
her:L.mer ik r:ie noc;. Sl-lfi~1, da::..r ga.B..n 
He ueer: 
RvG - Alex: Steenbeek 
Max Lang-e m~ dan ZO!!dar <U1.."1val 
1. e2-e!;. e7-e5 
2 • P g1-f3 Pb8-c6 
3~ Lf1-ct;. 
4. 0-0 
5. d.2-dLJ. ?l 

P08-f'6 
Lf8-c5 

Di·t is een wa:t ve,ç-..;; g2.r:ibie-i; ,·:ë'..c'.3,rop ik 
mij helemc"'.8,1. :ni c·é; ?J.ad. rr.oct e:a i.:."1.la;t; en • 
..:Us z;-;a.rt 5 •• ed4. speel·t onts·l;o..:-~t de 
no~ale itle..::r La..."1.:?,'e &.:';,,.'1V2,l,-die i,r.i.-1; 

via. .l•d4- lm.."l di<~tere:no !fa 3.1c4. Pf6 
ka,n :.d. t beter (;'~ i·,00,.1. -~ot het Tweep&...r
d.ens:pel overg~:i.n me-t 4 .• Pg5. Zwi.rt speelt 
.hot goed: 
5 • • • • Lc5;;a14. 
6 • Pf 32:d.4 P cfo:èJ.4 
Ook 6 •• ed4. is ,3'0ed. S!)Cel'ba.:,r voor 
~,·;art or,.1d.B,t cle :r,:a.z L:i.:1-s-e--stra:t;egie 
n2, de J:.'O.il w...n Lf8 en Pg1 niet mear 
e:r:tectiof is. 
7 • f2--.f 4, Dd8-e7 
8. Lc1-e3 l? d7-d.6 
Ile theorie e;ee:ft 8.fe5, ltt2zr wit v:tnd 
D:: t1ïijfeb,ch.tic;, omdo:t zt-rci.J:""li voorals
nog t-oc!'l :niet op f /!. l.;:..q.n nemen. :rit 
handh2..e..ft d.az.rom de sp.:::J.1.r..in.:; in h.ot 
oe:-1trur,1 ;.1oa-e-,ren en voltooit zijn 
ont,'4 ~~,r,,.,;n .... ·r..: .. 1 t · , · · ) - ;, ... ~-.:.. ~ .... _,_"-". :·,J...!.. er.J. \J"·t n:i.J ueer 
voncl. he·i:i onber,1. .. ijpelijk ë',.a,t ik 6ee11 
9.L:td4. ha.cl gespe~ld, e:-1 r"tlsso}!ien is 
a--1. ac:i..·'-e, .... ~-"' ·o · 1 · · t .c. .... u " ;J.J. u J. c...L. ez1. en 1·re JUl. s 

I 
m?..CZ' 

~' .. °l ide ·-.t"I-,.:JA i) .... _,... .. t....! " ,! , .. ,. ..L 
"- .... - ''-u "'- ... ,:;...._ !,J.J ~s ,1.eu ce:)J';, mo.menv 
:..~~ !~1e 01:,;2"e:.:ome:2. 
9. ?b1-c3 ?1 1c2-e5 



10. L0t1.xe6 
110 f!:--f5 
12. Le3ï::o5 
.Di2,.:;r~: 3. 

Pà4~e6 
Pe6-o5 

ë;.6:::o5 

:ii t heeft êl.v.i delijk Fe l ua t voor èl.e 
'pion, en ü2,a.rsc..."iiijnlijl,;: wordt de 
:remiser :1o.r,2;e nergens oversoh;r ·eden . 
13. Dd1-él3 c7-c6 
14-. a2-:-.4. Ta8-rl8 
15. Dc13-f3 b7-b 6 
16 • Tê.1-è.1 Td.8-à...'1-
17. 5'.2-c:4 h.7-216 
18. b2-b3 Ke8-d.8 

" 19. Pc3-e2 Tà4xr3.1 
20. Tf1xè-1 :w.8-oî 
210 h2-lë.3 'l'h8-à.3 
22 . Td.1:>~d8 r~ra? De7:~d.8 ren. af'scsl. 
23. Df3-d3 Dcl8xc:':3 
24. c2xd.3 Pf6-o..7 
25. Kg1--.f2 c5-ct~ ! 
:·ii t moet zich bepe,r~-:en t ot ve:ro.ecligen . 
26. b3xCL]. Pt17-o5 
27-. :K.f'2-e3 Pc5X24 
28. c1.3-&!..' e5Xtl4- + 
Z"i-~-t heeft nu. eer. gecl.1.1.d.r'.:;e dzmevleu.
geb100:;:-d.er°.h.eiè!.,-!11;:.a.r ,zit heeft nu oo?.~ 
e e:'..'J. meerclerh e5.d op cle l:onir.esvleugsl o 

Omdc.t K-i-P tegen X alleen z,crids e is is 
a.0~0 stelliri.c in eve::::wic..ri.'t. 
29. Ke3::::é!4 · P~.-c5 
30. e4-e5 .;.7-e,5 
31 • h2-M. 2-5-;;A 
3 2. Ko,4"-c.3 'b6-b5 
33. Pe2--.r4 L"'l zo ' n stelli~ IT!Oet 
je t,r,el :het hoofd ::o el :i1oudon. I 
33. ••• e,4--..;;,3 
34. ,,QL!..xb5 . o6:.:b5 
35• Pi'L].-<15 + Y..c7-d7 

36. Pd.5-bL';. De pointe van de h ,sle 
w:i:t·lie vero.eè..iging. :S:et !dopt c,ls een 
ou"s (no.;Ja n2,ma helema,.;,l .;een c;;:.a.t:ges}. 
36. ••• Po5-elr + 
37 • Ko3-b3 Pe4-f2 1 
38• g4-e5 ~6Y_g5 
39. ~<"5 e7-c6 
40 o e,5-e6 + f7';;cg6 
41. i:5:"t.."'6 Kr3.7-e7 
42. Kb3~:a3 Pf2-e4 
Ai'.gebro::en. Gezien de cl.gehele st2,:nd 
van za.:.cen in de wedstrijd (clesa.::rliretts) 
zonder verder gesei~ remise ge5even. 
I:C ha.à. 43.Pc6+ afge.geven, waarop 43 •• 
!(f8 moet voleen. :Ha. 4LJ .• :<:b4 is cle 
z,ro..r-lie d.D"11evlc-1.1.gel lf',m5ele5è... In cle 
'\roliende drie zetten k& .. "'l. de zwart e 
koning zich 3-:,,n de 1-r.itte pion .ne:'1. vet 
vre ·lien, teni'ijl b.e·~ witte pa.a,r-J. zich 
voor cie OVGl''(;e1>lsven. ~.n-w.:M e d.-:pion. 
orioffe:rt. En clan is het 11eer vredè •. 

Om te voor~omen. ®t er nou mens~n 
zijn o.ie na lezi..i,g v;m, dit arti?.::el 
de fa.d.ru.1:: krijgen c1at sc..ria...1';:a.11 een seri
eu.ze zaa.7.s: is is het la.ai;si;e pD.!'tij
i'ra:..,;men·~ er e3n-'Gje ter !'el2,tiverL"'lg 
eJ1 ve..~~. Op 14 cieccmber jl mo!3s't 
i ):: te.sen on~e geachte vo:>rzi tter in 
he·t s-~rijd.:.,erk J~red.en.. Voor 2..anvari..e 
van de pa.rtij zei ICeco: :r.us i..1<: nou. 
met2.r mooi gen oeg verlies kom·.J: .c v2-st 
v:el .; ?l cJ.e Sc..'lakeli:r~". Toen i::: zei 
dat i~ d.a.t ers op prijs zou stellen 
kt-2.bbGlde hij terJ..g en on·t;zegci.e zijn 
med.ewer:d.nz; o 

RvG - Kees Bo..ldcer 
1 • e2-c/! . g7-z6 
2" d2-c1A Lf8-G:7 
3. L:f1-d.3 Tsja. , w:=1t moet je c12..2"r nou 
ac.r:tei " ze-eten? !k .doe cle volcende 
Sll.g::;es·tie: 11wit brene;l; een !~S:i.. "Ïjk 
p ionoff e:r11• Of to~1: "?11. 
3. • • • r--'Z'7?,.d4 t12,terialisr.'.le 
4. f2-f4 (!) d7-c1.6 ?? 
5 • Ld.3-b5 + z..,~-a..rt 5af op d.e 27e ze"G-
o;p. 
.Dz.2...."l"'!nee kom ik tot mijn slotopr.ierld.ng : 
voor praktisch eJ. le partijen die i:::: 
hel> 12/cen zien geldt èlzt; ze te lang 
à.uurd.eno De:rh2.lve pleit ik er voor dat 
tre ons alle.1"J. blijven :rec.lisercn d.2-t op 
tijd opgeve:n ~ee.."1. schande is mc: .. ar juist 
ee.."1. te~en va.n inzicht en sportiyiteito 



1.§.okaker-lfapier,ea.mbridge Springs 19040 "lt is your brilliancy and I won i t': 
A generous offer!" 

Aangesien deae partij in onae club niet in William Ewar\ lfapier:Paul Morphy 
sq bekend schijnt te sijn,aal ik de•e · be- - and the Golden Age of Chese(edited 
spreken in de serie•Speel mee met de by I.AoHorowita).McKay,NY 1951; 
l!S-meesters.w idem,Tarta.n Beoks 32 e.a.: 
Ik hoop dat bv.Lasker•Bauer,A'dam 1889, 16.Emanuel Lasker(p.121/2) 
~n Laeker-C .... bianéa,St.-Petersburg 1914 De uitgebreidste analyse van deae ' 
wel bekend sjjn;m'.ijn andere favoriete spe• parttj verscheen in de Wi~ner Schaeh
ler is Wimsovitsj,~an wie echter door · aeitung 1908,ll.Ja.hrgang,Nr.~/4(Märs-
andere (n)een partjj uitgekoaen is(bv. A.pril)p.108-111 van Georg Ma.reo. 

1.B'iii.joh:..If1waovi tsj ,Kpbenhavn 1923:• Bij Olms is riet op tijd voor dit stuk 
d~~onsterflijke Zugswang-partij)9 . een herdruk verschenen van de door 
In ieder geval ie de partij La.s.ker- Marco ui tgegeTen •iener ~ehachaei- -
Napier een fantastische p~rtij:à. la tung-seer · intereeeant1 
là.eparov staat er ses setten lang een !enslotte m.b.t.de redacteuren dit: 
P op c3 in,ma.a.r La.sker neemt het niet i<, speciaal voor Paul liJkt ··ae dit een 
-vgl.Xortsnoj-Kaeparov,Lusern 1982(01.J leuke partij;daar Gerard me dwingt 
~àarin Kortsnoj het Pop g5 wel pakt, om suinig te aijn met diagrammen,ra.ad 
maar dan de draad _kwijtraakt(ouderdom'? ik de leser aan de pa.rtj,j na te spe
~La.sker was in 1904 pas 36)-en hoewel len met twee schaa.kborden,één voor. 
hij een T voorstaa.t,l~kt hij met nog de pa.rtijstand(•surrogaatdiag'ram)en 
znaar enkele minuten op de klok voor één om de varianten na te spelen. , 
tien setten en vier dreigingen va.n l'eel pleaiert(diagram l•beginsta.nd) · 
swart om een stuk/T te-winnen seer 
moeiltjk te staa.n;htj vindt echter 
achter het bord een afwikkeling, 

waardoor hjj uHeindeljjk één pion voor 
komt te staan en wint dan sn~l door 
de ma.taanval waar htj de hele partjj al 
naar streefde .... 

. Consequent gevoerd dus 1 
0.-erigens begint de partij met een ty
pisch Laskeriaanee opening!!!behandeling: 
in een Siciliaanse partij(Draak)begi?:tt 
hij op de 7de set een dubieuse aanval 
op de K-vleugel met h~,g4-g5,h4,f4l 
~apier antwoord onverschrokken en lijkt 
Làsker -în de -af~nd te drijven,ma.ar · 
lcÓmt er tensiotte :aelf :mtlii '~ker' s 
methode:geef je tegenstànde:zf"' de kans 
het fout te doen,speel niet de objec
tief beste set,maa .r de ps,rchologisci · 
beste;houd echter wel in de gaten hoe
veel je je kunt permitteren("balance 
of posi tion")). · 
.Napier lilegt··.self van deze partij: 
"A lost brilliancz 
This is,I think,my beet game and 
certainly ' the one I most enjoyed 
playing.The _wild project beginning 
Yith 12 •• • j-~ was irresistibly at
tractive,a.nd ve-ry few and only the 
most ingenieus pla.yere could have 
weathered it.Af~:rwards Dr.Lasker 
proposed to enter it fora brilliancy _ 
priae joir$ ly, sa.ying: 

Dr.l!:ma.nuel La:sker...W.E.Napier '· · 
Ca.mbridge ,~rings 1904(28 april,r.}) 
Dit was La.e}cjr's eerste toernooi'. 
sµ;ds Paris 1900.in .. de.' .. tàauntt,d ·. 
hiêÏd - hi} ,si-c-lr · berig:Jtet :-wta-kµnde"·en 
philosophie ·. Wel bereidde hij de uit
ga.ve voor van ."Laekers Chess Magazine" 
(verschenen in New York 1904-1908)- 1 

herdruk door Olms ·aangekondigt. 
Desondanks wist htj deor een overwin
ning in de laatste ronde op Ja.nowski 
nog gedeeld tweede te worden met hem, 
na de in grote vorm aijnde M&rshall, ' 
met resp.l}! en 11 uit 15. 
Vanuit dia.gram 1 volgde: 
~,.Q2 .. 

2.Pc3,Pc6 
~.Pf3,_g§_ 
.L.M,.9-lli 
5 .Pd4: ,l!i!;! 
6.Le3,d6 . 
7oh3'!'([(diagram 2)1n de Encyclopaedia 
kan ik deze stelling niet vinden; · · 
awart speelt meestal eerder Pf6.De 
bedoeling van 7.h} is,de zwarte K• 
vleugel met pionnen te bestormen. 
Na~ier antw~ord nu met gezonde ont
wikkelingszetten om actie te kunnen 
onderneme~ on het . centrwn;in aanmer
king komt m.i. 1~· •• ,~gevolgd door 
Pge7~om de aanval door g5 te vermijden. 
.":Beter"voor wit is een normale zet 



·bv.7.Le2{Rlti:maar Lasker speelde 7.h3 

om psychologische redenen,awart ver
wachtte een seer moeiaame en moeilijke 

i>ärtij,waarin hlj eindspelvoordeel kan 

verwachten(als hij aover komt);nu moet 
hij echter ineens een heel andere stra
tegie gebruiken,nl. tegenaanval in het 

ce.ntrum (als antweoord oude premature 
flankaa.nval)). . . . 
b..:.,,Pf6 
~,0-0 De zwarte K moet weg uit het 
centrum voordat dit aangevallen wordt. 

.2.!82,~ 
10.h4,Pc7 Wat heeft wit nu bereikt? 
Htj' heeft sijn K-vleugel gecompromitteerd 

en zijn ontwikkeling onderbroken door 

vier pionsetten achterelkaar te doen. 
Dit staat voll{l;)m.en in tegenspraak met 
de ' principes die La.sker in zijn 

''Common sense in chess 11(leaingen 1895. 
in 1896 in boekvorm versohenen)heeft 

èepopsl:I.J:1•eerd.Zwart aou dus Toordeel 
moeten kunnen krljgen~Indertijd loofde 

, Wapier een ·prijs uit yoor degene die di t 

aan kon tonen. 
ll.f4,e5!?0f ll ... ,Ld4:12.Ld4:,d5( wein 

stein). 
_ 12.Pde2 aie diagram 3 

diagram }(na 12.Pde2) 
12 ••• ,dS!Te voortvarend (?)Dr • .Arthur 
Kau.fmann gaf volgens Marco aan,d a \ 
12~ •• ,Lg4 zwart sonder risico voortr ef 
felijk spel geeft;Rellstab geeft .de ~e t 

not een uitroe pteken.In 1964 geeft Za.k 
de volgende opmer kelijke weerleggi ng: 
12 ••• ,Lg4 . 
13.fS!Rellstab ge~f t slechts 1}.Dd2 , 

Pe6 14.0-0·0,Pcd4 tgv awart 
1~, •• ,gf5: 

. 14·~ef5: ,Lf5: . 
15,Pg3,Le6 
16.1d3,d5 
17.Dh5,e4 
l~.Pce4:,de4: 
19.Pe4:! en w~t heeft reuze aanval . 

liii1l.-stelt l,2 ••• ~ef4:13~Pf4: ,Pe5 voor. 
Het wachten is nu dus op de weerleg
ging va.n(de)Za.k. 
Overigens ljJkt Wapier's zeer kansrjjk 
on~•• wedstrijdomstandigheden en is 
heel moeilijk te aien dat het niet 
goed is. 
13.ed5:_l}.Pd5:is niet goed wegens 
13 ••• ,ef4:14.Pc7:(14.1,c5, •fe8 of 

14.Lf4:,Pd5:15.ed5:,Pb4 ia~nog beter 
voor awart) ,"Dc7:15.Lf4: ,De·, 16.Lg2 / 
Db4+ etc\houd Ld6 in de gaten). 
13 ••• ,Pd4t(diagram ·4) 
14.Pd4:tNiet 14.Ld4:,ed4:15.Pd4,Pd5: 
en de witte stelling ia een rutne,bv. 
I. i6 .Pd5: ,Dd5: 17 .Pf3,Dd _l :+18.'rdl: ,L.b:~: 

1I.16.Pde2,Pe3 17.Dd8:,Td8:18.Tcl,Lf5 
etc. · 

14 ••• ,Pd5:!De clou;op 15.Pd5: ·? :volgt 
ed4:16.Ld4:,Dd5:17.Lg7:,Dhl:18.Lf8:, 
Dh4:+ en wint.Maa.r(deaperado) ••• 
15.Pf5!!(dia.gram ·5)Dit moet zwart al 

gezien hebben toen hij 12 ••• ,d5 speeli 
de(hout tellen). · 
15 •• .,Pc3:t Hier blUft het P 6(ses) 
zetten staan en mag dan weer ver
trekken(de dreiging het Pte slaan 
is veel sterker dan het sla an zelf)! 
16.Dd8:,~ Zie diagram 6 

diagram 6(na 16 ••• ,Td8:) 
17.Pe7 + Zwart heeft goed gezien dat 
17. Pg7:verlie s t wegens Pd5 18.0-0-0! 
(1 8.Ld2,ef4:),Lg4tofwel 17.bc,:,Lf5: 
17 ... ,Kh.8 Niet 17 • •• ,Kf 8 wegemr 18 •. 
Lc5(Pe4 19.La.3,Xe8 20.Pc8: ,Tdc8: 
21. 1b5+et c.) .Wat moet wit echter na 
de tekstze~ spelen? 
-18 .Pc8:?,Pd5! (of ef4:19.Ld2,Pe4) 
- 18.bc3:?kan nog niet:18 ••• ,ef4: 

19.Ld4,Ld4:20.cd4: 'Te8 met gezonde 
pl uspion. 
Oplossing:volgende Schakeling(dia

gram 72.Probeer het zelf te vinden. 

N'.8-Na 17 ••• ,Kf8.18.Lc5,Pe4 19.Le.3, 
hel p t ook 19 .•• ,Pd6 niet:20.Po8:,Tae8: 
21.0-0-0,Keî 22.Lg2 en wint. 


