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US 1 STRIJDT VOORT 

Slechts één verwijt kan men 
US 1 niet maken e·n dat is 
dat ze niet voor spanning 
zorgt. 
De afgelopen twee wedstrij
den heeft ze weer op alle - \. 
randen der degradatieafgrond 
gebalanceer d.Toch zijn 3 
punten behaald, hetgeen voor
al te danken is geweest aan 
de onverzettelij _kheid van en
kele spelers in het laatste ~~ 

uur en bij het analyseren van 
afgebroken partijen. · 
Tegen Memo 2 waren er bij de 
stand van 4-4 nog twee partij
en bezig.Henk had een lastig te 
houden toreneindspel met eë11 
pion minder en Tom had na een 
ster k gespeelde partij even
eens een eindspel dat nog.on
duidelijk was. Zo leek het 
tenminste de bui tenstaande ·r, 
want zowel Henk als Tom be
haalden tenslotte met grote 
trefzekerheid resp. remise en 
winst. Een 5f-4t winst dus 
en het degrada tiespook liet 
ons eventjes met rust. 
Des te sterker leek het echter 
tegen V1IS 2 weer de kop op te 
steken.Bij de stand 2f-2t leed 
Guus een nederlaag die we allen 
wel aan h~dden zien komen,maar 
die,zo dachten we, wel eventjes 

door Henk zou worden ·· recht
gezet. Toen deze echter mat 
in 1 op h7 over het hoofd 
zag en ook Hans leek te gaan 
ve rliezen sloeg de somber
heid toe. Hans hield evenwel 
fraai remise, zodat er nog hoop 
op .een. gelijkspel was. 
Huub en Wiet zouden dan dienèn 
te winnen. En die namen er de 
tijd voor! Huub kwam allengs 
beter te staan,koos verv~lgens 
een nogal riskante afwikkeling, 
maar zijn .tegenstander benuut
te gelukkig de remisekans niet. 
Huub brak af in gewonnen stel
ling. Wiet brak ook af.Rij 
had ee~· op zich goede afwikkeling 
niet l&ten volgen door de sterk
ste zetten,waaraan tijdnood de
bet was.De afgebroken stelling 
leek wel winstkansen te bieden 
op het eerste gezicht.Maar het 
tweed .e gezi\,l:i.t ,dat vorm kreeg 
op een verwarmingsstelletje bij 
de Chinees, leerde anders. 
Winst zou zeer moeilijk zijn. 
Arme Wiet, het was de inleiding 
tot een analyse periode van dit 
paardeinàspel,dat hem nog lang 
zal heugen en waarover hij elders 
vertelt.Voor ons is van belang 
dat hij,evenals Huub,bij het uit- . 

~spelen in no time won. Toch 
zijn we niet uit de zorgen! 
Blijf ons dus aanmoedigen! PvdW 



WAAR $TAAT US? 

Beginnen we met ons laagste 
team,dan is het antwoord: 
Niet zo hoog.Nu is dit niet 
zo vreemd,omdat ze na de 3e 
ronde ook al niet zo hoog 
stonden(een gedeelde een-na
laatste pla~ts).Als we dan 
nog weten, ,dat de tegenstan
ders uit de 4e ronde,ENPS/ 
HWP~bovenaan stonden,is het 
nog minder vreemd.Hans(1), 
Mark(2) en Tjeerd(5) wisten 
hun tegenstanders op ~6n 
knie te krijgen,remises dus, 
iets wat Fokke (4) pas in de 
2e zitting lukte,maar de an
deren,Clemens(3) 1,Erik( 6), 
Bert(7) en invaller Piet(8) 
gingen allen op twee knieen. 
Resumerend {je kunt wel zien 
dat ik studeer): ·· 
ENPS/HWP:2 - US 5 6-2 
In de 5e ronde kwam Almere 2 
op bez ·oJlk. Ook zij stonden 
bovenaan met 8 uit 4,weer 
een zware klus dus.Het ging 
echter prima die avond,want 
al vrij snel hadden Fokke(3) 
en T~eerd(8) met winst en 
Hanst1) en Adriaan{2) met 
remises voor 3 punten ge
zorgd.Na nederlagen van 
Mark(4),Clemens(5) en van 
Erik(?) hing het van Bert af. 
Volgens mij ( maar wi·e ben 
ik) stond hij iets beter, 
maar ik had niet verwacht, 
dat hij al binnen enkele · 
minuten zou winnen.De uit
slag werd hiermee: 
US 5 -Almere 2 4-4 
Na 5 ronden is de stand 
ENPS/IBVP 2 5 10 311 
Almere 2 5 9 282 
Necreba 2 5 6 · 19} 
ASSV 1 5 4 19t 
Caîssa 6 5 4 · 181 
US 5 5 3 14 
Iso1ani 6 5 2 15 
DOS 4 5 2 12i 
We zien dat het Se nog in 
de degradatiezone verkeert, 
er moeten in de laatste 2 
ronden,tegen ASSV en tegen 

(;}aîssa nog wel enkele punten 
verzamelt· worden. 

Persoonlijke resultaten US 5 

2 
2,4 
3 
3,4 
4 
4 
5,3 
6 
6,3 
7 
8 

Adriaan Houtsmuller 
Fokke de Jong 
John Dejevy 
Mark Ordodi 
fàns van Wijk 
Clemens Polfliet 
Bert van Baar 

I 

Erik van Wigcheren 
T,jeerd Zuidema 
Piet , B.oots 
Wilfried Bötger 

1 
5 
3 
5 
5 
5 
4 
5 
4-
2 
1 

·! 
2 
1 
1 ' 

1! 
1 
i 

2t 
0 
0 

Van US 4 ben ik jullie de defi
nitieve uitslag van de wedstrijd 
tegen LCK 2 nóg schuldig:de urog
nose was 6!-3! voor ons,maar 
dat zegt niets.Rob speelde· zijn 
eindspel prima uit~tot het echt 
makkelijk werd,en d•t werd dus 
remise.De stand was toen 5-4, 
en omdat mijn partij moeilijker 
was te winnen als ik dacht,heb 
ik remise aangeboden. 5!-4-i dus •. 
In de 5e ronde mochten we op 
bezoek bij de Pion.Al na 6 zet
ten won Rinny(T) l een stuk en 
even later de partij,al snel 
gevoled door Peter(10).Frans 
Vos(3) en ikzelf hadden al 
snel remise.Thijs(6) won 2 
pionnen en ook nog een kwa
liteit,jam.mer genoeg vergat 
hij remise aan te bieden en. 
verloor toen alsnog.Na winst 
van Rob(1) ,Kees( 5), en rrartin( 9) 
waren de 2 punt~n binnen.Frans 
de Rijk(8) schrok daar zo van 
da t hi j zich prompt mat liet 
zetten!Maurice(4) brak af in 
gewonnen stand,en wist 2 weken 
later met veel moeite zijn · 1e 
punt binnen te halen.Daarmee 
was de uitslag:Pion 3-US 4 3-7 •. 
Ondertussen hebben we ook de 6e 
ronde al gespeeld,en hoe!. 
Al bij het begin was het al 1-0 
omdat eenvan de spelers van DWV. 1 
niet op kwam dagen,binnen een uur 
was het 2-0 na een mooie overwin
nifig van mijzelf aan het . 2e bord, 



en nog 1-àuur later was het 
al 6t,:.i:~àoor overwinningen 
van Peter(10),inva.llers 
Hans( 7) en Adriaan( -9), en 
ook weer eens van Thijs(6). 
Rob(1) speelde remise tegen 
de enige goede speler van 
DWV,een prima resultaat. 
Deze keer was het·, Agile(t5 )) 
die in de war raakte door al 
die punten en een goede 
stand verknalde.Kees(S) daar
entegen wist met een stuk 
minder remfse te houden,en 
Maurice,die niet erg in vorm 
is dit jaar~verloor,een 7~3 
overwinning dus. 
Hierme~ zijn we op een 2e 
plaats beland;een kampioen
schap zit er helaas · niet in. 

DES/WGM 6 i;; 9 34! .; 

US.: · 4; -~. -0 ;;. · ' 6 8 32 
Landsmeer 2 55 7 28t 
wachter 1 5 6 241: 
DWV 1 5J 6 27 
Pion 3 5 3 21t 
DCG 3 5 2 211 LCK 2 5 1 20 

Persoonlijke resultaten US4 

1 Rob van Gompel 6 3 
2 Fons ~root 6 3 
3,6 Maurice Teheux ·5 1 
4 Kees Duin 6 2t 
4, 6 Fraps Vos · 5 4! 
5,4 Thijs We:nniger 6 2t · 
6, 3 Agi·le Puyker 4 2 
7,8 Frans de Rijk 4 2t 
8 Fokke de Jong 1 0 
8,3 Rinr..y van de Hoek 4 2t 
8,5 Hans van Wijk 2 2 
9 Adriaan Houtsmuller 1 1 
9 John Dejevy 2 1 
9,2 Peter -van de Merwe 5 ~l 
9, 3 Martin Meerkerk . 3 2t 
Ook van US 3 staan nog enkele 
a:fgebroke _n partijen" en wel 
uit de 4e ronde tegen ENPS/ 
RWP 1. Zoals Adi. al schreef, 
waren alledrie de partijen 
niet kansloos,ze zijn dan 
ook alledrie gewonnen.De 

uitslag werd daarmee 6-4 : v9or 
. US, met nog steeds kansen op 

het kampioenschap.Daarvoor 
moest er gewonnen worden van 
medekandidaat.. LCK 1,e~ toen 
invaller Rob(9} al na 1! uur 
bij me langskwam met : dq medé
deli -Ilg:' dat hij gewonnen had 
en dat Jaap gewonnen stond 
leek dat nog mogelijk.Of RoTu 
het verkeerd zag of da~ Jaap 
het verknalde weet ik nietr 
wel weet ik dat Jaap(5) ver
loor.Hetzelfde gold voor Erik 
(,:2), Pieter( 3 ),, Tomas( 8) en 
Peter(10),en toen Kees(6) 
remise gespeeld had vvas de 
nederlaag een fei:t..Zelfs over
winningen van Ad ( 1 ), Gera::itd ( 4) 
en Onno((7) konden daar niets 
meer aan veranderen.Uitslag ,: 
LCK 1 - US 3 5}-4t , 
Met nog 2 ronden te gaan is 
de stand 

Nieuwendam 2 
LCK 1 
ENPS/HWP 1 
US 3 

5 9 30 
5 8 29 · 
5 77 30 
5 6' 28t 
5 4 25 Caissa 3 

Tal 5: 
roz_. 1 

5 3 22t 
5 3 19 

Probleem 2 5 0 16 

Persoonlijke resultaten US 

1 Hans Hoek 3 1 
2 Erik Hubert .; 5 3 
2,6 Ad Ridder 5 3 
4 Gerard Janssen .· 5 4 
4"6 Pieter Schermers 5 2t 
6 Kees Bakker 5 3 
7,2 Jaap Deinema 5····.-2 
7,4 Toma.s Potil 5 2t 
8,6 Onno Raymakers 5 4 
10 Peter Beugel 5 2t 
5 Rob van Gompel 2 1 

Zo'n team als dit is -erg 
makkelijk voor een wed
strijdleider;tot nu toe heb 
ik nog maar 2 keer voor een 
invaller moeten zorgen, 
houwen zo! 

3 



Ook van ·us 2 staan nog 2 
afgebroken partijen,en we~ . · 
uit de 4e ronde tegen PCBr~ 
Adri ('1 ) speelde remise, en 
Bart(4) had zijn partij 
vorige week nog steeds niet 
ui tgespee ·ld. Toen ik daarom 
de wedstrijdleider van PCB 
opbelde,bleek die de partij 
al zo'n maand geleden al .s re~ 
mise te hebben doorgegeven. 
Dus Bart; je .hebt remiise ge
speeld !De uitslag van de 
wedstrijd komt_, da.armee. op 
7t-2t voor us·. 
Iri de vijfde ronde moest 
het . dan gebeuren;de beide 
koplopers US.: en Amstel veen 
tegen elkaar in H'S8. 
Helaas . zat , ik in een ander 
cafe mijn plicht te doen 
voor US 4, en zo · lton het 
ge beuren da 11.; niet; Jeroen 
Au~ner, maar Gerard Janssen 
inviel toen Martin V~rbeet:; 
niet kwam opdagen.Toen Gerard 
enkele zetten had gedaan,kwam 
!IB.rtin alsnog ·aanzetten,veel 
te laat dus.Als ik goed ben 
voorgelicht,kwam Coen(l4) in 
tijûnood en ging zijm te:gen~ 
stander daaro .p door de vlag; : 

ze11s veroorlo~n stukw.i.nst 
en iets later zelfs torenwins~ 
over het hoofd te zien! Vrij 
logisch als je een andere 
winstweg in je hoofd hebt. 
Zo werd het 5-5,en staan 
US' 2 en Amstelveen5 nog 
steeds .samen aan kop.De 
beste pa.pieren .zijn toch 
voor u~,dankzij een beter 
doe.lsaldo( :??) 
lffi stand: 

U$ 2 
Amstel veen 5:i 
Nieuwendam l 
Almere- 1 -
VKVC:.: 1 · 

· Raàdsheer 2· 
P61J~ 2 . 

· Weesp 2 

5 9 34! 
5> 9 31 
5 6 26 
5 4\ 27! . 
5 .4.· 25t . 
5 4 17 · _ · 
6 4 27/ 
6 2 ·21t 

Persoon1ii.jke resu1taten us·2 ~ 

1,8 Erik Thunnisse~ 
1 , 1, Huub va de :Bèrgh 
2 Anton Dekkers 
3 Jeroen Auener 
3,2 Bart -Smissaert 
3,4 Adri de Jong 
5,6 Willem Blankert 
6 J'eroen · Groot:. 
6,3 Coen Mekers 
7,6 Jaap ve.n der Veen 
8 Gerard Janssen 
8,3 Erik Hwbert 
8,7 Hàrry Heemskerk 

· 9, 3 Tomas Foti 
10 Kees Bakker 

4 3· 
3 ,2 
1 1 
1 1: 
$ 2_ 
5 3 
5 2 
5J 21-
4 4 
5 4 
2 1 
3 2t 
3 2i 
3 3 
1 1 

Huub( 1) had iets detgelijlts, . 
maar dan anders.om,1-1 dus. 
Erik(3),F.arry(7) en ~illem 
(10)(ook weer eens)zorgden 
voor 3 punten,en na verlies 
voor Bar'ti.{'2 ),i en Jeroen( {6) . 
stond het 4-3 bij he~ af
breken.Van de afgebroken 
partijen stond Adri(5) . In de 3e r<nde van de strijd 
slechter,eveimls G:era.rd:(8) . om de SGA-cup heeft US .met 
(tot overmaat van ramp, bleek · 3-1 gewomien van OD:I.Dit 
zijn afgegeven zet: . verlf.ezend.) k:wam nog vri.j moeizaam tot 
en moest . alle · hoo~ worden ge- stand:Paul verloor,en Wiet 
v-estiigd op Jaap( 9). Die stond kwam ook verloren. te staan, 
iets beter,en volgena ana- maar wist toch nog te winnen •. 
lyse van Willem zelfs . gewo~ Bit, een 2-~ stand zou de 
nen.Tv,ee weken _ later, bij de winst van Gerard aan het 1e 
hervatting verloren Adri en · bord 11.& toch een ronde verder 
Gerard zoals verwach~,en gebra.cht.hebben,dus wat he~t 
toen Jaap ~zich niet aan moeizaam.De .3e winst was voor 
Willem's ana1yse hield,zag Henk.In de 4e ronde(va.ndaa~) 
het er even slecht ui 'lt" is MEMO de sigaar (hoop ik). 
Na eem fout van zijn tegen-
stander· kon Jaap het . zich 



Na al deze bla-bla,standen en 
uitslagen,kunnen we dan einde
lijk beginnen met waar we 
contributie voor betalen, 
schaken dus. F.ier is dan die 
mooie overwinning van mij-
zelf. · 
SGA 3e klass~ D. 6ë ronde. 

Fons Groot-J. Eggink. 
1.e2-e4, c7-c6. 
2.d2-d4, d7-d53. 
J.Pb1-c3,d5xe4:. 
4.Pc3xe4,Pb8-d7. 

Dit had ik nog ·nooit gezien, 
meestal komt 4 ••• ,Lf5.en 
kan ik me aan de theorie 
houden:nu moet ik zelf 
nadenken. 

5.Lf1-c4,e7-e6. 
6.Pg1-f3,Pg8-f6~ 
7.Pe4xf6,Pd7xf6. 
8.Pf3-e5,Lf8-é7. 
9.0-0,0-0. 
Hier ben ik niet ontevreden, 
zwart .'s witte loper doet 
nog niet veel,en mijn paard 
op e5 staat daar prima. 

10.c2-c3, 
om d4 te dekken 

. • • • ,c6-c5,. 
11.d4xc5,Le7xc5. 

Eerst dameruil lijkt me 
iets beter. 

12.Dd1-f3,Dd8-c7. 
13.Lc1-f4,Lc5-d6. . 

Voor de hand liggend;dreigt . 
• • • ,Le5: ,en dan Dc·4;: met 
stukwinst. 

14 •. M'1-e 1 ! , lid.6xe-5. 
15~:JI:f4.xe5:,Dc7xc4 •. 
16. Le5xf6 !:! , 

En wi.t staat gewonnen.ER 
volgde nog ·· 1 6 ••• , g7CK.f6 • 
17.Te1-e4 enzwa.r~ gaf op 
(er dreig~ Tg4+,Xh8 en 
llf6:mat,alleen door de dame 
weg te ~even is het mat te 
parer en). · 
Ook niet nemen op f6 verliest, 
bijv.Dd5,17.~g3,i6.T8.Te5, 
Dd2,19.Th5 wint (of:18~ •• , 
Dc4,19Dh3) 
Zo leg je dus de basis · 
voor een 7-3 overwinning? 

LAATSTE NIEuwst · 
US 2 heeft ook de uitwed
strijd tegen ff.ieuwendam 3 
gewonnen.De voorlopige 
uitslag is 7i-1t en de 
afgebroken partij ·van 
Bart is voorzover ik weet 
minstens remise.Door ,deze 
ruime overwinning stijgen 
de kansen op het kampioen
schap tot ongekende hoogte. 

FONS GROOT 

St•.lling na 13. •• Ld6 
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Ki;ïn reoente lioogte- en Dieptepuirten 
(to be oomiml.ed.) Rob vaa Gompel 

Nu ik 1:>en toègetreden. tot hri geachte 
redaktieteaa van de SQbakel.ing en 
zodoende weer een Fank:tie in deze 
verezd ging heb kan ik dus ook met· des 
te groter G~ mijn W"1"den op U ia-ten 
neerstrieme., leserl Luistert, derhaJ.Tee 
Huub van de Bërg l>ea1;oncl het mij te 
verstaan te geven dat er •geen bal klopt' 
van mijn eindspel.anaqse in het vorige 
nummer.- Da:\ kaa . best zijn, maa.'r' de plaats 
em zulks aan te tonen Toor het eog na 
het hooulaab.end.e Alwet«nde Pv.lw.ek -is 
n.atwi:rlijk deze SohakeJing. Kookt u, 
lezer, ~Te men.en. dat in de velgeade 
kolommen een da.Il wel .aeerdere zeer Domme· 
OpmOO'."k:i.Dgen staan, die niet aet euig 
nad.enkeu: ep een 'typf•ltt sijn terug te 
voeren, aa.:rsel daa met uv 84*ri.j:f'maob1 :oe 
te bekJ iPHen ten einde mij in h.t liob:t
voetigst Nederlands dm.delijk ·1;e maken 
dat ik ean la1Gei«t" ben. en was.rom. 
Batim.rlijk vind ik het nog leuker als 
u dat doet met een van de andere bij
dragen, aaar je kunt m.et alles hebben. 
Dat getllig\ ook de volgende partij 1 

RvG - Coen Mekers 
Caro E'ann 

1. e2-e4 
2. d2-d4 
3. e4xd5 
4. é2-c4, 
5. o4-o5 !? 

~1-12-1982 

c7-c6 
d7-d5 
o6xd.5 
e7-e6 

Met deze zet ontspringt de Gunderam
a.anval uit de Panov-"f'a:dS11t. Volgens 
EokJ aar · in de bekende serie 'Leer geeà. 
schaken' vaa Andriessan is dit een 
voorbarige zet, e dat zal cb1.s wel 
waar zijn, .maar ONt\ weet het ill elk 
geval niet te weerleggen. 
5• ••• Pg8-f'6 
6. Pb1-c3 I48-e7 
Î• Pg1-f3 0...0 · a. b2-b4 b7-b6 
9. Lo1-f'4 a7-e.5 

10. a2-a.,3 Pf6-d.7? 

Les 11 a.ls je de:nlà • ai, ik sta. miuderJ 
raak dan niet in paniek, ma.a.r doe ec 
sterke zet. (Swami Salami) 
Qoen blijlä deze klassieke uit het ' 
Oesten niet 'te kennen er,. b~oi.ut mi al 
aaa een wanhoop~ie mé'l de 12e zet 
a.la IMldeDk.elijke 1poi.:ne' •' 
11. I41-b5 l (Ao6!) 'b6xo5 
12. d4xo5 Pd7x.o5 ?! 
13.- b4:z:o5 Le7xo5 
14. Lt4,-e3 1 
Volgeu mij kan zwart; hie:rna alleen 
Dog Jlaail' hopen op het wonder dat sicb. 
hierna lazigzaam gaat voltrekken, als 
tegen het eind van de JW'Onà. mijn tijd 
beg.Lat te dringen. 
14. ••• Lo5,xe3 
Zwa.ri ruil:, geheel~ wits id.de zijn 
laatste atwikkelde stuk weg, cm wit 
k:ri.jgt op e3 een prima blokkad epion ·) 
tegen de zwarte pionn enmeerderhei d, 
zodat zijn extra stuk beslissend moet 
si.ja. 
15. f.2xe3 
16. Lb5xa6 
17. Dd.1-d.3 ! 
18. 0...0 
19• Po3-b5 
20. a.3-a4 
21. , Dd.3-d.2' 
22. Ta.1-o1 
23. ff1:xc1 
24• Pf3-e5 
250 Dd.2xo1 
26. Pb5-d4 · 
27. Pe5-d7 ?! 

. Lo8- a6 
Ta8xa6 
Dd8-e7 

·Ta6-b6 
PbB-a.6 
Pa6-b4 
'l'f8-c8 
To8xo1 
Tb6-o6 
Tc6:.to1 
h7-h6 

De7-g5 

Eenvoudig wiD:t 25.Pdo6 om op veroverillg 
van de a-pion te spelen (naast nog het 
een en ander). Ik was echter op een {te) 
snel matje uit" maa.z-1.':i.t staat hoe dan . 
eok nog steeds gewonnen. 
27• ••• h.6-h5 (vluchtveld) 
28. Pd4-f3 Dg5-d8 
29• Pdî-e5 Dd8-e8 
30. Do1-o7 f"(-f6 
31. Dcîxa5 1' v .•. -~~ 
31.Pdî! is veel S'lierker~ 
31. ••• Pb4-o2 
32. Da5-<>3 De8x:a4 
l3e1 Pe;-d.3 ??? " 
Een bl'QDder die ik niet an.el · zal 
T~eten. Nog steeds wint 33.!!CPf en 



wat kan zwart nog doe oa vezià.er te 
kollen? 33.Pd.3 gesf't in een keer bijna · 
een heel pwd weg, aaa.i-· het is nog net 
rem.se. Na deze fla'ter ltlijf ik ealrter, 
me blindstare.nd .OP het gewonnen stuk, 
ten ~e op wi.nsi spelen. 
33. ••• Po2xe3 
Dag blok:kadepion. Ik mis '• ma. ql 
34. h2~ Da4-d 1 · + · 
35. Pd.3-81 . Dd.1-e2 
36. Do3-d3? De2m.3 
37 • Pe 1:zx13 K'g8-47 
Op ot rond deze zet besloot Coen remise 
aan te bieden, wàarop ik beal.~ ia 
( zerm.waolnig) lach• uit te ba;rsten.. 
Ik en ar met mijn hoofd nog niri bij . 
dat ik zelf'& maazo een half' p'IJD.t zou 
verspelen, laat staan dat ik nog kon 
verliezen! Had ik h.ri maajl' '0001 1. 

aaaJ&enoaeil• 
38.- K'g1-!f'2 Pe3-o4 
39• Pd3-b4 Kfî-e7 
40. Kf2-e2 Pffttf • .-. "Kll7-d6 Pffttf ••• 
De drie swarte pionnen zijn reële 
ooaq>.ensatie voor het paard. Ik doe 
neg 2 slechte zetten, ·waar"f'an een in 
de envelop. 
41. Pf3-d4 g7-g6 
42. Ke2-d.3 (afgegeven zet) 
Een vrij uitvoerige thui~se leerde 
mij dat htrl; remise was, en dat was ook 
so, aaa.t" ik zag teah een klei n1,gheidje 
over het hoof'd. Coen had sleoh~ ri:ast
en gee.n verlieskaasen en 'Hilde dwn1;i.t
spelen, uitere.ard. e.n -terecht.· (25-1- 183) . e6-e5 

·pf t,5 .. 

,1 

44. Pb5-o7 ?? 
Hier verliest wit def'im.tief ook het 
halve puzrt. De rem:LaanakeJ:O is in een 
keer 44.Fxc1511, de zet · die natuurlijk 
eok ut idee is achter Po7. Na 44" 
Kxd..5 45.po3+ Jt.o5 4,6.Pe4+ of A4•'.K'X'b4 
Pxf6 k:riat wit de aoclige 2 :r-,5.onnen 
voor het paari.. 
44. ••• . e5-e4+ 
45. I{d3-e2 c15-d4 
Dit nog lang ni~ .gèllakkelijke ~ 
spel speelde C.e.n prima en hij won na 
63 zetten. Teor h• een leuke opsteker, 
TOOr mij ea na;re kater. 0-1 

Een week voor deze pa..t"l;ij werd ui tge
speeld ozrtving US 4 LC.K 2 op bezoek. 
Ik was net drie da.gen terug uit ·Roe
~ë en nog niet geheel herst eld van 
% 48 uur treinen, ma.az, je mag n.at,;ur
lijk nooit .zeggen dat er d.aa/rom g-êen 
klap van je opening tereoht is gekomen. 
Vanaf de 20e zet stond ik pra..'k.:Usch al 
verloren en:;.:kon pionverlies .nièt meer 
worden verhinderd. Toen ginl"é;p · zoek 
naar een vage kans op de dame:vleogel 
en s1iond na. de 36e zet van wit · (Ld3) · 
als volgt straal verl~·ezu 

.'·.~ 

Diagram . 2. :.oe ·z~é wren. hs:-e:rt- i1öa-· 
zelf klemgemazioeu:vreerd, en he't is 
haast ongelooflijk, ondanks zijn tijd
nood, dat lid.$ zi oh nog l.aa:t bes<lr,'.wih
delen. De ~ van de stelling leidt . 
er toe dat de p~ij tot de 50e zet 
werd doorgespeeld (in mijn voordeel). 

36. ••• o6-o5 {! ) 
37 • Tb.~ Pc7-e8 . 
38. a.2-a.3 c5-c4 ( l ) 
39· • .. · a3xb4 c4xd3 

. 40. Lo1-d2 ? 



Hoe vaak zàl ~t al zijn voorgekxaen i 
haastig een sleahte veertigste. Heel 
eenvoudig wint 40.Te6 Kb5 41.'lxeB Lxb4 
42.K:ra d2 43.1am2. (42"Ko4 43.Tc8+ a~o3+) 
40. ••• . Kb6-b5 
41. Tb6415 + . Kb5-o4 
42. Kg1-f 1 ? . . 
Hierna is wit verloren • .De enige kans 
op redd:ing was 42-Tf5, maar ook dan 
heeft zwart goede Jamsen. Ik was van 
plan in da.t geval 42• .Kb3 ~ te geven.. 
42. • • 0 . Ko4-b3 . 
43• Ld.2-03 (ook Lc1 helpt niet: d2 en 
43 ~ • • • 'tli.m) · a4-e,3 
44• b2x:a3 Kb3xo3' 
45. Th5-f5 d3-<12 
46. Kf1-e2 Kc3-o2 
47 • Tf5-f1 Pe8-f6 1 
48• Tf1-d.1 P.f6-e4 
49• Td1:x:d2. f,~ 
50. h2-h4 AFGEBROIOm'. 
Het eindspel is nog even puzzelen maar 
toch vrij eenvoudig gewonnen. Wit (Ik 
heb zijn naam no~ niet eens genoemd: 
Ruud Nieuwenhuis) kwam . er tooh voor 
terug, speelde het niet op z'n best 
en kreeg ( d.a.a:t'Om.?) van mij weer een 
hal.f'je terug door een on:tzettend. - stomme 
vingerf'out op de 63e zet. H ··· 
Voor de volgende ronde moest OS 4 naa.i
de Pion 3, gehuisvest in het roemruchte 
oaté Mou:M.i.s. Daa.l:' promotie en degrada
tie beiden uit de mogelijkheden · zijn 
verdwenen besloot ik eventueel wat 

· risico te 1,1emen in het belallg yan mijn . 
externe soóre. 

RvG - R. Nuij 
Siciliaans 

15-2-1983 

1. e2-e4 o7-o5 
; 2. c2-o3 g7-g6 
3. Pg1-f3 Lf8-g7 

'.14• ' d2-d4 o5xd4 
~". 5 • o3:r,.d4 Pb8-o6 · 

De theorie gaat verder met 5 • .d5, 
maar het zou onzin zijn de tekstzet af 
te keuren. Van nu af ben ik dus op 
onbekend terrein; , dat bleek ook voor 
mijn tegenstander het ges,al. 

6. Pb1-o3 
Î• a.2-e.4 
8. Lo1-e3 
9• h2-b3 ?I 

a.7-a6,-
d7-d6 

P~f6 

Deze neiging heb ik wel vaker, o.a.. 
nog onlangs in mijn pa;rtij met Bart 
Smissaert. De geda.ohte is logisch: . 
het zwarte tegenspel draait om d.4, en 
met Lg4 kan zwart een verdediger 
elimineren. De grote vraag is echter 
of ik daar bélllg voor had moeten zijn 
of ·too.b..~ 9.Le2 had moeten 
spelen. Ik neig naar het laatste 
onder het motto dat ontwikkeling hie..t' 
het belangr.ijks·t is. 
9. . ••• 0..0 

10. Lf1-o4 e7-e6 
11. 0-0 T:f'8-e8 
12. Dd1-d2 d6-d.5 
13. ~ d5Xe4 
14. Ld3xe4 !? . 
Ik besluit hier het loperpaar . op te 
geven in ruil voor goede a.a.nva.+skansen 
op de koningsvleugel. Onzekere,factor 
hierbij is of de zwakte van de geïso
leerde d-pion problemen zal geven. Omd.a 
ik :áá 14.Pxe4 Pxe,4 15. Lxe4 niet goed 
zag hoe ik verder moest spelen besloot 
ik het er ma.ar op te wagen. 
14. ••• ' Pf6xe4 
15. Pc3xe4 e6-e5 
16. d4-d.5 (na:tuurlijk geen Dameruil) 
16. ••• Po6-d4 t 
Dit had ik helemaal niet gezien! Er is 
nu geen weg meer te.-rug. 
17 • I.e3-g5 DdB:xxi5 
18. Dd2-d3 1 Lc8-f5 
19. Pf3-d.2 h7-h6 
20. Iag5-f6 h6-h5 
21. f2-f3 l Lg74:16 
22. g2~4 h5xg4 
23. f:3%€4 Lh6xd2 ? t · 
Met 23 •• r.xe,4 had zwart zijn bestaan nog 
wat kunnen rekken, maa;r ook dan woedt · 
de witte aanval verder. Tijdnood groeit 
24. g4Xf5 Ld.2-f4 
25. Ta.1-e1 ·g()xf'5 



(onderaan vorige pag.) Diagram 3. 
26. Dd3-d1 t1 
Het is in een klap uit. Op e4 mag niet 
genomen worden wegens Dg4+ en ma.t volgt. 
Zwart. weet dit nog een zet uit te stel-
len: · 
26. •.. Pd4-f'3 + 
27. Dd1xf3 f5xe4 
28. Df3-g4 -tr 1-0 

Twee dagen ia.ter had ik ·met· Fons afge
sproken een avondje te saha.kenf hij zou 
me nog bellen hoe i'"àa.t. Om half ses: 
telei'ons. Of ik wil ~nvallen in het 
derde. And.ers moet hij het doen. Nou 
ja., vooruit dan ma.ar. 

RvG - Peter van Kesteren 17-2-1983 
Siailia.a.ns Morragambiet 

o7-o5 
pg8-f6 
Pf6-d5 

c5xd4 
Pd5-b6 

1. e2-e4 
' 2. c2-c3 
; 3. e4-e5 
4. d2-d4 
5. Lf1-o4 

.6. Lo4~ 
De theorie geef't 6.Irb3, maar weet ik 
veel! 

6. ••• d4xc3 
Î • Potx:o3 Pb8-o6 
8. Pg1:...f3 Dd.8-cî ?? 

Het is voor de lezer misschien niet 
eenvoudig te zien waa.rom deze zet zo 
slecht is op het eerste gezicht, ·· 
maaJ.> na. wits volgende ga.at er wel een 
lampje branden: 

9• Po3-b5 tl Do7-b8 
Hij 'Hil na.tuurlijk niet terug en denkt 
bovendien spel ·te behouden door · e5 
onder sohot te houden. 
10. Lo1-e3 l · Pc6xe5 
11. Pf3xe5 Db8xe5 
12. 0-0 Pb6-d5 ? 
z~ ,dl eindelijk een keer a6 kunnen 
spelen. d6, e6 of g6 was altijd nog 
beter geweest, al blijft zwart verloren 
staan 
130 Le3-d4 De5-b8 
Commentaar overbodig; hier dus: 

14• Ta1-o1 
15. Tf1-e1. 

,, Er dreigt 16·.Txo8 · Dm8 17.pd.6+ 
15. ••• Ló8-b7 
16 • . ~ 1 · · dî-d.6 
17 •' Pb5xi5 + ! Ke8-d7 
17 •• exd.6 18.L3d6 verliest de :oame. 
18. Dd1-a4 + zwart geert op. 
Hij gaat mat na. 18 •• Kd.8 19.n6 of ·' · 
18 •• Ke6 19•Lf5*• . . · 1-0 

Het was kwart voor negen dus heb ik 
thuis Fons gebeld. Het was erg gei'tellig · 
en hij heeft ze niet aJ.lema.al gewonnen. 

Ik zal di.t artikel besluiten met mijn 
twee beste partijen in het Persoonlijk 
Kampioenschap va.n de SGA (groep o), di.è' -
bijdroegen tot mijn resultaat van 4 uit 
7 (+.3 =2 -2). · · 

Eerste ronde 25-2-1983 
Bas Beekhuizen - RvG 
Slavis<lh damegambiet 

1. d2-d4 
2. o2-o4 
3. Pg1-t'3 
4. Pb1-c3 
5. a2-a4 
6. e2-e3 
Î• Lf1:x:c4 
8. Lo4-d3 !? 

dî-d.5 
o7-c6 

Pg8-f6 
d5:x:o4 

Lc8-f5 
e7-e6 

Lf8-b4 

Met deze zet verlaten we de gebàande 
pa.den. Wit gebruikte nogal veel tijd 
voor de opening, terwijl ik vrij snel 
speelde. Toch komt wit la.ngza.a.ma.a.n in 
het na.deel. 



8. ••• Pf6-e4 t 
9. Dd.1-c2 Dd.8-e.5 . 

-10. Lo1-d.2 Pe4:al2 
11. Pf3xd2 Lf5-g6 1 
Een heel sterke zet; de pointe komt a1 
op de volgende · zet naar voren. Zwart. . · 
wil, in tegenstelling tot wat. ge~ 
lijk ia in dese va.riant, lang rocheren, 
zodat 12.Iag6 hxg6 sleohts koren op het 
molen van zijn . kon:i.ngsaàm'al zou. zijn. 
12.Pd2-o4 Da.5-e;S l 

. De Dame swi toij.t aaa.t' de verz'NNde 
. Ko?d.ngsvleugel l Da.t ~s h~ plan. : 

13. 0-0 . . Pb8-d.7 
14. Po3~ I,g6xe4 
15. I.d.3xe4 . a.7-a.5 l 
Zo word:t de Damevleugel een zo stevi~e 
veste da.t zwa.t"'t lang kan rocheren. De 

· loper op b4 is ijzersterk en vrijwel 
onaantastbaar. De witte damavleugel
aanval (ingeleid door een logisohè . 
aktie op de koningsvleugel die deze 
eohter wel verzwakt) komt maar moeizaam 
op gaJJg. 
16. f2-f4 
17. Tf1 "4'3 
18. Le4-d3 
19. 'l'f3-à.3 ? l 
De Toiten staat sleob.t gp h3, terwi.jl 
de zwarte Dame naa.1' een betei- veld gaat, 
iets dat we nog veel zullen zien, want 
zij is bijzonder aktief -in dese ~ij. 
1.'9. • • • Ill.6-f6 
20. Ta1-o1 g{-g5 1· 
Nu. blijkt waa:rom de Toren beroerd sta.at• 
Hij dreigt gevai1gen te worden (met g4) • 
21. Pc4-e5 
Dreigt zowaar op o6 t, off eren. 
21. ••• Pd7xe5 
22. d4xe5 Df6-g7 
23. f4:rg5 Dg7'xg5 
24• Th3-g3 I?--:}.. . Dg5-e7 
Verhinderd ·ollmiddellijke ovei-gom.peling 
( deze term wet"d gedurende . 4et toernooi 
een paar ma.al gehoord) op de g-lijn, 
maar de Dame gaat -weer naar een. sterk 
veld, spoedig blijkt ' waarom. 
25 • Ld3-b5 . . Td.8-d.2 f t 
26 • Dc2-b3 Th.8-d.8 
27. Lb5-o4 

Diagram 5. Wit dl-eigt Zwa.-rts zwakke 
pion e6 te nemen en dit valt niet te · 
verhinderen. Zwart heeft eahter de · 
beschik:ld.Dg ovei- een kleine · oombina.tie 
liaa.t,nee hij de overhand behoudt. 
27. ••• · Ko8-b8 
28. Lc4xe6 Td.22cb2 t 
29. Db3xb2 Lb4-a3 
30. Db2-b3 La.3Xc1 . 
31. Le6xf'5 De7xe5-· 
32. ~7? 
Na. 32.Tt3 ! · of zel:f's 32.Lb1 !? heeft 
zwart nog wel het een en ' ander te . 
bewijzen, a.l heeft hij de betere pion
nenstructuur en actievere stukken. .. 
32. •.•• De5-a1 i 1 
33. Kg1-f2 Td.8-d2 + 
34. Kf2-e1 Tà2-b2 
35. Db3-d3 Lo1-d2 * 
36. lCe1-e2 1d2-e1 .,..., -
37.· Ke2-f3 Tb2-f2 + 
38. Kf3-g4 · Tf'2-d.2 
39. Dd3-e4 Le1~ 
40. h2rg3 Da.1-g'l + 
41. Kg4-ä., Td2-d.1 
42• g3-g4 Td1-e1 !?? 
Ook met 42"Th1+ 43.1rg3 Txh7 wint zwa.rt 
maar ik wilde het nog iet s mooier hebb 
43. De4-t4 + Kb8,..a.8 
44. Df 4-84 ? · 
Dat wilde ik precies. Na. 44.Le4 wint 
Do3 ook, maar een stuk minder spectacu -
lair. · 
44. . .... ,. · ~416 + 
45• Kb3-g3 Te1xe3 + 0-1 
·:.;....1 
Zevende :ronde 13-3 - 1983 
M. Nieu.wenb.uis - RvG 
Piro 
(de witspele:r is . een broer van de 1e 
bordspeler van LCK 2 van hiervoor) 



1. ·?>è2-..e4 d7-d6 
2. d2--d4 Pg8...f'6 

::..1. Pb1-o3 gf-g6 
4. f2~4 Lf8-g7 
5• Pg1-f3 · o7-o5 
6. ~5 Pf6-g4? 

Dat b,est hoorl dus op dî, hetgeen kan 
worden ~oond door 7 .c1xo5, waarna, 
zwart in het nadeel komt. Wit speelde 
zijn eerste 7 zetten · echter a tempo om 
vervolgens op de 8e zet voor het eerst 
langere tijd te zitten peinzen. 
7 • h2-h3 ? c5xd4 
8. Pc3-b5 Pg4-e3 
9 .- Lo1:x:e3 d4xe3 

10. e5xd6. . Pb8-a6 
11. Lf1-o4 0-0 
12. o2-o3 Pa6-o5 ! 
Het 'begin van een manoeuwé om het 
Paard naar betere velden te brengen. 
13. Dd.1-d5 Po5-dî 
14. Pb5-c7 · Pd7-b6 
Mijn tegenstander zei naderhand da.t hij 
~ze zet niri gezien had. 
15. Dd.5-d.3 Ta8-b8 
16. d6xe7 Dd8xe7 
17 • Pc7-d5 Pb6xd.5 
18. Lo4Jtd5 · Lo8-4'5 
19. Dd3-e2 Tb8-d.8 
20 • Ta 1-d 1 Td.8-d.6 
21. Ld5-c4 Tf8-d8 
22. 0...0 Lg'/-t6 1 
2-3. Td1xd6 Td8xd6 
24. g2-g4 145-dî . 
Mijn tegenstand.er had. Lo8 verwacht ( ?? ) 
25.· ft1-e1 , 

Diagram 6. 

De -witspeler dreigt nu pion e3, di e 
vervelende angel in zijn stelling, op 
te ra.:imen. Hij is d:a.idelijk zeez- t evr e
den aver zijn prestatie en lacht naa:r;, 
zijn broer, die het gevecht met eni ge 
regelmaat gevolgd heeft. ' 
25. • • • De7-e4 1 l 
Wimlend. Deze .zet had hij ook "niet 
gezien"• ' 
26. Lo4-b3 
27. I{g1-g2 

28. Te1-d1 
. 29 • De2:x:f:'3 

Ld7-o6 
Lf6-h4, ! 

De4xf'3 11 
e3-e2 t ! 0- 1 

Ik heb deze p~ij ingediend als 
.kandidaat voor de schoonheidspri js, 
otldanks het -foutje in de .openi ng ... __ ... 
Nimmer gelukte mij zulk een sp ekt akel ! 
Een gedeelde tiende pJ.aa.ts was mi~n ~: 
karig 'loon'. · 

Rob van Gompel . 
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». màoht. v:an .. het verlede~ . -1,.. 

In 1981 speelde ik , dé volgende · partij: . · 

· Guus Kamps. · 

1. d4 
2. o4 
3. Pc3 . 
4. e3 
5. Pe2 
6. pg:; 
' ··~ ·:.:~ :.l .. ·,.~ .,11ç;,1;-.,_ -. -···· 

a. · La3 ·. · 
9 • . Le4: . 

10. · . e4 
11.· .0 - O 

12. d5 
. ... _ .. ' 

1.3. · De2 . . . 
14. 'lfbl 
15. Le7 
16. d6 

17. a4! 
18. ·rb5 
19. Ld6: 
_20. e5 ... 
21. Da2! 
22 ·. Dc4: 
23. Dd4 
24. f3 ... 

- . 

.. _ 

·-

.-

- v. Tuyl 

Pf6 
e6 · 

Lb4 
b6 

Le.6 ~,ii 
,.,, . .l15r.-· 
!,. 

-:.liie4t 
·ac4: 
Dd.7 
Db5 

·-·. O-o--0 .. 
Da.6 
Te8 

. Pe5 

Pd3 
·-cd6: 

Td8 ... 
Pd5 
Kd7 
Pf4 
Db7 

g5 
25 .,,,:e4 Po7 
26. Tb2 Ke8 

I 

Grote verbazi~??? Het wàs natuurljjk 10 jaar geleden 
maar ik . wist zeker ·~' dat deze zet niet . bij Euwe sto nd . 
A.chtera.f bleek Hort deze zet · in 1973 in de praktijk 
ingevoerd ·të .hebben. Er dreigt 12. ~ ••. Da'6 
Minder góed. :Bete:r 12. e5 Pd5- 13. Dg4 

Niet zo best~ Maar · dat bleek pas 2 ja.ar laterf , · 

Van deze paa.rdmanoever had zwart zich te véel vo·or
gesteld. 

.... , ... 

Deze zet zou twoo jaar _ la.ter nog invloèd hebben . 
. . ~ 

Er dreigde 24. Pe3 

27. Pe4 f5 · · Wanho.op. Er dre~gde ma.t f 
28. ef6: J)c6 
29. f7+ Kd7 
30. ,Lf4:+ Kc8 

· 31. Ld6 g4 1'1jdnood. ·-· · 
. J2. . fg4: ... · Fa.6 
35 .. ... ·a5 - Pc5 
;4. Pc5: . Td6:? 
35. Db.8:+· opgegeven: 

Twee jaar l:a.ter ·, 5 îeb:ruari 1983, zag ·i k t ot mijn ontste l tenis c\e l!eer van Tuyl 
opnieuw tegenover m5j ple.a.tsnemen, opnieuw achter .de zwarte s t ukken • 

- Guus Kainps 

1. . d4. 
- ·· 2. • -êîl : 

3 • ·. l>c3 · 

Van Tuyi 
l?f6 

e6 
Lb4 

• (US • \ M.ËMo) 
,:' 

4. e3 b6 . 

.... ,~ ~-... ,: . . :. .. . ·" . ~ . 

. . . ~ 



- l>i t hà.d iets pijnlijks. Kon hij Il;iet iets andexs spelen?' Ir.ti tant, ik he.rinr;i.erde 
. me vaag, dat mijn tegenstand.er destijd~ gezegd had, dat h:ij heel goed had gestaan • 

. . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . ..• ....- , . lr, •••• 

ll. - - Db5 

12. d5 Pd7 
13. De2 - Da4! 

15. Le7 · 
16. d6 ... 
17. ns.; ·-
18'. Ld6: 

19. Da6+ "'" 
20. · P~4: -
21. '.ffdl -
22. Td2 -
23. Ta.dl -
24. Lc7+ -
25. Td7:+ - -
26. Db7+ 

. Tets 
Do6 
cd6: 
Pe4:?? 

Kd8 
De4: 
e5 

'l1e6 
The8 

. Kc7:? 
Kc6 

opgegeven . 

Ja, hoor. Daar staat hij weer _o:p b5. Wa.t nu·, ik kon me 
alleen nog he~eren dat ik _.,~~' en De2 gesppeld had. 

· Wat een ellende! . Lb4 gaat niet wegens a5 en ik mag de 
l_o~r natuurlijk ook niet . van de lijn ha.l_en. 

_l)ie. niacht vaz:i ~et verleden. MJjn tegenstander verwierp 
'l4i' ;·* ...... Pe5t "1aà&t hij 2dèh h,erirmerde, èlat Pe5 twee 
_j.à.a.t~-~d~ ,~~ -vo-l4eet.. . 
. , ·. . .... . . ~ .· ~( 

Opnieuw speelde het verleden mijn tegenstander ·pa.rten. 
Aan e5 en daa.rna.Pe4 :kleefden t.raumatische herinneringen, 
vandaar z:ijn .haast om e4 er~ te slaan. De tekstzet ver-

. -liest op slag; · 

24. • • • · -Ke7 verloor slechts eén stuk • 

.. . 
.... :,:,\<·-· ··~ -: •. -, 

/ . ,' -;,· .. · -: ... 

:..-:: ... · · ... 

-; 

_, 

• . 
.. . ·~ 



i.Hubèrt-P.Ritmeeater 
AMterdam".1982 
'4llbr1dge-Springa 

.t. .. d2-d4 
Dit was mi..,1n derde partij tegea 
Peter.In de e•rst• part:ij speelde 
ik I"d4 .waarop I .. ~ .P1"6 2.c-4"c5 · 
}.d5.b5 volgde.Ik verloor op on::. 
bevredigeJ.lde ·'l'ijze.Kort daarn« wae: 
onze tweede partij.Ik bad weer wit 
en speelde I"Pf"3.In. en zeer goe- · 
d• ste-lling"tOor mij werd a!gebrok 
en.De partij werd niet meer- uitge
speeld.Ik wa~ due gemotive.-rd tlj
demr de onderhavige · partij.Op I ••• 
Pf'6 wa.!t ik 2.c4.c5 3.Pf'3 van plan 
Petctr d.acht er het zi.jJm.e van. en · 
speelde:. 
I ....... ,d7-d5 
2 .e2-e4 , e'7-e6 
3 .PbI-c3 ,Pg8-1'6 / 
4 .LcI-g5, Pb8-d 7 
5.e2-e3 ,..c7-c6 
Ik had al met enige verbazing 
:naar de- zetten van mijn te-gens-tan
der gekeken.Hu begreep ik h.-t:De 
Cambridge-Springs · lag inderdaad 
in zijn stijl. Ik had geen ~,in in 
6.Pt; met als mogeljjk vervolg: 
6 ••• Da5 7.Pd2,dc4: 8."L!6:,Pf6: 
9"Pe4:,Dc7 en zwart heeft he""t lo
perpaar.Daarom koo8 ik voor de 
tekstzet,hopend op de bekende · va
riant 6.cd5: ,.ed5: 7 .F,0, ·1'e7 8 . Ld.3 
0-0 9.0-0,:tea ro • .uc2":e:ra om nu 
II.Pe5 te proberen. 
6.c4xd5 _,,c6xd5 
\ieen remisetactiek van zwart" 
maar hopend op torendruk langs de 
c-lijn. 
7 .Pgl-G ,lld8-a5 
De dame-uitva l is nu veel minder 
geglaagd.lk ging langs kla~sieke 
weg ~erder. 
8.Pf3-d2 .Lf'8-b4 
9.DdI-e2 ,o~o 
1.0 "Pd2-b3, 
1'1 t besluit me'tee11. de . agretJeors .· 
aan te -pakken.Zwart kan moeilijk 
terug ~n dit kost hem de belang
rijke loper Vall d.e zwarte Velden . 
Overigens ging direct IO.a3 lliet 
omdat de toren op al ongedekt 
s:taat. - · 
lO. • • .. • ,Da5-a4 "l ! ( diagram) 

Ken onor tlnd oxe ~et,die 
ook "t 2e' paard pt:nrt .Op 
II.L.b5? vol gt natuurlijk 
1I ••• .Le3: 
II.a2-a3 ,Lb4xc3 
l2.b2xc3 
(I2 • .Uc3:? ,,Pe4) 
12. .. • • • .,Pf'6 -e 4 
Beter is 12 • ••• b 6! 
13.Lg5-f4 ,Pd7- b6 
I4.f'2-:f3 ,Pe4-f6 
I5.Lf'I-d3 
Dekt Dc2 ~n dr ei gt Lg5. 
I5. • • • • ,h7-h6 
I6.Pb3-d2 
Een s,terke zet "met ver
dere beheersin g van de 
belangrijke velden c4 en 
e4.•aarscbJjn.1~1t beter 
is hier I6.g4 hoewel de 
aanval .vr eemd gezroeg 
niet makkel lj"k door s laat 
bv.I6.g4r Td8 I7.h4,Pe8 
I8.g5~hg5: I 9 ~hg5: .Kf8 
16 • • ••• ,Da4xc2 
I7.Ld 3xe2 PLc8-d 7 
Dreigt I8 •• • , Fa4. 
I8. &3-a4 , 'f.t'8-e8 
I9.Tal-a3 
De stelling ontwi kkel t 
z.ich logisch en har mo
nisch.Zwart is all~ en 
~eer zwak op de zws r
te velde n . 
I9. •••• ,Pb6 -e 4 
20 .Pcl2xc4 /?o8xc4 
2I.Kel-d2 rTa8-c8 
Iiet goed ~omdat de an 
dere toren nu i n de 
knel komt.Zwart he eft 
echter nie t veel an
ders. 

/ 



22.TbI-bi . , b7-b6 
2'3.!bl-b4 ! · (diagram) 

lle bedoeling . is 24.Ld3,T1;l4: 
25.cb4: 
23. •••• , Tc4xb4 
24.c3xb4 ~ Tc8-e4 
o:r 24 ••• t!a6 25 .Ld3.b5 26 .ab5:, 
Lb5: 27.Lb5:p~b5: 28.Ts5 
25.b4-b5 • /" 
Legt de dodelijke zwakte ·op a7 
vast. · 
25. ~... ,Ld7-e8 
Gi:rmg vergezeld vaa een remise
aanbod. 
26.Ta3-c3 . 
Ell n;iet 26.Lb8?.Pd7 27.La7:, 
Tc7. . · 
26. •••• r Tc4xc3 
27.Kd2xc3 , Pf6-d7 
Iog net op ti.1d ie b8 bestreken. 
Maar na 28.e4! had de strijd 
niet lang meer kmml•~ duren. 
Bier stapte ik echter voor 't 
eerst Valt het goede spoor.omino
dig bevreesd voor e6-e5. 
28.L!'4-d6 , r7-f6 
29.:f'3:f4?, Le8-h5? 
29 ••• rf5 had gê~peeld moeten 
wordeni.wa.an1a W'i t waarse:hi,iJtl 5,jlr 
toch wel wint. 
30.Kc3-b4 ? 
Wit ·volgt een hallucinatie · 
(3I.a5 pba5'? 32 .• Ka5: ), psycholo
gisch verklaarbaar door het 
nmise-a&nbod vu zwart. 
30. • • • • , Kg8-f7 ? 
3:1 .e3-e4 : · · 

-Wit hervi.Ddt het goede spoor en 
er volgt nu een sprankelende 
!in.al!..•. 

3I.. • • • • , g7-g6 
En niet 3I ••• pde4:? 
32.Le4:PKe8 33.Lc6.Kd8 
34.a5!.gevolgd door 
35~Ld7: ea 36.Lb8. . 
0 p 3 I ••• ,,Lg6( zijn beste 
kans)volgt ·32.f5 en wtt 
moet kmlnen wumen.Eén 
varian .t:32 .... ,,Lh5 33 .ed5 
ed5: 34.Lb3! 
32.e4xd5 , e6xd5 ' 
33.f'4-f'5 ! <41agrul 

33. • • • • , Lh5-g4 
34.f5xg6 , Kf7-g7 
or 34 •••• Ke6 35.Lf4, 
h5 36.h3.Le2 37.Lf5 ! 
35"h2~h3 ! ,Lg4-e6 
36.g2-g4 ,h6-h5 
37.Lc2-f5 
Hier had zwárt gerust op 
kunnen geven.Er volgde 
eehter nog: 
37. •••• , Le6xf5 
38.g4xf5 , Kg7-h6 

· 39 .Kb4-c3 , Kh6-g7 
40 .Ke:-3-d3 , Kg7-g8 
4I"K.d3-e3 , Kg8-h8 
42.Ke3-f4 , Kh8-g8 
43.Kt4-g3 , ~-b8 
44.Kg3-h4 ,,. Kh8-g8 
45 .Kh4xh5 " Kg8-g7 
46"h3-h4 

I-0 

Reactie's zijJl van harte 
welkom. · 

Eric Hubert 



-}1_.Lasker-lapier( vervolg) 
18.h5!! is de oplossipg van het stel
lingsprobleem{aie ·Aant.16,slot-diagr.7) 

diagram 8(na 18.h5t1) 

· Er dreig~ 19.hg6: ,fg6:20.Pg6:t,Kg6 
21.Le4+,Pd5 22.Ld5:+,Td5:23.Pe7+,en 

a)25 ••• ,Lf5 26.Th6:~,Lh7 27.g6,fg6: 
28.Pg6:+,K86 .29.Pe7+,Kh8(K!8?30. 
Th7:ed3:31.Pg6+en !e7 or gî mat) 
.30; 1.të2( ! îO~J~)b · fl à.t>t kan 
lH.fnk?iiie_ts··,mt1~rf bnPf7 ° 31.Pg6 -t,Xg8 
;2.Lc4,Lg61?33.Tg6:+,Kf8 ,4.Tg7 of 
;o •.. ,b5 31.Lh5-Lg6 en '1h7:mat. . 

b}25 -• .-. ,Pf5 ~~;; -'Lé'4-: ,Pe7: ( of Te8 27. 
Lf5: ,Lf5: 2a·:Th6:+,Lh7 · 29.Ld4 met 
de verschrikkel~'ke dreigi ng g6) 
27.Th6:+,Kg8 28.Lh7+'jXf8(Kh8 29. 
fe7:kost minstens een T)29.Lc5, 
Xe8 30.fe7:en wint. 

-19 ·. f'5, Te8( d7) 20. f6 en win t. 
-19.rs,Lra 20.f6,eri: · 

' 11)20 ••• ~4 of e4 komt op aetv erwi s
seling(met 19 ••• ,Pa.4 of e4 en dan 
Lf"8)neer;sie boven . 

b)20 ••• ,Pd5 21.0-0•0,Lg4 22 .Td 5 : ,Le7: 
23. ·lig2lmet goede winstka nsen. 

vint.Laaker blijft op K-aatival spelen; 2)16 ••• ,Pd5 om Pe7 uit te schakelen . 
bc3:blljft een dreiging. 19.Pd5:,Td5:20.Lc 4,Td7 21.h 6,Lf8 ,; 
Uiteindel'ijk sa.l avart door de voortdü.- · 22.rè5:met 21eer gesonde pluspion . 
rende dreiging op g6 verliessn. · .voor wit . 
Wat moet swart hier spelen? · _ .. 3)18 • • • ,LfS helpt ook ni et -F.areo: . 

··~;J.;)18 •• :' gb5:'fer~J,idtert _U.9' ... bg6~.;~~ - 19.hg6: ,Le7:20.'l'h7: .+,Kg6 21.Tf7:, 
-~"l,,'9~,,t~ ·~ e.1( -wft ' oeb~udt z)jn "voor- . Lb4· 22. be}: t , Le 3: +23 .U2 , Lal : 24 . Lc4, 
deel. _;...:'1!~;-e:iiaab~idél_ijk vind~ ik het (dreigt '?h7+;da.a.rom is 21. •• ,Pd5 . _.' 
hi~t.llt ''ono.érao~k !c'- -~=---~·-~----·:; - - veel beter),Te8 25.Te7+,Kf8 26. ,.L . 

-1~5~Pd5 -20~0:.c>:..Q en wit bUJft een ': -Te8:+,Xe8:27 .g7 ,Le6 28.l.e6: ~"'Ke7 29. · 
stuk voor {20 ••• ,Lf8 21.Pd5:,Lf5:22.Pf6) g8D+en wint(nog beter . is 29.Le5+- f"8 

-19.f5,~ 20.Th5:(dreigt 21.g6 etc.), en ha.alt ~en volle D). 
Lt8{T'e82l.;t6-:;lf"d722l.Pê ~~ 2~Lb5:J;!lff'E>, , Echter-m..i.-ka.n '5Wart het stuk offer 
~Lb5)22.0-0-0,Lc6{er dreigde weerleggen door 21 • •• ,Pd 5 met h et 
23.Th7:+,Xh7:24.Ld3+en ·~1+en mat) . plan Le6 gevolgd door Lg5: . 
23.Ld.3 en wint. · . Bv.22.0-0-0,Pe3: , 23iTel,Lc5. 

-19.f5,!"'e4 20.Ld3,Pd6(Lta 21.Po8:of De fout in de analyse van Marco zi t 
Pg3 21.!g3)21.!h5:,Lf8!(niet e4 22.g61 in zet 21:ve~lLbete r is he t ,he t stuk 
fg6:23 .fg6: ,h6 24.0-0-0 dreigt 25.'rh6: terug te neme~b'is1fdf bete r 21.Lc4, 
Lb6: 26.Ld4+,Lg7 27.'l'hl+en ma.t)22.f6, · Pd5 22.0 -0- 0( snel le ontwikkeli ng+ 
e4(Le7:?23.fk7et,Xga 24.0-0-0! en mat tact i sche ve r hinderi ng van fg6:) ,.Le6 
door Tdhl en Th6_ie onde~baar)2;. 23.!dhl! en wint (Pe3: 24.tfî : +~Lf7: 
O-O-O,Le7:(gedwQigen da.ar op 2; ••• ,h6 25.Lf7:+ ,X1'8 26.Le6 ,Tdl+-ander1J 1f7 + 
volgt:2+.,;!h6:t,Lh6:25.'fhl,en n~; , en'l'h8 mat-2 7 .fd l : ,Pdl :28 . 'l'h8+,Kg7 

·· . ,- '"": , 29 . Ta8:,Pf2(e3)30 .Ta7: ). . 
4)18 ••• ,ef4:(hout om hout )ka.n ni et : 

19.hg6:,fg6:20.Pg6 :+.Kg8 21.Lc4+, 

1 . ., 

. anal'9ediàgrd{nê.19 •. f5,h4 ro.Ld,,Pd6 
21.'J.'h51,Lf8 22.t6,e4 23.0-0-0 '. 
24.!h6:+,Lh6125.Thl)vari~t 18 ••• ,gh.5: 

Pd~~~f 'l'd5) 22 ._~eJ~yi.a 5~a. 5::23. · 
··~ ~ ~~ ...'Mi.13;~2~P«, i ,J:e·}_:25'~ö-O!ó ~ 
\g.t ~~~ï ~ ~~~~ -;~i -28.Kd 2., · 
'l'e8 29 .Xel, Lg,2, ~~t1 '!"3J .H6 
îè!r~:in ~ 

5)18~ •• ,Td7 ga.at niet wegens 19 .Pc8:, 
~~8:20.Lh3,dus i s Td7 in combinatie 
met Pd5 helaas nie t te verwezen l ijken . 
·111-!jft dus over de andere 'r- zet, Te8 
wat i n de partij gespe eld werd • 

6}18 ... 1!e81 
19.LcS! handhaaft de dreigi ng. 



-20 ••• ,!e7:t!Dit is hetsel!de idee als 
in de vorige va.riant onder 3). 
21.Le7:,Lc3:+22.Kf'2,Lal::?3.Le4,td.4+ 
24.m,Lf5(1'Jarco)met de.zelfde stel
ling als in de vorige variant onder -
3)na 23.1,e7:etc.?'e1f ·de balans slaat 
nog in narts voordeel om. 

_., . 

IJ.2(~~:{!Martt.-.)~rg6:21.Lc4t!,en nu: 
-2_1 •• ;;c-;b5( ! .!,~rcoJ22.Lf7 ,Lb7 2;.'1'h2, 

. Pd5 24.J.e8i ,"l'e8:25.0-0-0?(be'ter dan 
·25.'fe2)Pe7:26.Le7:(of Td7 als wit zijn 

·b-pion wil houden),Lb2:+!27.J:b2:,Te7: 
en zwart heeft practi~h geen compen
satie voor de qualiteitJJarco geeft 
nog 28.'!'hd2,Kg7 29.'rd7 ,ff7 3().Kc:5,r:3 
31.'te7:+,Xe7:32.Xd4. en ·na f~-~ is de 

à.iagram 9( stelling .. na 19 .1,c·5) · 
· Zwart heéft nu twee mogeltikheden: 
A.19.~.,gh5:verhindert ~eer hg6:; 

na de partjJvoortaetting 20.Le4,ef4: 
kan variant B weer hierin overgaan. 
Eèrst geef 'ik variant B. 

B· .. 19 ••• ,ef4:opent de e-lijn :·aodat het 
Po~ e7 gepend is,en opent de langé 
diagonaal .voor Lg7(m~t ondersteuning 
voor Pc 3 )Toch is dit niet afdoende · 
om de partij te redden;bo~ndien stuur
de Bapier aan op dia.gram 10 . 

. >'W,i t heeft drie antwoorden: 

. f.pion ongevaarlt1t $n kan de. witte! 
- pionnen ·gaan eten,met winst. 

Zak weerlegt 20.h.g6:echter met de 
volgende variant: 

-21 •• :·,LfS 22.l,f'7,Pe4 
" ... of 22.bc3: ;: .Tac8 2):.·Lr7,Tc5: . 
'14\Le8 :·, !'e5+25-.I:f2 ,Te7: 26.'.rael, 'lc7 
met redel~1te compensatie Toor zwart. 

I.20.bc3:om na. Lc3:+door een K-zet het J>sa.rom is TOlgens Zak het best voor 
,, . P op e7 te ontpennen. wit: 

-~ • . • • ~ i,j,e 3: + III. 20. Lc4 ! waarrià de~ p~:ri;'tj -ov~rgàa t " in 
21.Kf2,Lal: · d~ ·· hoofdvariant(19 ••• ,gh5:20.1e4,ef4:) 
22.Lo4 en nu: geeft Marco: -20 ••• ,Lf5?21.Lf7:,Te7:+22.Le7:,Pd5 
1)22 ••• ,Lg7 23.Pg6:+,fg6:24.~: ,b6 23.1d5: ,Te8 24 • .0-0-0 .,lfe7:25.h6,Le5 

25.Th6:\Lh6:26.gh6.: ,Td8(Le6 ··27 .Ld.4+, 26.Thel,Lg4 27 .Lr~ en wint. 
Kg8 28.h7+,Xf8 29.g7+,I 7 30.Le6:+ ·, In deze variant probeert zwart wan-
en h8D en wint)27.Le7 en wint. hopig hg6:etc té verhinderen-ipv 23. 
Eehter,er ait een gat in de analyse: Ld5:is 2}.hg6:consequenter. 
na. 24 ••• ,Leestaat wit een volle T -20 ••• ,'l'e7:21.Le7:,Kg8 biedt zwart 
achter.Marco -socht duidelijk : .;aèer geen compensatie Toor de qua.li teit, 
naar mooie offervarianten da.~ h~ · dus blijft over: 
de cerrectheid van zijn varianten -20 ••• ,gh5:•variant A•i;artij na 20 ••• , 
niet goed in de gaten hield(h~ ver- ef4:,zonder hg6:,fg6:dreigt 1f7-me.al). 
gat soms gesonde alternatieven voor 
de verdediging). 
Op 22 ••• ,Lg7 moet wit het gewone, 
ma.ar conséquente 23.hg6:spelen;de 
matdreiging beslist dan snel,omdat 
23 ••• ,Te7:niet gaat wegens 24.Th7:+, 
lg6 25.Le7:,I.e6(gedwongen)26.Le6:, 
fe6:27.Lf6,Lf6:(anders mat of L-ver
lies)28.gf6:en 29.r7+en wint. 

2)22 ••• ,Le3 Duidelijk beter dan het 
hel pma t <ioor Lg7. ·. . 
23.Lf7:,~e7:24.hg6:!(24.Le7:,Kg7) 
Tf7: 25.gf?: ,Lg7(Lf5 levert wit zeer 
gunstig eindspel door26.f8D+)26.g6, 
h6 27 .'lh6:t,Lh6:28.Ld.4+,Lg7 29.f8D/T! 
Tolgens mi,j heeft ,i'.Jflrt nog een moge-

· - ltjkheid,nl. het logische: 
3)22 ••• ,Te7:23.hg6:(23.1e7:,Ld.4+ of 

2;.ira.1:,Te7 lijkt houdbaar voor zwart) 
fg6:24.Tal:,Le6!of 24.Le7:,Ld4+ltjkt 
speelbaar voor rniart. 

.... i;( 

A.19 ••• ,.gh5: ! 
20.Lc4!! Vit kan het P nog steeds 
niet nemen: 
20. bc3:? ,Lf8 n.Lb5!, Te7t22 .Le?: 
(of 22.0-0-0,Le6!!23.I.e7:,Le7:levert 
wit ook niets op),Le7:en zwart's 
L-pa.ar weegt op tegen de qualiteit. 

20 •• ;ae-rM? ! Napier brengt nieuw leven 
in zijn tegenaanval ·. Verdediging ging 
niet meer: 
1)20 ••• ,Lf8 21.Lf7:,en zwart heeft 

~een compensatie voor de qualiteit. 
{21 ••• ,Le7:22.Le8:,Lcj:23.bc3:,Lg4 
24.Lh5:of 21 ••• ,Te7:22.Le7:,Le7: 
23.bc3: etc). 

2)20 ••• ,Le6 levert wit een gewonnen 
eindspel; 
21.Le6:,!e6:22.bc3:,Lf8!en nu: . 

-23.fh5: ,Le7:?4•Le7: ,,Te7:25.fe5:, 
Tac8!(Kg7 26.Th6)26.0-0-0,fc~: 



27.g6,en awart ~ slechts hopen op Alles hangt:er dreigt 
een !-eindspel mèt een pion minder: -1':x.Le8 
27; •• ,!ec7?!(27 ••• ,!c8?28.gh7:!en wit -PxLc5 
wint)28.Th7:+,Th7:29.!d8+!,18'7 30.gh7: -Pd2+gevolgd door Px!'bl 
Kh7:31.Td7+,Kg6 32.Tb7:,!&3;masu- dit -Pg}+gevolgd door Px'l'hl 
ie waarschijnlijk remise wegens de zwak- Bovendien staat de witte~ niet erg 
ke pionnen op e5 en a2. ,1 · veilig. 
Wit heeft echter beter, L&ske~ vindt de goede oplossing:hij 

-23oLd6!,ef4:(op23 ••• ,Le7:volg't 24.Le5:+ speelt Le8 veg,sodat zwart slechts 
KgS 25.Th5:gevolgd door Ie2 ·,fahl en ev. kan kiezen welk van dé drie stukken 
g6 met winst)24.Th5:,Le7:25.Le5+,Ig6 b~·met stjn P zal slaan-wit geeft het 
26.0-0-0 met de dreigingen Ta.hl en Td7; materiaal dat hjj voorstaat weer terug, 
Jlfarco geeft nu 26 ••• ,Lf812 .7 .Lf6!! (en · 111aar staat na de afwikkeling gewonnen, 
n:i.et 27.g6 ·,~:28.1'gl wegens ~f7 noc~ · · eerst v.al f4 verloren ga.an en daarna 
27.Td7,'l'ad8 28.Tb7:??,La.~+29.l:bl,Tdl-) wordt de dreiging g6 toch nog beslis
met de opmerking d&t zwart's enige kans send! 
27 ••• ,Kf7 is,met d~ bedoeling de K naar 25 .• Lh51 ! ,Lb5: or 25 ••• ,Pg3+26.Kf2,Lh5: 
f5 te spelen en zijn· e- en f-pion tot 27.'l'h5:!en gaat weer OTer in de partiji 
gelding te brengen. of 26 ••• ,Ph5:27.'1'h4t(Ma.rco geeft hier 
Deze varianten UJken erop te w\jzen,dat deJ volgendè varianten op de 27e zet: 
26.0-0-0 misschien Terbeterd moet worden-2'7.'fb7:?,'l'd8 und Veies .konnte,Gott 
door de zet · 26.Ke2!?Echter,wit'&24ezet behütè,mtt werden. .· 
en gwart's 239 zet ajJn blund~rs!!Wit -27.'Pk).,Pg; 28.Tg3~;fg3:+29.Kg3:,Le6 
kan na.meHJk · zijn P redden door 24. Le5+, 30. g6 ,Xgîl 31. Th7 :1;Weise kann noch i 
Lg7-gedwol18"n-25.Lf6 !(Zak) merhin vegètiren~ 
Om het P terug te proberen te winnen, -Weiss hat aber die m8rderische F4'i't-
moet zwart direct de T naar f6 spelen setsung 27.Th4} 
anders volgt: .Pg6+.Er zou dus kunnen 26.i'h5: ,fgit 26~ •• ,Pc5 ·:27 .g6 met· dub- . 
volgen: bele dreig ,ng(mat en stukwinèt) 
25 ••• ,Lf6:26.gf6:,!f8 27.Th5:,!f6: 27.Kg2,Ph5: 
28.0-0-0,Te8(anders Tgl(+)en g6 is ge- 28.Tb :,a 
dekt)29.Tdî,f~ten vit heeft een blauw 2 .'l'b ! ,lirI 29 ••• ,Le5?;0.Th},P-~l.P 
oog( ;o.Pf5,Tf5: 3L'l'dh7: +32 .!f5:) 30.'l'h3,fgi 

_ 31.Kf3 Eindelijk komt wit een pion voor 
Conclusie:20 • •• ,Le6 geeft zwart goede daar f4 wegens· het thematisch~ Pg6+ on 

remi~ekansen,hier is dus dekbas.r is. 
van wina t voor wit nog. geen 31 ••• , Ta6 
spraketWie vindt er wat voor 32.Kf'4: ,~ 
wit? 33 .KfS:i.Pc 3 

.34 .a3,Pa.4 
De laatste zetten(nnuit dia.Eram 9 na 35.Le3 en swart gaf op daar hij machte 
19.Lc5,gh5:20.Lc4,ef4:)voor de tijdcon- loos ie tegen de dr#\iging g6. 
t ·rOle na de ;oe~et moest Lasker in .3 · Beinfeld/Fine: 
min uten uitvoeren.Het kostte hem geen "Surely i t is no e.xaggeration to say 
moei te om steeds de meest dwingende that this game is one of the most 
zetten te vinden.Het vervolg was: beautiful,mos~ profound,most exciting 
21.Lf'T: ,Pe4! !-eindelt1t-22.Le8: ,Lb2: and most difficult in the whole lite 
23. Tbl ,Lo~+24 .Kfl ,~Z1e .. diagr~m 10 . ature of chess!" 

18.Lasker-bio a hieën en-
lingen • . 

Ik hoep dat ik met de partij Lasker
lapier b.rla~telli~ heb gev.tltt 
voor(de .:-.part5Jen van}La.sker.Daarom 
geef ik hier een overzicht van de 
boeken over/ met partijen va.n l,agker · 
die speciaal aan hem gewjJd ·zj,jn. 

diagram lO{stelling na 24 ••• ,1g41) 



1.0r.La .sker's c11ess career:Part °I,1889:_1914 
Annotations by Fred Reinfeld and Reuben Fine . 
Appreciations by. Hans Kmoch/Aron ttimzowitsch/Richard keti/Rudolph Spielmann/ 
Dr .Savielly Tartakower . · · 
Biographical introduction by Fred Reinfeld . 

hetts 29-61:London(Printing-Craft)l935.xil12-165p.With portrait. 
~etts 29-62:New ïork\~laok llllight .PressJl9'5.idem\•Modern chess library Volume·~ 

-Betts 29-66:idem,new title:La.sker's greatest chesa gamea,1889-1914(formerly . 
titled:Dr.Lasker'a Chess Career);with annotations by Fred Reinfeld 

. and Reuben J.t'ine,and a biographical introduction by Fred ieinfeld. 
New îork(Dover)l965 and later./4/,vii-ix,165p.(extra blanks).port. · 
also London(ponstable)t~oronto(GeneralPPublishing Co.)1965. 

Volume II never published. 

2.M.tevidov:Steinitz.Laske.r.With a foreword by N.V~Krilenko.Games section by 

A.M.Iglitski;y.Moskva 1936.304p.with iÜ; 
p.155-256:"Emanuel Lasker-organisator pobed(of triumpf)" 
p.257- l'!ab!'a.ruiye partii Steiniba i Laskera" 

Sach.456 · 
. / . . 

3.Walter Loose:Dr.Lasker/Das Schachphänomen.Düsseldorf(Sonderausgabe de8 o!fi- . 
dellen Mi tteilungsblattes''Caissa"de• Schachverbände Düsseldorf uaw.HerausgelM!r 

F.Barkhui8,Dilsseidorf.Heg.am 3.6.1947.Druck:R.Dornseiffer,Weidenau-Sieg)l947• 
32p. ~~Caissa's kleine Schachreihe Heft Nr.5) 

4. Dr .J. Ha.nnak: Emanue l Lasker .13iographie - eines Schachwel tmeis -ters .Mi t einem Gelei t- . 

word von .Prof.Albert ~instein.Herlin-Frohnau(Siegfried Engelhardt)l952.~~5P• 
Wi th a portrai t by Prof .Max OppenheimerV 10PP). · 

-idèm,Zweite Auflage,April 1962.320p.Added are from the English edition: 
''Nachtrag zu B'reslau 1889"and"Lask't!rs Rang als Mathematiker(Von Professor 
Dr.K.E.Hirsch(London))" 

-idem.Dritte Auflage,November 1970.32op. 

-idem.English edition:Emanuel Lasker:thr life of a. chese ma.ster,with a.nnotatione 
of more tha.n 100 of his greatest games;foreword by Àlbert Einstein, 
translated from the Gern:ian/by Heinrich Fraenkel. 

Betts 29-65-:London(Deutsch)/TorontotCollinaJ/,1959.32op. 

5.Valentin Fernandez Coria y Luis Palau~La~a.ndes partidas de Emanuel Lasker; 
ochenta y cuatro producciones escogidas de entre las más notables del maestro 
aleman ••• Buenos Aires{Editorial Sopena. Argentina,s.R.L.)(1953).150,(l)p.portr. 

(Nueva bibliotheca de ajedres) 

6 • .T_h~,g.a!!!,e~·óf~Emanuei' Lasker chess cham ion.Edited by .James Gilchrist{Vol.'Iaftd 
II;/K.Whyld(Vol.III .Nottingham 195 -197 .Three volumes: · 

-Y9ltime I.Edited by J.Gilchrist.Contains part l.Master ga.mes of the World . 
Cha.mpionship periodol894-1921. 

- .,.Betts 29-63:Nottingham(IC.Whyld)l956./112/p.Typescript.Pbd • . 
~Betts 29-67:idem,2nd edition;Tournament and match ga.mes to 192ltwith the el'.TOr 

~mmanuel in th~ title).Nottingham(The Chess Pld.7~r)(1967) · 
T".roescript.Sà.( '' '..i.'he ·chess Player"serie ·s-no.55) 
With an added preface by Kenneth Whyld. 

. ' 

-Volume II.~dited ·by J.Gilchrist.Contains ~art 2.Ma.ster ga.mes played outside 
the world Chèmpionship period.Hefore 1894,or after 1921. . 
iaBetts 29-64;Nottingham(K.Wbyld)April 1958.(86)p.Typescrip ;t .Sp.pbd. · 
=Betts 29-68ti:dcm, .reprinted.Nottinghamt The Chees Player )September 1968. t86)p. 

· Typescript.Sd.tThe Chess Play~r"series-no.71)(retyped) 



;6.Emanuel Lasker,chess ~ha~piOf'l. 
-Volume III,Emanuel Lasker,Volume 3.Edited by K."'hyld.Nottingham(The Chess Pl ctYer ) 

1976.104p.Sd. . . 
Contains parts 3-10.(0ther master gaines and all other kinds .of games 

7.Weltgeschichte des ~chachs ••• Herausgegeben von Dr.Eduard Wildhagen. Li ef er ung 11 
Dr.Ema.nuel Lasker.573 Partien bearbeitet von Ludwig Rellstab. 
Hamburg(Wildhagen)(1959).32,( • •• )p.With loose appendixt •• p . ) :Anmerkungen von 
L.Rellsta.b(Weltgeschichte des Schachs,Lieferung 11:Lasker) 

-idem,(somewhat heavier)reprint(s?)without new impr essum. · 

s.v.G.Zak:L~sker.Moskva(FiS)l963. 198p.
Sach.437 

9.Ben t Hörber •Jostein Westber :Emanuel Lasker-75 utvalda partier med .kommentare 

samt biografi.~tockholmJ ForumJ1964.1 28p. · Schackspelets värld s~.ästare) 

10.Dr.Slavko ?etrovi~:Emanuel Lasker(1868~194l)Zagrebtsahovska nakla da) 1972.84 p. 
2Veliki ma.jstori sa.ha isr. 7\Biblioteka"sàhovske naklade"Br _.42) 

/ . 

11.B.S.Wainstein:Misli.tel.j oMoakva~F'iS) l981.288p. 

19.Phenomenolo e van de blunder 6 
10..at~r lénoeier s)(vervolg ~ 
lfa lièt schrU,,en van deel I-zie De Scha
keling 82/83 nr.1,9 november 1982,pp. · 
(19)-(21))heb ik nog een partij tegen 
Gerard gespeeld.Wa een halsbrekende tijd
noodfase braken we aî in een stèlling 
waarin ik weliswaar een stuk minder had 
ma.ar voldoende remise-dreigil'lgen. 
Door onzorgvuldige analyee(ik had niets 
opgeschreven,en voornamelijk naar de m.i. 
critieke variant gekeken)werd ik verrast 
door een zet die het eeuwig schaak ver
meed'"~ m& t dreigd~ ! Toch had ik wegens 
Jl},jiÎ gevaarljjlce vr:iJpi<>nnen ut een ·s.t.uk· 
minder zelfe nog kl~ine winstkansen ge
ha.d,als niet ik,maa.r Gerard een .mmauw~ 
keurighe i d( eu!'èldsme 'voor blund-er)ba.d . 
begaan.Voor de hervatting vas ik trou-

. vene. zo zeker~ mijn poeitte,d&t ik · 

bang was,soale ~ de vorige partijen ·uit
eindelijk nog te winnent 
Eerst nu het .ver,olg van onze 2e partij. 
Jurgen Stigter-Gerard Rill, i ntern 8-12-
1981. 
l.Pf3,Pf6 

~'~ 
3.1g2,~ 
4.0-0,0-0 
5.c4,d6 
6.d41Pbd7 
7.Pc},.!2 
8.de5: 1 de5: · . 
9.Dc2,c6 voor cOllllldtaar :de vorige stuk. 

10.b3,De7? Zie diagram , 
ll.Lb2??,..!! Dit had ik volkomen ove! 
sien.Ik dacht nl. da.t dit niet ging · 
vegene Pg5 gevolgd -deor Pe4:;~rvolg t 
echter e3! • 
Terwjjl ik bezig was aan het eer st e 
deel •an dit .artikel,speelde ik d.e
~elfde varian\ tegen Hans Polee, hoe
wel ik toen nog niet wist hoe ik het · 
wel moest spelen,afgesien dan y a ~ het 
onvermijdel~ke e4.Weer. ging ik t en on-

.der aàn de a;wakte van he~ punt d4. 

Stélling na 10.b3 
Jurgen Stigter-Hane . Polee,in tern -
21-9-1982(begin als part~ tegen Gera rd) 
TerYolgde nu me\: . 
10 ••• ,Te8 Eric.geeft e41net voordeel 

Toor svart. 
11.e4 tegen · e4.Interessant is t och 

. ·<~ _::· 



l§.J>e~39)\Pf2:{29) 
. 17.'Tf2: (41} ,,!s.(32) 

ll.Lb2 oa e4 uit te lokken met de . 
bedoeling 11 ••• ,e4 12.Pg5,e3 13. ·.r4 
or·r3 en hèt îs onduidelt1t or e3 zwak 
wordt of niet.Tijdens de partij tegen 
Gerard dacht ik van niet en sag het · 
er in de post mortem goed uit voor · 
zvart.Le.ter-toen ik .van de schrik be
komen was-zag ik het echter niet meer. 
Zwart l"kt in ieder ge~l goed spel te · 
krijgen. . 
11 ••• ,Pc5 
12.Tdl,Dcî 
13.Lb2(29)0ok na 13.h3 staa,t z.1C&rt heel 

goed.Vit koat ·aldoor net tijd 
- tek•rt om iets goeds te doen 

(beaetting ·va.n c5/d6).Zwa.rt 1 

1a.lJc2(46), Tad(05) 
19.h3(47) ,Pd}:I · 41} 

kan tai een P op d4 posteren . ,. 
aonder dat wit hier ie'\e aan stelling na 19 ••• ,Pd3! . 
lta.n d•en. 

I 

13 ••• ,1,g4(10) Met deze krachtzet had de partij snel 
14.h3(33},Lf3:(10) uitgemaakt moeten s'ijn.~.ogelijkhedent 
15.Lf3; ( 33)/fa.d8(20) .. 2Q.Td2,Pb4 21.l>cl(gedwongen) ,th6 en 
16.Pe206),a5{38) · wint. 
17.Le3(46),b6(46) / · · · -20.'l'fl,Pb2:21.Db2:{21.hg4: ,'1'd3 bv. 
18.a3(51),a4!?(55)Er dreigde b4(17.a3 ~ 22.»b2:,Lc;:23 .Dc2,Tg3:),Dg5 en n~: 

ging niet wegens Db6!)19.b4,Pb3 leek 22.Tf4,Dc5+23.Kh2,De3 24.Tg4:,Td2 
me nu niets;daarom speelde ik ba.4:oil· (dit volgt ook op andere zetten; 
hetzij druk op c5/d6 te krijgen,hets\j 25.Dcl,Lc3:26.Tbl,h5 27 .Tf4,g5 ·28. 
na c5 van zwart het P op a4 te iso- Tf'5( f1) , h4 en wint. . · 
leren. Of 22.hg4 : ,De3+23.1Ch2,Td2 gevolgd 

19.ba4:(56),Ta8(58) door Lc3:etc(Le5). 
20.Lb4~8J!,Pa4:(6l) Of 22 .Ta.cl,Td2 23.Tc.2(andere De3+ 
21.Fcl 77},e5(63) . gevolgd . door . 1e5J,De3+24.Kh2,'l'fd8 
22.Lel 83 ,Pd7(64) en wint. · · . · 
23.1g4 89 ,Pb8(65)0p naar d4! -20.b1J4:(55),Pf2:(41) 
24.h4,90),Té7(67) 21.X!2:(55},Ld{+{43) 
2S.'fa:2(96},Pe6168!Vit is dolgedraaid. 22.Xe2 62),De5 49) 
26.Pb3( 97 ,Pd4 75 · · 23.Pdl 67) ,!si:,.(5~) 
27.Dd3(99 ,Dc6 76 . 24.Ld4:(68),Td4:??~65) 
2a.1:n(102) ,f5! (76) . 24 ••• ,l>g2 :+wint gemakkelijk: 
29.Pd4:,ed~:Na ,O.ef5:Je Dhl nu ma.t! 25.tr2,Dg4:+ e;t,volgd door Tfe8 en 
30.1r3; ·1'e4': De4:met drie verbonden vtjjpionnen. 
31.De2(104),ef3:! 25.Pe3(71)nu heeft wit de witt e vel-
32.De7:,Dc8 Dreigt mat in 2;de witte· - den stevig onder contr6le,zwart moet 

t moet nu weg,maar heeft nu oppassen. 
geen-velden. · 2 ••• T.fd8(66) 

33.Ld.2?? en wit gaf het ~tegelijkertijd OJ>• 26.Tfl 77 ,J>d6(69) .. 
Door Hans goed .gespeeld. 27.Tdl 78 .o5?(78) Laat de contr5le · 
!erug naar de part'ij tegen Gerard;uit de over d5 los. 
diagra.:nstelling volgde(dus): 28.Td4:{81),cd4:??(79)~ze pion gaat 
10 ••• ,Der na de volgende zet verloren.Veel beter 
11.Lb2??,~7) . ie 28 ••• ,Dd4:,waarna 29.Ddl niet ga.at 
12.ft0{19),.!l{8) · ·· · wegens Db2+. 
l3.Pge4??:2~n ge!nduce~rde blunder(door 29.Pd5(82),~(80) 
een blunder)In aanmerking komt f3 of r4. 30.Lf3(82) ,!&I.(93) 

Il~ Analyseer de stelling na 13.f4 of 31.Dd2(83),D 65(95) 
1,.fj(eventueel ook die na 12.Pel) 32.Kd;(85),JL.\95) 
13 ••• t ef2 :f< 14) 33 .Df2~ 85), b6( 100) 
l .Pf2: (31) ,Pet(18) 34.Dd4: (86) ,r6( 101) 
~ ~5)tf!.S 20) 



..) 

"g~De5:(9i) ,fe5:(101) ~{20) tKe6(22) . . 
3 .Ke3\91),!:f70:02) ·~t23),fil(26J . 
37 .Pb4(92) ,Xe6(102) 51.Kc3( 25) ,~26).j;::9~-wanhè>ope ., .. 
38.a,4?!(94).,,Kd6(103) 52.Pe3(27),Kd6(33) .. 
39.Pd3?t(96) Hier was ik de kluts een 53.Lc4(37),Kc5(35)1fa 53.pr5+54.Ph6: 
beetje kwijt.Ik ~as allang blij remise wordt er alleen maar een l\jn geopend 
te kunnen houden en speelde passief voor de !(Th8-h3). 
(•villoos).Hier en ook bij het afbre- 54.Ld5(39),Th7(36) . 
ken bood ik remise aan-Gerard bad toch ~(42)~h5!(38)Zwart's enige kans. 
wel een halfje verdiend en ik zag het 56.gh5; (45) ,_s09) 
niet zo zitten om op winst te spelen. 5~.Pe5: (49) ,,&(40) 
Helaas voor Gera.rd,het was spelender- 5 .Pd3+{53) ,Kd6(41) · · · 
wjjs gewonnen.L+P wint in het eindspel ~(55) ,Th5{ (42) 

· gemakkelijk va.n de 'l'. . ' bQ.e5+(55) ,Keî 44)Tijdcontrme. 
Wit zou eigenlijk b4•c5 moete~ spelen, ~l.Pf4(73) ,~(45) 
en daarvoor a3 bij de hand hebben;maa.r 2.Lg2(76),~(50) 
na 39 •.• ,a5(103)blijkt b6-a5 zwak te fl'.~,:,;-;6 .Pd +(78),Kd8(58) 
worden oa..wegens de wendint c5,(bc5:), ~4.xe4 :82),Tg5(63) , 
Pc4 met ·aanval op a5 en e5. .§5_~ ··84),W.(63) 
40 .Xf2( 98), Ke6( 104) 66.Pê}( 85) ;Id7( 70) . 
41.Ke3(111) afgebroken.Zie dia.gTa.m. p.Pf5(87) ,TI/_(16) 

De enige kans voor zwart in deze s~el
ling ligt in s:ijn potentiile Yrijpion op 
de K-vletiee l .Na 41 ••• , Th8 volgt . n:î~ :~~\ 

fil3~( 93) ,fil en na . . 
~:gaf mrt op;na 1h3+is ock 
b3 te dekken. ·· 
Misschien kan dit eindspel Gerard 
doen inden waarom ik in de partij 
die hij in de laatste Schakeling .,. .. 
vorig jaar publiceerde in de stel
ling: 

• 

. ·42.é5, b.c5~et ~ h5,i3.gh5: ,gh5:44"èb6 ';' ~· 
h4 45.1g4+,1Cd6 46/'(f7(46.Lhlî.,..~-g3), 
h3 47.Lc8,Kc7 48.Pc5,Th6(ähtëis Pa6+) 
49-Pd7 ,Tb6150.Kf2!en wint of 4}.g5 en · 
I,g4+resp .g2-h3 }43 ~Pc5: +~llf'.6 4.4;l!l)J-;:Ta8 

_.e,n .. wit ·komt niet , Yeï.'4é:r;;ml@if;;~-:-• ."{> -~ ;; ••• ,c; speelde:di t leidt geforce erd 
'42.Le'2 met de bedoeling h5 43.gh5: ,gh5: tot D-'t"Uil met geme.kkeljjke winst; da t 
44.c5,en na h4 wint .45.Lg4+het verloren 33 ••• ,Da5(a7)dwingender is,is m.i . 
tempo Le2 weer te~ omdat d6 nog ge- slechts een detailkwestie;het gaat 
dekt is.Of 44 ••• ,bc5:45.Pc5~+·.xr6 46. dan om de beoordeling van d.e variant 
Kf2!en wint-de I stopt de h-pion. 34.Da3(verhindert het door Gerard 
Gerard probeert het anders,maar na ac- aangegeven Da.1),De.3:35.ba.3: ,bv. Ta3: 
tivering van de Lis het hoe dan ook 36.Kb2,of ;5 ••• ,c3 tov.33 ••• ,03 34. 
uit;het slot was: Dc3:(gedwongen),Dc3:35.bc3:,Tb8+ en 
41 ••• ,K:!6(6) , · Tb7 met eenvoudige winst-wit kan ni e ts 
42 .Le2{ !)( 6) ,Te8(13}'w-s:t d-e,K :af. . meer doen. 
43.c5(10),bc5:(14) · Tenslotte begrijp ik niet hoe Gerard 
4 .Pc : (12) ,!82.(15) een zet een vraagteken kan geven,me tf: '.' · 
45~Pb7 14)~T~(15)45 ••• ,h5 46.gh5:,gh5: het co111ment~r:"Dit is één van de 
47 .tc4? ( de L moet e4 dekken,de I de vrjj- weinige zetten die zwart nog kan ·.·. 

··-pion stoppen}en wint. proberen,ma$U' het had onmiddelijk(sic!) 
46.Pd6(15),Tb8(16)h5 47.gh5:,gh5:48.Pc4 aoeten verliezen~ 
47.Ldl(18),I:r6(21)Td8?48.Pf7+ 
48.Po4(20),Ta8(21) - . 



1-6.J?!~39) Pf2:(29} 
. 11."l'r2: (41} ,.!S.C~2) 

ll.1b2 oa e4 uit te lokken met de -. 
bedoeling ll ••• ;e4 12.Pg5,e3 13~1'4 . 
of r; en hèt is onduidelti: of e3 zwak 
wordt of niet.Tijdens de partij tegen · 
Gerard dacht ik van niet en sag het · 
er in de post mortem goed uit voor · 
zwart.La.ter-toen ik .van de schrik be
komen was-zag ik het echter niet meer. 
Zwart lijkt in ieder ge~l goed spel te , 
krijgen. · · · 
11 ••• ,Pe5 
12.Tdl,Dc7 
1~.Lb2(29)0ok na i,.b3 staa,t n.art he•l 

goed.Vit kcat -aldoor net tijd 
- tek•rt om iets goeds te doen . 

(besetting · van c.5/d6) .Zwart 1 

l8.Dc2(46),TadÎC,5) 
19.b3(47) ,Pd~f . 41) 

kan tst een P op d4 posteren . • 
a<>Dd.er dat vit hier ie,a aan stelling na 19 ••• ,Pd;( 
kan deen. · 

., • 

I 

13 ••• ,1g4(10) Met deze krachtzet had de partij snel 
14.h3(33),Lf;:(10) uitgemaakt moeten zijn.Mogelijkhéden: 
15.Lf3;(33),Ta.d8,20) -20.Td2,Pb4 21.»cl(gedwongen),Lh6 en 
16.Pe2{J6)~a5(38) · wint. 
17.1,e3(46),b6(46) / · · -20.Tfl,Pb2:2l.Db2:(21.hg4:,!d3 bv" 
18.a3{51),a4!?(55)Er dreigde b4(17.a3 S 22.»b2:,Lc3:23.Dc2,!g3:),Dg5 en nu: 

ging niet wegens Db6!)19.b4,Pb3 leek 22.Tf4,Dc5+23.lh2,De3 24.Tg4:,fd2 
me nu niets;da.arom speelde ik ba4:o6i~ (dit volgt ook op andere zetten) 
hetzij druk op è5/d6 te }crjjgen,hetsij 25.Dcl,Lc3:26.'l'bl,h5 27.Tf4,g5 28. 
na c5 van zwart het Pop a4 te iso- 'l'f5(fl),h4 en wint. . ' 
leren. Of 22.hg4:,De3+23.Kh2,Td2 gevolgd · 

l9.ba4:(56),Ta8(58) door Lc3:etc(Le5). 
20.Lb4 .r5~},Pa4:(6l.) Of '22 .Tacl,Td2 23.'fö .2(anders :De3+ 
21.Pcl 77},c5(63) . gevolgd door 1e5J,De3+24.Kh2,Tfd8 
22.Lel 83 ,Pd7(64) en wint. , . : 
23.1g4 89 ,Pb8(65)0p naar d4! -20.be;4:(55),Pf2:(41) 
24.h4 ,, 90) ,'l'tt7( 67) 21.Xf2: (55} ,Ld(+{43) 
25.!a2(96i ' ,Pc6,68)Wit is dolgedraaid. 22.xe2 62),l>e5 49) 
26.Pb3( 97 ,Pd4 75} · · 23.Pdl 67) ,~{53) 
27.Dä.3(99 ,Dc6 76) . 2~.Ld4:{68),Td4:??t65} 
28.1f1(102),r5!(76) . 24 ••• ,Dg2:+wint gemakkelijk: 
29.Pd4:,ed4:Na }O.ef5•is Dhl nu mat~ 25.Lf2,Dg4:+ gevolgd door Tfe8 en 
30.Lf3;:1'e(: · De4:met drie verbonden vrijpionnen. 
31.De2(104),ef3:! ~ . 25.Pe3(71)nu heeft wit de witt e vel-
32.De7:,Dc8 Dreigt mat in 2;de witte· · den stevig onder contr6le,zwart moet 

L moet nu weg,maar beeft nu o.ppassen. 
geen-velden. · 2 ••• T.fd8(66) 

33.Ld2?? en vH gaf het~tegeljJ1certijd op. 26.'rfl 77 ,Dd6(69) . 
Door Hane goed.gespeeld. 27.Tdl 78 ,051(78) La.at de controle 
Terug naar de part\j tegen Gerard;uit de over d5 los. 
diagramstelling volgde(dus): 28.?d41(81),cd4:??(79)Deze pion gaat 
10 ••• ,Den na. de volgende zet verlor en.Veel ~ter 
11.Lb2??,~7) . is 28 ••• ,Dd4:,waarna .29.Ddl niet gaat 
12 .ffl{ 19) ,.!i( 8) · · wegens Db2+. 
13.Pge4??2~n ge!nduceerde blunder( door 29.Pd5( 82) ,~( 80) 
een blunder)In aanmerking komt f3 of r4. 30.Lf3(82) ,!ál_(93) 

Il~ Analyseer de stelling na i;.r4 of 31.Dd2(83),D 65(95) 
13.r. 5 5{ eventueel ook die na. 12.Pel) ,2.Kd~(85),.h...\95J 
1 ••• ef2: 14) . 3,.Df2\ 85), b6{100) 
l .Pf2: 31) ,Pef(18) 34.Dd4:(86) ,!6(101) 
~ 35),1:!is! 20) 



--~· .. -•- ·- -

~ ~De :(9i) ,re5;(101) ~(20) .Ke6(22) 
. .Ke3\91) ,Xf7n-02) ~\23) ,fil(26) , 
37 .Pb4( 92) ,!Ce6( 102) 51.Kc}( 25) ,is( 26 )î§ij>tyJçureailiooi>< 
38,a.4'?!(94),Kd6(103) . 52.Pe3(27),Kd6(33) 
}9•Pd3?!(96) Hier was ik de kluts een 5~.1<:4l37),Kc5(35)•à 53.Pf5+54.Ph6: 
beetje kw1jt.lk """ allang blij remise wordt er alleen ...,.r een l\jn geópend 
te kunnen houden en speelde passief voor de T(Tb8-h3). 
(•willoos).Hier en ook bij het afbre- 54.i.d5(39),'l'h7(36) 
ken bood ik remise aan-Gerard had toch 55.Pc~(42),h5!(38)Zwart's enige kans• 

wel een halfje verdiend en ik zag het 2ti.gh5;(45),_a09) / 
niet zo zittén om op winst te spelen. 5i·Pe5:(49),&\40) . 
Helaas voor Gerard,het was spelender- .Pd +( 53) ,Kd6(41) ' 
wijs gewonnen.L+P -wint in het eindspel 5~ 55) ,Th5ê (42) 

· gemakkelijk van de '!'. . · · bo.o5+ 55) ,K•î 44) Tüdcon tr81 e. 

Wit zou eigenlijk b4•c5 moeten spelen, ~l.Pf!(73),!f52.(45) 
en daaXVOOr a3 bij de hand hebben;maar 2.Lg2(76),!g§.(50) 
na ~9 • •• 

1 
a5( 103)blijkt b6-a5 zwak te •'c · :M .Pd5+( 78) ,Kd8( 58) 

worden oa.wegens de wending c5,{bc5:), ~.Ke!{S2),Tg5(6;) 
Pc4 met .aanval op a5 en e5. 65~{84),!E(l.(63) 
40.~r2(9e),Ke6(104) 66:Jie3{s5);Kd1(70) 
~ l .l(e 3( 111) af ge brok en. :t:i e diagra,11 • w .Pf5 ( 87 J , Tf"[ ( 78 J b8~(93),Keb en na · 

6§':pg}:gaf zwärt op;na Lh3+iè ook 
o; te dekken. ·· · 
Misschien kan dit eindspel Gerard 
doen inzien waarom ik in de partij 
die hij in de laatste Schakeli ng r
vorig ja.ar publieeerd~ in de stel-

ling: 

• 
De enige kans voor zwart in deze stel
ling ligt in gijn potentiile ...-rijpi!,)~ op 
de K-vleuee l .Ba 41 ••• , Th8 yolgt · ni~~ ::>.:<'· 
42.ç5, bo5!~e't' 'n~n.g~5: ,gh5: 44.cb6; ' ~· 
h4 45.1g4+,1Cd6. 46:l,.7(4~ .. I.b.'-.1--~-g3), 
h3 47.Lc8,Kc7 48.Pc5,~h6(ihàëis Pa6+) 
49.Pd7 ,Tb6! 50.Kf2ten wint of 4;.g5 en · 
Lg4+res-p:-g2-h"3}43.Pc5:+~It6 j 44~P;P1-;1.'à.8 . .è,11 "1:t komt niët .veJ:4er~ è":,'.t''.., 33 ••• ,c3 speelde:dit leidt geforeeerd 
ci!2.Le2 met de bedoelifl!l " h5 43.g115, ,gh5• tot D-ruil met gemakkelijk• winst; da t 
44.05,en na h4 wint .45.Lg4+het verloren 33 ••• ,Da5(a7)dvingender iS,is m.i. 
tempo Le2 "eer terlll! omdat d6 nog ge- slechts een detailJcweetie;het gaat 
dekt is.Of 44 ••• ,bc5,45.Pc5•+,!Cf6 46. dan om de beoordeling van de ve.riant 
Xf2ten wint-de X stopt de h-pion. 34.Da3(verhindert het door Gerard 
Gerard probeert het anders,maar na ac- aangegeven llal),Da3•35.ba3• ,1>v.Ta3• 
tivering van de Lis het hoe dan ook 36.Kb2,of 35 ••• ,03 t._..33 •• • ,03 34• 
uit;het slot was: Dc3:(ged~ongen),Dc3•35•bc3•,Tb8+ en 
41 ••• 

1

Xf6(6) . · Tb7 met eenvoudige winst-wit kan niets 

12 .Le2( !) ( 6) , Te8( 13 }'- de ' IC ,af. · .. meer doen. ~ 3 • 05 ( 10) , jc5 • { 14) Tenslotte begrijp ik niet hoe Gerard 
4 .Pc : ( 12 ,~( 15) · een zet een vraagteken kan geven,..,1'\' :' . 

4 5 .Pb7 14) , !&Il( 15) 4 5 ••• , h5 46. gh5, , gh5: het co-en taar: •Dit is "n van de 
47 .Lc4!(de L 1110et •4 dek!ten,de Il de vrij- weinige zetten die zwart nog kan ·. 

-1>1 on stoppen) en wint. pro beren, ,wu, het had oronidde lijk( sic!) 

46.Pd6(15),Tb8(16)h5 47.gh5~,gh5:48.Pc4 J10eten verliezen~ 
47.Ldl(18),lf6(21)Td8?48.Pf?+ 
48.Pc4(20),Ta8(21) . . 



Mijn fevoriete partij 

Op 5 december 19?1 werd il'( 

voor het eerst eigenaar van 
een - sch~ekspel. ·Sinterklaas 
(mijn oom) was blijkbaar ook 
onder de indruk gekomen van 
de successen ven Bobb:y Fischer . 
die toen net in -de kandidaten
matches echtereenvolgens Lel'
sen, Petrosjen en Teimenov 
verpletterend hed verslagen. 
Aangezien ik niet schaken kon, 
en gaen familielid mij dit kon 
leren deed ik in het begin al
lerlei flauwe spelletjes met ·, 
het spel. Dit verenderde toen .· 
ik in de loop ven het .volgen
de jee~ een vriendje kreeg die 
'echt ' kon schaken. Hij leerde 
me de regels van het spel en 
nam-mij mee neer de enige 
schaakclub in IJmuiden: "Kijk 
Uit!". Hier we~d ik later ook 
lid ven, ik was toen 13. Mijn 
ooms, die mer+cten dat hun kado 
succes had, deden er nog een 
schepje bovenop en begonnen me 
wann te meken voor de match 
Spassl'ci - Fi ·scher. In de kren
ten stond het al aangekondigd 
als de "match ven de eeuw", dus 
dat zou wat worden! Ik besloot 
het groots aan te pekken en 
vroeg geld aan m'n moeder om 
een plakboek te kopen. Nadat 
de match o~-. 11 juni begÓnnen 
was holde ik elke ochtend na de 
partij naar de dichtstbijzijnde 
sigarenboer omde krent te kopen. 
Op aa nraden ven m•n moeder(het 
was tenslotte heer geld) werd 
dit de Telegraef, den had zij 
er ook nog wat aan. Bovendien 
weren in vergelijk met de ande
re krenten , de stukjes in de 
Telegrea~ het grootst, qua op
pervlakte wel te verstaan. La
ter ontdekte ik dat dit uitslui~ 
tend kwam door de enorme koppen 
die elk artikel si arden: VEFl..IES. 
LOPER BIJNA FATAALI, LOPEAOFFER 
FATAAL, ~VIGË STRIJD!, FISCHER 

ONVERMURWBAAR, MET HJIYER KI~ 
IK NAAR H:M, · enz;; enz. enz. · 
Maar het plakboek kwam zà wel 
lekker .val. 
Mijn ooms kregen gelijk: het was 
inderdaad wat. In ieder geval , 
voor iemand die net begonnen 
is met schaken wes het iets won
derbaarlijks~ De tiende partij 
uit de match maakte op mij de 
meeste indruk, mischien kwem 
dat omdat ik er zo weinig va~ 
begreep. Om te beginnen was de 
_opening voor mij een moeilijk 
te verteren zaak. Spasski 
speelde in de eerste 15 zetten 
mèar liefst vijf keer met het
zelfde peerd. Volgens mij heet
te dat tempoverlies. Na een 
korte schermutseling in het 
centrum leek plotseling dezel f- . 
de Spesski beter te steen. Maar 
dan net als je denkt dat Fischer 
in moeilijkheden is, speelt deze 
de wonderzet 26.Lb31l en krijgt 
een sterk initiatief. Fischer 
wint tenslotte de kwaliteit, 
meer in de afgebroken stelling 
ziet dat er niet zo overtuigend 
uit. Spasski heeft immers twee 
verbonden vrijpionnen en uit 
Euwe's mond en de _krenten begreep 
ik dat ·::dat niet mis is. Echter, 
nog geen tien zetten later is 
Spasski reeds kansloos door 
Fischerà :.,fabuleuze eindspel tech
niek • . 
Genoeg gebazeld, het wordt tijd 
voor de partij. 

R. J. Fischar - B. Spasski 
10-e matchpartij 
Reykjavik, 3 augustus 19?2. 

Spaans - Breyel'-veriant 

1. e2-e4 e?-e5 
2. Pg1-f'3 Pb8-c6 
3. lf1-b5 e.?-eè 
4. Lb5-a4 Pg8-f6 
5. 0-0 Lf8-e? 
6. Tf1-e1 b?-b5 
?. Lc4-b3 d?-d6 



e. c2-c3 0-0 
9. h2-h3 Pc6-b8(!1) 

Als il<: deze zet tegenwoo?'
dig zie dan krijg ik tranen 
in mijn ogen. Zwart verliest 
zo maar twee tempi om een 
peerd op d? te krijgen. De 
hongearse meester Breyer 
vond da zet uit en ·paste 
zijn geoiale invel voor 
het eerst toe in 1911. · 

10. d2-d4 .Pb8-d? 
110 Pb1-d2 L~b? 
12. Lb3-c2 TfB-e8 
13. b2-b4 Le?-f8 
14. e2-e4 Pd?-b6(t) 

Het plen dat Fischer hier 
toepeste, wes destijds 
nieuw. Het antwoord van 
Spasski geld nog steeds als 
het sterkst. Het dwingt wit 
tot een verklaring op de 
de.mevleugel. 

15. e4-a5 .Pb6-d? 
16. Lc1-b2 Od&-b8?l 

Wit heeft met z'n 16-e zet 
pion e5 indirect aangevellen, 
zodat d6-d5 verhindert is. 
Spasski's 16 •• Db8 dekt e5 
indirect, me.ar leter is ont
dekt dat wit nu sterk 1?.c4! 
kan spelen:1? •• bc4(17 •• Td8!? 
-Matenovic)18.La4 c6 19.Pc4 . 
+/:t.(Kavel.ek - Reshevsky, 
·f:tn.cago 19?3). Oi t bracht 
Spesski ertoe het .in het Ve?"
volg · anders te spelen, en 
wel met: 16 •• Tbe. In de pa?'
tij P!enic - Spasstd (A'dem 
19?3) volgde:1?.Tb1 Le8 18. 
le1 g5 · 19.c4 ed4 20.cbS eb5 
21.Pd4 dS. • . 

1?. Ta1-b1 c?-cS 
18. b4:c5 

Of 18.dS g6 19.Le3(dreigt 20. 
c4)c4t20.P~1 Ph5 ""• 

18. d6:c5 
19. d4:e5 · Pd?:e5 
20. Pf'3:e5 

Op 20.c4 volgt 20 •• P~3 21. 
Df3 Te6 ·=. (Timmen). 

20. · Db8:e5 
·21. c3-c4 De5-t'4 

22. Lb2:f6 
Dit lijkt wet slep, m~ar is 
misschien toch het beste. 
In ' .Het Groot Anelyseboek' 
geeft Timman de volgende 
schitterende varianten (die , 
de moeite waard zijn om na 
te spelen!): 22 •• Tacta (De 
beste zet volgens Timmen., die 
overtuigend aantoont dat 22~• 
Ted8 23.Te31 en ·22 •• Pd? 23. 
Le4 goed voor wit zijn) 23. 
ef6(23.Te3 bc4 en 24 •• PdS..) 
Tc12( Volgens Timman is 23 •• -· îiii noodzakelijk om met moei
te gelijk spel te halen)24. 
Dd2( 1- Timmen )Q.gg 25. Te8 'äre 
(Het enige: 25 •• Dc2>26. fef) 
Ob1 2?.Kh2 en wint, of 25 •• 

· Lc6 26. f,j7 le8 2? .Lh? en 
wint ook)26.Lc1(26.Tbe1 Oc2 
2?. T1e3 Kg? 28 :. Tg3 Kh6 29. 
Lf'6 Ob1 30.Kh2 ·l~ 3'1.Lg'l .. ' 
Kh5 32.LeS De41 33.f4 f6 en 
na 34 •• Les steet zwart op 
winst - Timmen)Dd?(Het enige: 
26 •• 0c2 2?.Lh6 Öb'Ï 28.Kh2 en 
wint) 2?.Tf8(Anders gaat de 
witte_eanval niet verder) 
!Sf§ 28.Lh6 Kaa(Niet 28 •• KeS 
29.Te3 en 30.Td3)29.Tb3(Zie 
enelysediagrem) -----

Timrnen schrijft hier dat er 
niets meer te .verzinnen is 
tegen de dreiging: 30.Tg3 
Kh8 31.Lg? Kg8 32.Ltb Rf8 
'33.L ! Ke?(33 •• Kg8 34.Lc:14 
en 35.Lc5 34.Te3 en 35.Td3 
en wit wint. 
Welnu, ik durf het bijna 



niet te zeggen, maer volgens 
mij meekt Timman hier een r 
fout. In de analysediegreJn<!ó' 
stelling kan zwart n.l.~ 
Le4! spelen. Zwart lijkt nu 
~winnen: 30.Tg3(30.Le4 Dd1 
31.Kh2 Db3)Lg6 31.f4(31.h4 
Kh8 32.hS lc2 33.Lg"') Kg8 34_. 
Lh6 Lg6 en wint)Dd2 32. LfS 
(Wat enders?)J2!.133°:"Kh2 Kh8 
34.Td3 De?! 35.Td? De8 en 
zwart. wint. De voortz'ëtting 
22.eS lijkt wit geen voor
deel op te leveren, maar 
is zelfs riskant. 

22. Df4: f6 
23. c4: b5 . Te8-d8 . . 

Volgens Poloegajevsky is 
23 •• e bS beter: 24. Tb51..e6 
25.Tb3( Na 25.TbS Dc3 is 
wit in moeilijkheden)c4 26. 
Tf3 Dd8 .2?.Pf1 Oa5 en zwart 
staat misschien iets beter. 

24. Dd1-c1 Df6-c3?!/? 
Hier gaet Spasski waarschijn
lijk in de fout. Zoels Smys
lov aan geeft moet zwart hier 
24 •• ebS spelen: 25.Tb5 La6 
26.TbS Dc3 met kansen voor 
beide part i jen(Vasjoekov -
Smyslov, Polanice Zdroj '?2) . 

25. Pd2-f3 Dc3:a5 
Hoewel i edereen aanvankelij k 
dacht dat Spasski hier pas 
een fout .maakte, lijkt zwart 
niet veel beter te hebben: 
A 2S •• ab5 26.e51 g5 27.TbS + 
B 25 •• c4 26.be6 La6 27.eS g6 _ 
- 28. e6 met ee .nval voor wit 
.' (Olefsson) 

~6. Lc2-b3l l 
Dit i ·s de wonderzet weà:r
over ik sprak, die de kan
sen volledig doet keren~ 
Fischer ontdekt feilloos de 
achillespees van de zwarte 
stelling: f?. 

26. a6:b5 
27. Dc1-f4 Td8-d7 

Timman vindt 2? •• c4 eenvoU9 
diger, bijv.: 28.lc4 bc4 29. 
Tb? f'6 30.eS Dd5 31 . Tc? .feS 
32.Pe5(32.Te5 Te1 33.Kh2 Ld6 · 
34.Tg? Kg? 35.Dg5 Kf? 36 .DfS 
Kg? ,.,)Ld6 33.Dc4 Dc4 34. Tc4 
Le5 35 . Te5 Ta1 36.Kh2 Ta2 en 
zwart moet remise kunnen ma
ken. 

28. · Pf 3-e5 DaS-c? 
29. Tb1-d 1 Td?-e??f 

Meer weerstand bood het 
fantastische 29 •• Ta d8e Tim
men analyseert ook deze 

· zet tot op het bot . Om niet 
het hele boek ven Timman te 
copi~ren(det boef< dien je 
natuurlijk zelf aan te sch af
fen), geef ik hier alleen de 
ongeloof1.ijke hoofdva ria nt: 
29 •• Tad8 -30.Lf? Tf? 3 1"Df? 
Of? 32.Pf? Td1 33.Td1 Le4(l) 
34.Pg5 Lc2 35.Td8 b4! 36. 
Pe6 Kf? 37.PfS b3 ~*3.Tb8 
(Zie analysedi aqram) 

De analyses geen nu zo ve?'
der: 38 •• è4 39.Pd? c3 40. 
Pe5 Ke6 41.Pc4 Ld1(41 •• Kd5 
42.Pb61 Kd4 43.Pe4 en 44. 
Td8)42.Pa3 c2 43. Pc2 bc2 44 . 
Tee Kd5 45.Kf1 Kd4 46 . Ke1 



l<d3 4?. Tel8 l<c3 aa. Td1 (Tot 
zover Olafss on}cd1 49.Kd1 
Kd3 50.Ke1 g5 51.l<d1 Kd4 52. 
Kd2 h5(Tot zover Timman) .53. 
g41(Donner) · en wit breekt de 
oppositie en wint(Een fonni
debele verient!). 
Maar misschien zit er een kink 
in de kebel. In d~ diagramstel
ling van deze analyse vond ik 
de onwaàrschijnlijke zet~ 
Ke? ! Het is nu niet eenvoudig . 
voor wit -het paard bij de zwe.l'-
ta vrijpionnen te krijgen. De 
hoofdva .rient luidt: 39.Ph? c4 
40.PgS c3 41.Pe4!(Niet 41.Pf3 
b2 42.Pe1 b10 43.Tb1 Lb1 +) 
Le4 42. Tb3 c2 43. Tc3 Kd6 44. 
Kf'I l<d5 45.f3 Kd4 46. Te? lf5 
4?.Ke1 Kd3 aa.g4 Le6 49.h4 
{49.f4 gS.)Ld5 (49 •• gS!?) 50. 
f4 Lf3 51.g5 Lg4 =· Ik · t.ie 
niet hoe wit ken winnen. Heb 
ik geliJk? 

30. Lb3:f?+ Te?:f? 
31. Of4:f? Oc?:f? 
32. Pe5:f? Lb?:e4 

32 •• c4(Nei~33.Pd6 Lc6 34.eS :± 
(Timman). 

33. Te1:e4 
+ 34. Td1-d? 

35" Td?-b? 

Kg8:f? 
Kf?-f6 

+ Ta8-e.1 
Meer remisekansen bood: 35 •• 
b4 36.Tb6 Kf?(36 •• Kf'5 3?.f3! 
an zw~rt raakt in een matnet) 
3?.f4 (Timman). + 

36. Kg1-h2 Lf8-d6 
-:rJ. g2-g3 b5-b4 
38. Kf2-g2 h?-h!:;3 
: -:~, Te geveerlijk zijn: 

A 38 •• Le5 39.f4 Ld4 40.g4 
- Ta2 41.Kf1 Ta3 42.h4(Byme) 
8 38 •• Kf5 39.Th4 Le5 40.Th5f 
- (Timmen)t<e6 41. Tb6 ld6 42. 

Tc5 
39. Tb?-b6 Ta1-d1 
ao. t<g2-f3 Kf6-f'? . 

In tijdnood mist Spasski we
demm de steri<ste verdediging: 
40 •• gs. Maar ook di~ wes niet 
voldoen~e geweest voor remise: 
41.Ke2 Td5 42.g4 hg4 43.hg4 
en zwert is vrijwel in zet-

dwang. Ne Spasski's 40-e 
zet werd in de volgende dia
gramstelling afgebrtJken. 

Uit mijn plakboek citeer ik 
nu volgende uitspraken die · 

. vlak na het afbreken gedaan 
· zijn: 
Larsen: "Deze stafl d kan zwart 
niet verliezen~ i, . ' . . . ' 
Byrne: "De ·zwarte vrijpionnen 
zijn erg steri<. Wit zal wel 
geen risico's kunnen nemen." 
Euwe: "Spasski staat zeker 
niet slechter." 
Spasski's hoofdsecondant Gel
ler zei -niets maer stepte 
glimlach end en in prima stem
ming de zaal uit. Uit elle . 
kranten en van ieder een kon 
je het horen; remise. 

41. Kf3-e2 Td1-d5 
42 • . f2-f4 g?-g6 
43. g3-g4 h5:g4 
44. h3:g4 g6-g5 

Ook 44 •• t<f6 verliest kansloos: 
45.TbS Kf? 46.gS! Tf5 4?.Ke3 
én nu volgt op 47 •• TdS 48.Teb4 
en op 4? •• Kg? 48.Tb6 Td5 49. 
Te6 enz. 

45. f4-f5 
46. Tb6-b5 
4?. Te4:b4 
48. Tb5-b6+ 
49. Ke2-f'3! 
50. Tb?-b8 
51. Tb4-b? 
52. Tb?-b6 
53. Tb6-g6 
54. Tg6:g5 
55. f5-f6 

Lf6-e5 
Kf?-f6 
Le5-d4 
l<f6-e5 
Td5-d8 
Td8-d7 
Td7-d6 
Td6-d? 
l<e5-d5 
Ld4-e5 
Kd5-d4 



56. Tb8-b1 en zwart gaf op we
gens 56 •• Lf'6 fn. Td1 Kc4 58. 
Tc5 enz. . · 
Een priichti _g eindspel na . een 
prachtige partij. 

Nè deze partij en .zeer vele a1r
dere ven Fischer die ik heb ~e~ 
gespeeld, bekruipt mij altijd 
het gevoel; F:Lscher is · · de bes
te schaker eller tijden. 

Gerard Aill 

WU.I,EM 

Een af'gebroken part\j van een teamgenoot 
Zal al tijd jouw schakershart verwarmen. 
Je analyseert •m belangeloog e-n devoot 
El'll. dat he-eft een. ontwapenel'.llde charme ·. 

In j~ jeugdjaren speelde je I.d4 
Daarna I.f4" maar dat duurde niet lang. 
Nu volg je de inge-ving van je hart: I.e4! 
Desnoods: tegen Karpov, theorie maakt je niet bang. 

Heeft één van je eollega's verloren 
Dan kan ruj in de bar al tljd bij jou terecht. 
Hij wil graag je troogtende woorden horen 
'Nant jij' · r'elativeert het s·cbaaltspel oprecht. 

Maar wiè troost jou" Willem, wie beurt jou op 
Wanneer je eens verslagen bent? 
Ook jjj ·krijgt wel eens pijnlijk klop 
Daarom de~e be~oedigende woorden van een grote fan. 

Eric Hubert 

' 

I 
i 



· Eindspel Van De Maand • 

. Onderstaande analyse werd oorspronkelijk uit ·nood · geboren: het ee r
ste was op onaangename wijze met 5-3 achtergeraakt tegen VHS 2, en 
een nederlaag zou ons op de één na onderste plaats doen ·belanden. 
Met nog maar twee wedstrijden tè gaan was degr~atie helemaal niet 
denkbeeldig meer, en dat terwijl. wè natuurlijk (bijna) goej genoeg 
zijn om te promoveren. Nu boden de twee afgebr-0ken stellingen nog 
enig _e hoop: Huub v.d. Berg had een eindspel met torens en ongelijke 
lopers, m~r wel twee pionnen méér en ongelijke lopers garander en 
niet altijd remise. Inderdaad bleek zijn stelling bij nadere inspec
tie geforceerd gewonnen te zijn en dus concentreerden we (dwz Huub, 
Gerard Rill, Paul vd Werve en ondergetekende) ons op mijn einds pel~ 

Dit ~indspel nu was er één met voor beide partijen een paardt vi~r 
pionnen en een koning. In normale omstandigheden had ik het waarschij-

/ 

nlijk balend remise gegeven, ook omdat ik een niet al te moeil ijke 
winst had laten liggen. Op het eerste gezicht stond mijn tegènstà.n
der (wit) . zelfs iets beter, maar aleen op het eerste gezic ht ge:!.nk
kig. Onderstaand diagram geeft de afgebroken stelling, waari n wit 
zijn zet afgegeven had. 

Stelling na z,,;arts,70e zet. 

Omdat 71 Pa5+ - Kb5·, 72 Pb7 Pc5+ 

plusjes: wit heef't méér zwa 1d · R 

dan zwart ( a:3, e5, h3 teg enove r 
g5 en a4- (half)) en zwart heeft 
een gedekte vrijpion, zodat paard
afruil vaak fataal is voor wit . 
Bovendien kan zwart in een aantal 
varianten veld d5 voor zijn koning 
veroveren, waardoor zijn papieren 
aanzienlijk stijgen. Onze pogi n
gen gioeiden-tenslotte uit tot · 
onderstaande variantenboom, die 
mij de moeite waard leek neer te , 
schrijven, ten eerste omdat het me 
zelf zo geboeid heeft om het te 

. tot een voor zwart gewonnen pion- vinden, ten tweede omdat bovenge- · 
nen eindspel leidt, was zijn afge..noemde mensen-het waarschi jnlijk 
geven zet niet moeilijk te raden: ook wel interesseert en te nslo tte" 

71 Pd6 omdat hef~~indspeltype is, dat 70 

Hoe nu verde~? Zwarts voordeel moeilijk is, dat men er mee~tal 
is eigenlijk een collectie kleine met een grote boog om heen lo opt. 

~ 
\ ' 



Zèl:f ben ··ik iets van paard

eindspelen gaan begrijpen door 

deze anal.ysè, dus misschien heb

ben anderen er ook nog iets aan. 

Zwart heeft twee manieren om 

het spel te · vervol$en: 71 •• Kc5 

en 71 •• Pc5+. We hebben e.erst · 

een tijd gekeken naar ·Kc5. _Voor 

de hand ligt nu 72 Pb7+ Kb6, 

73 Pd6 .Kc6. We hebpen dezelfde 

stelling bereikt, maar nu met wit 

aan zet. Dat zou dan de clou moe

ten na bv 74 Pc4 Kc5, 75 Pd2 Pd4. 

Helaas heeft wit echter een ster

ke voortzétting in;72 Kf5 Kd5 

(f3 komt op hetze1fde neer), 

73 Pb5 f3, 74 Pc3+ Kd4, . 75 Pd1 

Pf4, 7~ e6! (76 Kg5: Ph3:+, 

77 Kh4: f2, 78 Pf2: Pf2:, 79 e6 

. Pe4 wint nog net voor zwart) Pe6:, 

77 Ke6: Kc4, 78 Kf5 Kb3, 79 Ke4 

Ka3:, 80 Kf3: Kb3, 81 Pf2! en 

zwart komt niet verder. 74 •• Kc4 

lijkt beter, omdat zwart na 

.75 Pd1 Pf4, 76 e6 Pe6: ·twee zet

ten eerder bij de witte a-pion is 

en inderdaad: 77 Ke6: Kb3, 78 K:f5 

Ka3:, 79 Ke4 (Kg5: is ook ~ans

loos) Kb3 en één van de zwarte 

pionnen promoveert. Maar nu is, 

omdat de zwarte koning verder van 

de koningsvleugel verwijderd is, 

juist 76 Kg5: ·de reddende zet: 

76 •• Ph3 :+, _77- Kb.4: f2, 78 P:f'2: 

Pf2:, 79 e6 Pe4, 80 e7 Pd6, 81 

Kg5 K.d5, 82 Kf6 en wit heeft zelfs 

de beste kansen. Ook 75 •• Pd4+ 

·· help .t niet: .76 Kg5: Kb3, 77 Kh4: 

Ka3:, 78 Kg~ Kb2, 79 Pd2 en de 

winstvoering stokt. 

De eerste conclusie: na 71 •• 

Kc5 kan. w~t remise maken •. Verder 

zijn de varianten voor hem niet 

al te mo·eilijk, zodat Kc5 verwor~ 

pen moest worden. De voorgaande 

analyse is niet uitputtend na

tuurlijk~ maar hij geeft toch al 
I 

een aardig beeld van dit eind~ .. 

spel: zwart kan bijna zijn hele 

leger offeren als hij zijn ver 

opgerukte f-pion kan behouden 

en de witte a-pion ophalen. Wits 

remisekansen berusten op de drei

gende aanwezigheid van zijne-
. . 

pion en de zwakte van - de zwarte 

. koningsvleugel. ]?e algemene: in- ~. 

druk is: zwart is in het voor-. 

deel vanwege zijn gedekt~ vrij

pion en de v&r opgerukte a-pion • 

We concentreerden ons dus op 

71 •• Pc5+ 

_ Stelling na 71 •• Pc5+. 

Dit lijkt op het eerste ge

zicht nogal riskant en de poin

te is niet meteen duidelijk. · 

Wit kan nl Kf5 spele11.waarna de 

zwarte g-pion en dientengevolge 

de h-pion onhoudbaar zijn. Toch 

wint zwart na 72 K.f5 geforceerd, 

zoals de partijvoortzetting laat 

zien, een belangrijk voord .eel: 



wit kan het .-fout doen. Nu moest 
-alleen 7.2 Kd4 nog even wee~legd 
worden; helaas is dit evenwel 
niet te doen: te·ingewikkeld om 
uit te aaalyseren en ik denk, 
dat wit juist ·na deze zet be
hoorlijke remisekansen heeft. · 

Wil zwart verder komen, ~an 
zijn 72 •• Pb3+ ~n 72 •• f3 de ratio
nele zetten. Na 72 •• f3, 73 Xe3 
verliest zwart de trots van zijn 
positie en hoewel hij er na 
73 •• Pe6, _74 Kf3: Pf4 er de wi-tte 
h-piqn voor in ruil . k~ijgt, 
lijkt het niet volgoende, bv.: · 
75 Pe4! · Ph3:, 76 Pc~~- Nu moet 
zwart behalve de e-pion ook nog 
de a-pion ophalen en dan heeft 
wit ruimschoots de tijd om, even
tueel onder paardoffer alle pion
nen op de koningsvleugel te eli
mineren. 72 •• Pb3+ is dus in fEii te 
de enige zet om te proberen er 
iets uit te halen. Speelt wit na 
dit schaak zijn koning naar de 
derde rij, dan. heeft zwàrt zonder 
slag of stoot .d5 veroverd voor 
zijne majesteit, waa.rna hij win
nend voordeel moet hebben, bv.: 
i) 73 Kc3 Kd5 

a) 74 Kb4 f3, 75 Pc4 f2, 76 
Pe3+ (anders Kd4) Ke5:, 
77 Ka4: Pd4t 78 Ka5 Ke4 en 
zwart wint gemakkelijk. 

b) 74 Pc4 Pc5 met beslissend 
voordeel. 

c) 74 P~ Pd4, 75 Kd3 Pe6 en 
wit is.in tempodwang. 

ii) · 73 Kd3 ~d5, 74 Pf7 Pc5+, 
75 Kd2 Pe4+, 76 Kd3 f3, . 77 

Ke3 f2, 78 ·Ke2 ·Ke6 -+. 

Conclusie: 73 Ke4 is de enige 
zet. In het licht van het voor- .--~ 
gaande is het ook het enige lo
gische verdedigingsplan: wit 
moe·t de zwarte koning niet naar · 

d5 laten .zonder re~le ompensatie 
Zwart heeft nu de keus tussen 

twee hapjes: de a-pion of de h
pion. Eerst maar de a-pion: 
73 •• Pd2+, 74 Kd3 Pb1. Maar na 

75 Pc4 blijkt de witte a-pion 
toch niet zo smakelijk, bv.: 
75 •• Kb5, 76 e6!, of 75 •• Kd5, 
76 Pb6+ Ke5:, 77 Pa4: Pa3:, 78 
.Pc 3 en nu is er een curieuz~ 
remisestelling ontstaan: Zwà.rt 
moet Kf6 doen (anders Pe4) en 
na 79 Pc3 kan .het zwarte ' paard 
niet spelen, of tenslotte: · 
75 •• f3, 76 Ke3 en na Kd5 ont
staat ee~ kaal remise eindspel. 

Samengevat lijkt 74 •• Pf3 de 
beste. 

Stelling na 74 •• Pf3. 
Nu moet .wit een moeiiijke keus 

maken tussen 1) 75 Ke2, 2) 75 
Ke4 en ~) 75 Pe4. 
1) 75 Ke2. Dit ziet er n~et zo 

best uit en na 75 •• Pe5:, 
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76 Pe4 ~d5! hebben we de volgen-
de winstvarianten: · 
a) 77 Pc3+ Kd4, 78 Pa.4: Pc4 ! · 

zwart verovert de witte a~ · 

pion en door zijn sterke ko
nigspositie en het slechte 
witte paard moet dit gewo~~ 
nen zijn. Wit kan zij~ stuk
ken niet .laten sa.nienwèrken 
om de zwarte f-pion te stop
pen. Een mogelijk vervolg: 
79 Kf3 · Pa3:, 80 Pb2 Pc4, 81 
Pd1 Pe5+, 82 Ke2 f3+, 83 
Kf2 Kd3! en op den duur 
dringt de zwar _te koning bin- _ 

/ 

nen op de _koningsvleugel via 
f4 en g3. 

b) 77 Pg5: Kc4!, 78 Pe6 (78 Pf3 
Pg6 en de witte a-pion is op 
den duur onhoudbaar) Kb3! ,. ( 
78 •• f3+, 79 Ke3 Kb3, 80 g5 
en het wordt remise omdat 
wit z'n paard kan offeren 
tegen de a-pion en vervol
gens de zwarte h-pion wint) 
79 Pf4: Ka3: en nu lijkt 
80 Pd3 no·g het beste voor 
wit; er v~lgt 80 •• Pf7!, 
81 Kd2 Pg5 met · een gewon
nen stand. 

2) 75 Ke4 lijkt beter, omdat het 
actiever is ·. Zwart speelt na
tuurlijk 75 · •• Pg1 en nu , 
a) 76 Kd3 ~h3 :_, 77 Ke2 f3+, 

78 Kf3: Pf4, 79 Pe4 Pe6, 80 
Pc3 Pc5. Doordat zwart z'n 
f-pion heeft ingeruild voor 
een gedekte vrije h-pion, is 
de stand van beter voor 
zwart naar gewonnen voor 

zwart getransformeerd. Eén Vëµl 

de witte stukken raakt nu zo ge
bonden,' dát de ander op den duur 
·overbelast ~oet raken. Een begin 
van een winstplan,is: zwart be- · 
geeft zich met de koning naar e6 

. I 
waarna de witte e-pion dodelijk 
zwak wordt. . . 

b) 76 Kf5. Nu wordt een race van 
vri jpionn.en, waarbij zwart in 
het voordeel .blijft: 
76.~Ph3:, 77 Pe4 (e6 Kd6:, 78 
Kf6 . f3, 79 e7 f2, 80 e8D f 1 D+ 

is niet -s voor wit) f3, 78 e6 
f2, 79 Pd2 Pf4, 80 Kf6 (of Kg5: 
h3, 81 Pf1 Pd5 en zwart wint) . 
h3, 81 Pf1 Kd6, 82 e7 Pd5+, 83 
Kg5: Ke7:, _ 84 Kh4 .Pe3 en zwart 
wint. 

c) 76 Pf7 f3, 77 Ke3 Ph3 :, 78 Kf3: 
Kd5, 79 Kg2 Pf4+, 80 Kf3 Pe6 -+, 
zie de opmerkingen onder variant · 
a). 

3) 7 5 Pe4. Het beste. · Ik denk "dat 
hier wits beste remisekansen 
liggen. Na 75 •• Pe5:+ is 76 Kd4 
de enige zet: 76 Ke2 Kd5 leidt 
tot variant 1b) en 76 Kd2 maakt 
na 76 •• Kd5, 77 Pg5: Kc4 ook geen 
gezonde .indruk. Het voor de hand 
l i ggend vervolg is 76 •• Pf3+, . 
77 Kd3. De enige manier die ik 
zi e voor zwart om verder te ko
men is 77 •• Kd5, maar er volgt 
78 Pc3+ Ke5:, 79 Pa4: Pg1, 80 
Pc3 Ph3:, 81 Ke2 en nu moet 
zwart, wil hij z'n paard bevrij
den, wel 81 •• f3+, 82 Kf3: Pf4 
proberen; hoewel zwart nog steeds 
beter staat door de zwà.kte van 



de -w:i'..tte g-pion~ zijn de remise
kansen aanzienlijk toegenomen 
door de uitdunning van het mate
riaal en de lastige witte a-pion. 
Een andere mogelijkheid is nog: 

76 •• Pf7, 77 Pc3 Pd6, 78 Pa4: Pb5+ 
79 Ke4 Pa3:, maar deze stand is 

helemaal niet zo duidelijk. In 
vergelijking met variánt 1a) 
staan de witte stukken veel beter. 

De eindconclusie van deze va ·• 
· rianten ~arwinkel · moet luiden, 
da t wit behoorlijke remisekan
sen heeft, maar dan moet hij wel 
een z_et of ze·s lang volkomen 
nauwkeurig spelen, terwijl het .,, . 
voot hem helemaal niet makkelijk 

·is. Toen de partij hervat werd, 
gleed wit dan ook bij de eerste 
de beste gelegenheid uit. 

Na bijna twee weken volgde er 
bij wederopname van het . spel: 

72 Kf5 Kd5! 
Nu is voor wit al geen weg terug 
meer: op 73 Pb5 volgt Kc4 en ·de 
zwarte f-pion is nie~ meer te 
st oppen (Pd6+ Kd3), dus: 

73 Kg5: f3 
74 Pf5 Ke5: 

.Ook 74 •• f2 wint; bv.: 75 Pe3+ 
Ke5:, 76 Pc4+ Kd4, 77 Pd2 Pe4+ 
of met zetverwisseling het pa..~ 
t i jvervolg. 

75 Kh4: 
Een nevenoploss .ing is 75 Ph4: 
75 •• Pe4+, _.76 Kh6(5) f2, 77 Pf3+ 
Kf4, 78 Ph2 Pd2, . 79 g5 Kg3, 80 
g6- Kh2:, 81 g7 f1D, 82 g8D Dh3 :+ 
gevolgd door dameruil met ge-

makkelijke winst. 
75 • • f2 

76 Pe3 . ·K.f4 
77 Pff Pe4! 

Stelling na 77 •• Pe4! 
Dit diagram is wel verdiend • 

Wit verkeert in tempodwang en 
met z'n pion meer staat hij glad 
verloren. 

78 Ph2 Pd2 
79 g5 

. -, Of 79 Kh5 Kg3 
79 •• Pf3+ 

en wit gaf het op. 
Ongeveer op het zelfde moment 

dwong Huub, die bovenstaande 
fraaie variant gevonden had, 
z'n tegenstander ook op de knie
en, zodat hij om zo te zeggen 
twee partijen gewonn,en had en 
wij ons vierde gelijke spel 

van dit seizoen konden incas
seren. 

Wiet Bouma. 


