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Voorwoord 

Oi t is den al weer het laatste · 

nummer ven de Schakeling voor 

dit seiz.oen. Het spijt ons zeer , 

dat .het wegens tijdgebrek tot 

. dtitr nummers· beperkt is geble

ven. Het is niet einders. Paul 

heeft zelfs dit leetste num

mer niet mee kunnen maken. Rpb 

· ven Gompel heeft hem vervangen. 

Nonneel schrijft Peul een stuk

j~ _over het eerste meer nu zel 

ik er maer een . peer zinnen ean 

wijden. De uitwedstrijd in en 

tegen Rijswijk werd overtuigend 

met 2 1/2 - 7, 1/2 gewonnen. Dit · 

was den ook meteen onze beste 

wedstrijd ven het sèlzoen. Het 

wes overigens ook hard nodig, 

want anders weren we nu gede

gradeerd • . 

De laatste ~dstr:i.jd speelden 

· we tegen 'Het witte paerd ' , dat 

op degraderen stond . Het was 

weer ouderwets klote. We ver-

. leren volkomen onnodig met 

4 1/2 - 5 1/2 . Helaas voor on

ze tegenstanders degradeerden 

zij toch nog op bordpunten. 

Al m~t al was het een slecht 

seizoen voor u.s. I. Alleen 

Wiet (B 1/2 uit 9!) en René 

scoorden boven de SOC)b. De 

rest kan zich schamen. Er 

werd over het algemeen met te 

weinig inzet gespe~ld. Het is 

slechts een pure .mazzel te dan
ken dat . we niet zijn gedegra

deerd. In mijn ogen zou dit te

recht zijn geweest • 

Eindstand 2-e klasseB 

1. Weenink 18 55 1/2 K • . 

2. Nieuwendam 12 50 

. 3. MEMO II ~ - 4? 

4. VAS/ASC II 9 . 42 1/'I. 
·s. US 8 44 1/'i 

./ 
6" VHS II 8 42 1/2 

?. Rijswijk. 8 39 ' 1/2 

8. Tel 7 t·, 47 

9. HWP/Z Il ? 43 't/?. Dl; 

10. Nieuw West 4 38 o. 

Gerard Rill 



1 

US 2 KAMPIOEN! 

z·oáls iedereen ondertussen al 
weet ,is US 2 èr in geslaagd 
te promoveren naar de 1e klasse. 
L"l"l de vorige Schakeling we~d 
al bericht dat de wedstrijd. 
tegen Nieuwendam 3 gewonnen 
was (7t-1t v.l. )~Alle:e.n Jaap .· 
v.d. Veen (remise) en Harrie .. 
Heemskerk ( verlies) lieten , · 
een steekje vaJ~len.De aµderen 
worinen allen ,behal.ve Ba.zot 
Smissaert-,die · afbrak,en min
stens remise stond.FI<.üàas . 
kwam Bart pij het uitspelen 
zonder afbericht niet o~~ 

dagen, en. kreeg ·h±j e-an reg
lementa.ira O achter zijn · 
na.-:1.m. Gelu .kkig werd. die n:let . 
fataal en :>lee::6. een lynch
partij 8.Chte?"lYe~ • . . 
Met nog een ronde te ga.an 
had~ .us 2 de leiding,op 2 
bord.punten gevolgd door 
Amstelveen 5 •. Een ruime over
winning op VK.Vcr: 1 zou dus 
.voldoende zijn.Dit leek ook 
te gebeuren ·çoen na 20 minu
ten Jeroen Auener al twee{!) 
stukken . had gewonnen, en Er..:j.k . 
Thunnissen, minuten later 
ook één.Uitaindelijk was bij 
_het afbreken de stand 6-2 · in · 
ons voorë'.ee1ren s·t on.den 
Jeroen Groot en Ha.rrie Heems
kerk allebei be:t;er.E .en tele
foontje met Amstelveen, dat 

· dezelfd.e -avond . tegen de Raa.ds- · 
heer epeelde-, bracht -al zeker- · 
heid,omdat ze ma.ar 6! punt 
bij elkaar hadden gesprokkeld. 
Jeroen w:is tevreden . met remise 
-en H.a.:rri-e -speeld ;e -nog even · 
door en wist toen alsnog te 
verliezen. . 
Eindstar1cl 2e kla ,1se A: 

1. US 2 7 13 48-i 
2. · Amstelveen 5 7 13 461-
3. Almere 1 7 .~8 40 
4. Nieuwende-.zn 3 7 8 34 
5. VK:v'C 1 7 4 33t 
6. · PCB 2 7 4 30 
7. ·.Raadshee-r· 2 .7 4 22t 
8. Weesp . 2 7 2 25 

(:a,lJ!! ____ .. __ _ 

" "" . -

Persoonlijke resultaten: -
(gemiddeld bordnummer,naam~ 
aantal wedstrijden, punten) · 

1,2 Huub v.d. Bergh 5 4 
1 , 8~.?.Erik Thunni s sen 6 5 
2,5 An.ton Dekkers 2 2 
3, 5 · Jeroen Aueneir · 2 . 2 · 

· 3, 3 Bar·t Smissaert 7 . 2 . 
3,8 Adri ·de Jong 6 . 3f 
5, 8 Cföen Me kers 6 6 
6 Willem Blankert ., · 7 4 
6, 2 · Jeroen · G?-oot · .6 3 
7,8 Jà.ap v.d. Veen 7 5 
-8 Gerard Janssen 2 1 
8, 2 Harrie Heemskerk.- 5 ~t 

·8,3·Erii.k Hubert 3 2.i 
9 Rob van G~pe1 · 1 _-1 
9,3 Tomas Foti 3. 3. 
10 Kees Bakker 1 1 
:1 O Peter Beugel. 1 1 

US 3 krèeg · in de 6e ron~e Tal 5 
op bezoek.Omdat Wiet dezelfde 
avond voor de SGA cup speelde, 
mocht ik ook de interne compe
titie indelen,en toen er een 
oneven aantal scb.akers ·b1e-ek 
te zijn"verhe-agde ik me a1 . 
op een :vrije .avond,vermQeid 
als _. ik was . van al die <>rga.m.-

· sàtor±.scl!e bezigheden.Jammer 
genoeg was Gerard Janssen niat 
op kom.en dagen (foeï!') en : moest 
ik ~e'tt 3 kvva.rtier minder invallen 
Na al deze excuses begrijp je 
natuurlijk vrel dat ik verloor, 
en hel.a as, ikms niet _de enîge. 
De an .d':?re 9 spelers wisten samen , 
ook maar -3! punt bij elkaar te 
halen, en de 3e nederlaag was · 
~en fe±t. · 
De laa:ts1.e · _ ronde- ~ wa$ tegen 
Nieuwendam 2 ,op dat moment 
al ka~pioen.Ik mocht zelf weer 
invallen,en deze 'keer :-bad ik 

· er zin aan.Dat was nog niet 
genoeg voor de volle wins~, 
maar :met een paard meer wist fk 
toch nog remise uit het vuur te 
slepen.{ik dacht direct te winnen 
door dat paard terug te offeren, 
ma.ar ik kon alleen maar een 
dame winnen;dat had ik helaas niet 
gezien) • Ook Erilt, Hans, Oh.no . en 
Jaap spëelden remise,en ·Gerard: 
en Peter wonnen. De rest verloor 
zodat de uitslag 5i-4i- voor 
Nieuwendam ·was. 

' 



Eindstand 2e klasse C: : 

1 • .. N_ieuwendam 2 7 13 
2. LCK 1 7 10 
3. ENPS/HWP 1 7 10 
4. catssa 3 7 · 8 
5. US 3 7 6 
6. Tal 5 7 6 
7. TOZ. 1 . 7 3 
8. Probleem 2 · . 7 O · 

Persoonlijke resultaten: 

42i 
41 
40t 
-38! 
36t 
34 
26 
21 

1,2 Hans Hoek 5 2 
1,8 Erik Hubert · 7 4-i . 
2, 7 Ad . Ridder ·· 7 3t 
4 Gerard Janssen 6 5 
4,3 Pieter Schermers 6 3 
5 Rob van Gompel 2 1 
6 Kees Bakker 7 3 
6,5 Fons Gra.-ot 2 · t 
7 Tomas Foti 7 -2! 
i,4 Jaap Deinema 7 · 2i 
8,4 Onno Raymakers 7 ·4~ 
10 P~_ter Beugel 7 4Ï 

· US 4 moest de laatste ' ronde 
tegen DCG 3.Thijs wa.s· goed op, 
dreef en won in 8 zetten,en 
ook Agile was in vorm (het 
duurd~ wa.t, langer als bij 
Thijs, maar ·dat kwam-omdat __ 
zijn tegenstander niet opgaf 
toen die een stuk kwijtraakte). 
met ook winst voor Frans de Rijk 
en remise voor Frans Vos,Erik 
en ikzelf leek het leuk te · 
worden.Peter gaf een stuk 

_weg en verloor,Rób stond ge
wonnen ~aar verknalde het,· . 
evenals .,..Kees. ·Alletwee braken 
ze af in verloren stand,zodat 
alle hoop was gevestïgd op Hans 
die ook afbrak in een betere 
(gewonnen?) st:elling. Hij wist 
echter niet verder dan remise 
te komen,waarmee de uitslag 
5--5 werd. 
Eindstand 3e klasse D: 
1 " DES /WG!i 6 
2. Wachter 't 
3. us4 ·· 
4. Landsmeer 2 
5. DWV 1 
6. rom iJ l 
7. Pion 3 · 
8. LCK 2 . 

73. 1 J i~*48t 
7 10 38 
7 9 37 
7 7 35 
7 6 30 
7: 5 33 
7 5S 32 
7 1 261-

P9~~öonlljke resulta~en: 

Pers.oonlijkè resultaten: . 
1 Rob-van Gomuel 7 3 
2 · Fons Groot ·· 7 3t· 
3~6 Maurice Teheux 5 · 1 
4, .1 Kees Duin 7 2i 

· 4,3 . Frans Vos . 6 5 . 
5,t Thijs·wenniiger 7 31 
6,4 Agile Pu.yker . 5 . 3 
.7 ,4 Frans de Rijk 5 2 
8 · F'okke de Jong 1 o . 
8 ,-6 Hans van Wi;ik 3 2t 
8,2 Rinny v.d~ Hoek 4 2t 
9 Peter v.d. · Merwe 6 3i 
9 John Dejevy. 2 1 
9, 3 Martin Meerkerk . · 3 · 2i · 
1 O Erik van 1Nigche:.t-en 1· t 

US 5 moest omruveilig te zi jin 
nog een paar punten halen • . 
In de zesde ronde konden ze die 
~phal!n op ·het c.s •. ~if ASSV. 
Dat ging erg makkeliJk,ai1een 
Bert v Baar ·en invaller.., ,Jan 
Bruinsma verloren,de anderen 
wisten allen te winnen,6-2 
voor US dus. 
In de laatste ronde k"8Dl 
Cais .sa ·op "bèzoêk.Beide teams 
waren al veilig en er .stond 
niet ve~.l meer op het spel . 
(al~een de eer).De eers~e 3 
-borden deden het zeer goed,.., 
ze wonnen allemaal (Fokke 
moest met koning,2 torens en 
drie pionnen tegen koning 
alleen nog even mat geven), 
de volgende 2 borden beide 
remise (John stond volgens 
mii wel beter),en de laat-ste 
3 verloren ( invaller . Leo liet . 
zich pardQes mat zetten,jammer) 
De eindstand werd daa.:rn1:ee 4-4, 
misschien had--e-r. toch iets- . -
meer in gez~ten. • 
Eindstand 4e klasse C~ 
1 • ENPS/HWP 2 
2. Almere 2 
3. Necreba ·2 
4 • . Caissa 6 
5 • . Li6S55 
6.; ASSV 1 
7 •. ;:Iso1ani 6 
8. DOS 4i 

·:7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

14 44 
10 34i 
10 31 
7 29 
6 24 
5 25i 
2 · 19 
2 17 



Persoonlijke resultaten: 
2 Adriaan Houtsmuller 
2, 5 :Fokke de . Jong 
3,1 Hans van Wijk 
3,2 John Dejevy 
3, 7 Mark Ordodi · 
4,1 Clemens Polflièt 
5, 7 Bert · van .. Ba.a.~· · · 
5,8 Erik van Wigclieren: 
6,4 ~eerd. Zuidema . 
7 Piàt Boots · 
8 Wilfried B<Stger· 
·8 Leo Cox · 

Voor de .SGA cup is US ui tge- · 
schaakt.In de 4e ronde werd 
van MEMO verloren met 2t-1t 
remises van Gerard,Paul en · 
Wiet ,terwijl Rob ·verloor. 

Dit was het dan voor dit 
seizoen,dat niet slecht ver
lop..en is (~én kampioen,geen 
degradanten) .Ook de, opkomst 
was over het " algemeen rede-

. liJlt,alleen Martin Verbeet, 

. Hans Hoek en Gerard · Janssen 
zijn een ·ke ·er niet op komen 
dagen,terwi~l Bart Smissaert 
wat moeite had met het uit- . 
spelen van afgebroken pa.rtij
en,vooral bi~uitwedstrijden. 
Voor de SGA cup kwam Gerard 
RiJ.l een keer mit opdagen, 
en gaf Hans .Polee een keer 
pas om f3 uur a~ericltt. 
Als deze mensen beterschap 
belov.en,wil -ik volgend ja.ar · 
nog w,el een keer wedstrijd
leider zi -~. 

1'0NS GROOT._ 

TYOMCHIEN 

ik wou ik had een tüdmachien. 
oan kon ik zelfs Paul Morphy zien . 
Maar laat ik niet 11\eer aan bem denken, ·al lan 
Maakt he t · donker 11e angstig, baeg - · · · ' . · -
Het genie plotseling oa cte· h'Ge_k . •an •ö• de~ 
Te zien verschUnen, aet z!Jn hoge boed op. __ 

Eric Hubert 



VlJF E VlJF 

Dit verhaal be ·gint in een 

gr ijs verlede_n, . zo'n 11 ja.a -r 
geleden. Evenals vele van m'n . 
g eneratiegenoten ben :ik een 

echt Spa.ssky-Fisoher kindje, 

met dit verschil dat ~oor m~ 

Spassky de grote held was. 

Nu wil i-k het daar verder 

niet over hebben, er is iets 

anders. Ik bemerkte namelijk 

b ij mijn oma · in de.kast schaak

boeken. Deze restanten van de 

schaakkarriere van m'n toen ,al -· . 

overleden grootiader bo•iden 

mij tot het uiterste. Drie boeken 

waren het, één met problemen, 

één ~ver de GI"l!nfeldverdediging .. ~. 
en één over de Caro-Kann van-- de 

h and van ene Davidson, sc h aak

~ees ter te Amsterdam. Daze laat

s t e t wee boeken .leerde ik zowat 

u it mijn hoofd, en aldus · werd ik 

ee n red~lijk kenner van deze · 

o pe n i n g en. Zo st~at er in het 

boe k va n Davidson de volgend e 
varia nt : 

1. e4 , 06 
2. d4, d5 
3. ed" cd 
4 . o4 ,Pf6 
5. Pc3 ·, e 6 
6 . c 5 , b6! hiermee worden · 

~t s po g irig e n verijdeld om met 
e en ~i onenmeerderheid op de 

a ce vle ug el t e forceeren 
7 . b4?, a5? 
8. ba ·, ba " 

o t zo ver Davidson, tegen-

ordig · vi~dt men deze variant 

ed s peelbaar voor wit na 

Pa4 ! , maar dit ter z ~de). 

Twee jaar la~er. Bij mij in de 

klas zat een echte schaakfa

naat, _de toenmalige j~ugdkam

pioen van de RSB, Johan de 

~root. Tijdetis Engels~ lea wis

selden we altijd zetten ui~ die 

we thu .is bedachten. In één van 

de partijen speelden we Caro

K~nn~ daarin .voelde ik m~ zeker 

niet de mindere van Johan. De 

volgende variant kwam ·op het 

bords 1 • e4 ' c6 
2·. d4 ' d5 
3 •. ed 

' 
cd 

4. c4 ,Pf6 
5; c5 Ik ,was ge-

schokt, hoe was die zet mogelijk? 

Wat · moest ik doen, -m.ijn __ b.oek _ _l_:!,~t 

me in de steek! Ik besloot toch 

maar liet »lan met b6 en a5 te 

spelen 5 ••• . , b6 
6. b4 , a.5 
7, ·b5 Hier baalde ik 

helemaal, te meer daar Johan me 

vertelde dat 5 ••• , e5! de witte 

opzet weerlegt. De tw~e brutale 

witte pionen scheurden m'n stel

l ing open 
7. • • , bc 
8. de ,P~7 Ik dachts 

"anders komt ie er nooit meer uit~ 
9. c6 ,Pb6 

10.Dd4 , e6 
11.Lf4 ,Lb4+ 
12.Kd1 · Hier, de wan-

hoop nabij, vond ik de wonderzet: 
12 .... ,Pe4! 

Johan was stomverbaasd en bood, 
na nog gespeeld te hebben· 

13.D.xg7,Tf8 
14. Le3 - , remise e.a.n wa~ 

ik tróts aanvaarde. 



Waarom, zo hoor ik de altijd 

even kritische lezers al vra

gen, waarom a.l deze oude koeien?· 

Welnu, nege ·n j.a.ar later is deze 

variant btj enkele clubleden 

weer aan te treffen. Deze her~n 

hebben de . variant _Ópgedoken in 

een boekje va.n Keenè, "repè;rtory 

for the ~ttaoking clubplay~r" 

o .• Ld. , Zie b ijvoorbeeld de partij 

Rob van Gompel-Coen Mek.ers in het 

vorige cl~bblad. Ik verheugde mij 

er dan . ook al op om met de weer-

1 e·gging 5. • • , e 5 !. de illusies 

van aeze personen eerts e~e~tjes 

te verpletteren. Ik bekeek het 

nog even maar · ik zag ~a 6. de, 

Pe4 slechts rozengetir en mane

schijn. -·-Algauw kwa.m m'n k'a.ns, op 

ons toernooi moest ik met zwart 

tegen Rob van Gompel. In een mum 

stond er dan ook op het bords . 

1. e4 , c6 
2 ~ d4 , d: 5 
3. ed, cd 

. 4 • . c4 , P_f p . 
·· 5.c5 ·,e5 

Zonder zich te bed~nken mepte 
Rob op é5, 

6. · de ,Pe4 ·maar dit had 
hij niet verwacht. Ervolgdes 

7. · b4 , a5 
8.Da4+,Ld7 
9,Lb5 ,Pc6 

10. Lxc6 ·, Lxc6 
11:. b ·5 ,Pxo5 

12.Dd4, Lxb5 
13.Pc3 · , Lo4 
14.Pge2, l?d3+ 
15.Kf1 , ,, di~ dreigt 

loper c5 ~et damewinst. In pa
niek . geeft Rob een stuk weg 
~et · 16.Pe4? en na nog enkele 
zetten streek h ij de vlag. 

Je begr~pt dat . ik zeer te

vreden over deze kla~erende 

"weerlegging" was, en ik . k~n 

. dan ook niet nalaten ~potiend 

te lachen toen Rob mij vertelde 

dat v61gens Keene 5 •• . , e5 niet 

zo goed wjs; wat kon die K~ene 

daar no~ van weten? Lat,r ~ij 

Rob thui$ bleek h-ij indèrdaad .,., 

gelijk t e . he bben. De voor de hand 

liggende zesde zet v~n wit, 

slaan op e5, is echter niet zo 

· -- goed. D·e~ zet, d :t-e volgens 

. Rob d'?or Keene werd aanbevolen,. 

had hij iri werkelijkheid g~ _l_ezen · 

in een boekje .van Enklaár die 

-d e variant d anook voor wit · 

afwij'st. Ik heb het dus a.a.n de 

verstrooidheid - van Rob te danken 

dat m'n weerlegging inderdaad 

een succes werd. Mijn vertrouwen 

i n jarenoude aanbev eli ngen van 

toenmalige regiQnale jeugdka.m

pio ·enen ben ik echter wel kwijt. 

Jeroen Groot. 



POLDIIEK 

In de vorige . Sch.a.keling . a.naly'seerde 
G~ Rill . zijn favoriete partij . 
Fisaher - . Spa.ssl<;i. ( 108 ma.tob.partij, 
Reykjavik, 3-8-1972. Laat ik 
beginnen haastig te verk:la:-en dat 
ook ik dit een heel mooie partij 
vind. Reden voor dit .stukje is dat 
ik een pa.a:r. aa:mnerk:i.ngen heb · op 
Gerards a.nal'1se. Om te beginnen w.U 
ik hem gerust stellen: TilllDan ha.cl 
tooh gelijk, er is geen ; 'kink :l,n de 
kabel' na. 38~.Ke7l vanuit het ~ 
l;rseàiagram bij zet 29. (Wie dit 
probeert te .volgen moet het ·. vorige 
nummer er ma.ar even naast nemen) 
Ik volg Gera:ro.s a.na.l;rse tot de zet 
46 •• !45, waarna. de volgende stelling 
is ontsta.an: 

Diagram 1. 

Gera.rd. zet in deze stelling voort 
met 47"x:e1 Kd3 48.g4 eto. en kan 
dan geen ,-r.i.nst voor wit aa.n:tonen. 
Wit zet in de diagramstelling echter 
voort met 47.ICe2! waa.rna. wit a.lleen 
nog ma.ar kan winnen, bijv • 47 • .Ld,3+ 
48.Kd2 g6 (48 •• g5J 49.Tgî 1-0) 49• 
Tf7 en wit ,d.nt, of 47 •• g6 4,8.Kd2 
eto. 
Ik zou Gerards vraag 'Heb ik gelijk?' 
d.a.n. ook ontkennend willen beantwoor
den. 

Voor mijn .volgende opmerking moeten 
we verder na.ar de 408 zet va.n. zwd.l"t. 
Spasski speelt 40 •• Kfî?, een vr~~ 
teken dat de oplette.'lde lezar in de 
rubriek van G~ niet ziet staan. : 
Hij meldt eahter wel 'de sterkere zet 

40 •• g51, ma.ar stelt ~t deze ni~ 
·tot remise leidt na 41.Ke2 Td5 42.g4 
hxg4 43.h.xg4. Ik vraag mij · evenwel 
af hoe 1d t verder moet komen na. 

· 43 •• Kfî, · gezien het feit dat pion 
f2 niet tot oprukken in staat is. 

· Op ·het bord staat dan deze stellingi 

Vergelijk deze stelling nu. eens met. 
"de · st,e;lJ.in€:-:.zoa.ls . die iZ?.,-da...P,At"J.:i,.;i 

' .. cmtstómi-=m:· '~ifä.titf1:f'"~ ~~ ~ ifigi 
· 40"Kfî 41.Ke2 'l'd5 42.r4 s'6 43~4 · 
~ 44.bxg4 €5=· 

·.• 
:.-· 

Dia.gram 3.. 

· , ....... ,. 

.. --·~. 

In deze stelling is wi,ts volgende r-1 

zet niet moeilijk! (4-5.f5). Het a, 

verschil tussen de partij en de f 
a.na'.cysestelling is dus een: vol tempo! e, 
Met 40 •• g5 t had Spasski de partij dus · · g 
binnen de remisellla;t'ge kunnen houden. !> 

. Tot zover. Gera:ro. Rill waagde de strijd i 
tegen de grootste grootmeesters en 
verloor een pa.a;r.-keer, dat is logisch. 
Maar, za.l de lezer zeggen, 'Wie waagt dan 
tooh wel de strijd tegen Gerard Rill? Di.&,. 
kan toch ook alleen verliezen. l)a.a.rom · 

heb ik dit stukje Polemiek genoemd. 



.. -Ben Zachte Dood 

'fat US2 Yaanobijnlijk wél gaat 
lukken. was niet weggelegd voor 
ts.3:: Proma,tie naar de Ie klas:s ·e" 
Toch zijn _ we er _ heel'. . dichtb5j ge- . 
weest. In de 4e ronde werd ge
w-onnen van kop]oper DPS/HWP I ., 
ma.ar helaas v.ervolgden we me:t •n. 
4i--5-t tegen IJm I" waarbij ver- _ 
111eld a,et worden dat we daar 1.rt 
't nade-el waren agv eei't vij'a:nde- :, 
lijke., mascotte. Dewe Brigit Bar-
dot gel5J'kende verschijning moet 
de gedachten van een aantal US
s-ers; vertroeb-eld _ hebben. Zelf' 
~eTloo:r ik van een heel oud man- · 
:rreke-,. zodat Jaap Deinema me· nog 
·aanraadde m'n verloren stelling 
rer. te breken, daarbij zi?tsJ>elend 
op de moge,]'JJkheid dat mijn tegen
stanaer · in de konn,nde week-wel
licht . zo:,u vertrekken naar de 
eeuwige schaakvelden. 
Lusteloos verloren we daarna 

ván Ta""I 5, maar promotie hee:f't 
- eT' nooit echt i~z-eten; daar
voor is alleen al Nieuwendam 2 
te> s "terk. 

Met die oude ma.mietjes is het 
trotnrens vreemd ges:"te,ld: Mees
tal aandoenli.)1te romantici .,: die . 
Euwe hoog in hun vaandel he bbe:a; 
maar er z-it ook w:el eens een be
te- taaie tussen. Het deed me 
vt,eI plez:.ier in de bewuste ronde 
t~g,!m Elf.PS/HWP I een jeugdig ie~ 
_me.ml, voor wie- Het Levem nog vol 
ltelof'tem is~ in~ Boa eonstric
tor-part:l1 te verslaan: 

E.Hu~rt - R.Po5t 
januari ' 83 · 
lm·DiJmgs:indiS'Ch 
------~---~-----
I" c2-e4 
2 ... Pbl-e3 
3. Pgl-f'3 
4. g2-g3 
5. Lf'I-g2 
6. 0-0 
7. d2-d4 
8. ~2~ ,· 

Pg8.-t"6 
g7-g6 
I,f'8-f!!f7 
0-0 
d7-d6 
e7-e5 
Pb8-d7 
c7-c6 

He--t vervó ,lg dráai t om, 't door
dr:ijve?L van b7-b5, maar dit plan 
he-ef't weinig kans van slagen. 

Beter 1~1tt 8 •••• ed4: 9. 
Pd4: Pc5 (Pe5 I0.De2 en 
wi. t beZ'i t een mooie druk
stelling). 
9. h2413 a7..-a6 

· 10. a2-a4 
Jui~t; ik den}t, dat wit 
de zwakte vam: b4 niet 

· hoef't tè vrezen. 
10. • • • TaB-b8 
II. Ddl-e2 
(II.a5? b7!) 
II .... ~ 
I2. Lcl-d2 
Met 't oog op 
1.;. Ld2-e3 
14. tf'l-dl 

Dd8-a5 '?! 
Da5-c7 

I3.Pb5 
Tf8-e8 

De witte stelli?tg wordt 
steeds sterker: Indien 
14 ••• • ,Pf8 dan 15 .a5 en 
15 •••• b5? gaat nu niet 
(I6.ab6: en 17.de5:): 
14. · • .-. · · a6-a5 
I5. d4-d5! - Pd7-f'8 
Of' I5 ••• ~Pc5 L6.Lc5: de~: 
I7.d6 Dd8 I8.De3!(b6 1~. 
Pe5:! Te5: 20.f'4 Te8 21. 
e5) 
16. 1'dl-d2 Lc8-d 7 
17. Tal-dl · ( diagcam 1) 
De zet d5xc6 noopt :nota 
be~e part .veld b5 op te 

-geven: l8.dc6: Lc6: I9. 
'.t'd6·: Pe4: 20 .Pe4: Le4: 
2I.Lb6 . 
17. ••• c6-c5 
Ba I7 ••• ,.cd5: I8.cd5: 
krijgt wit ee~ overw-icfrt 
op de damevleugel. 
18. Pf3-eI ~6-b5 
19. Pc3-b5 
diagra.mi I ._ 



I9" .Pc2 met; de bedoeling Pa3+Pb5 
f'aait op I9 ... ,.t'S· 20.e!'S: Lf'5: 
en . de pionvork g4 misl'U1t:t door 
2I ••• _Lc2: . 
19. . ••• Ld7xb5 
Ket eerste lfout is van het . bord. 
Jammer . voor .zwart dat het · ~in 
bel:angriJke loper is _. : Zijn colle
ga op g2 zal straks tot I even 
komen. 
20. c4xb5 b7-b6 
21. PeI-e2 
Wit gaat eers:t e4 bezetten en 
verhimd ,ert z:o een eventueel Pd 7 
+ c4+ Pc5 
2I •••• · . Dc7-d7 
22. Pc2-e:3 Lg7-~6:-
22 ••• ,.f5? gaat niet vanwege de 
pionvork g4. 
23 • Ps:3-e4 . Lf.'6-e7 
D~ loper had be~er op d~ lange 
diagonaal lrarmen blijven. 
24. Kg!-h2 · Ph5-g7 
2,- · h3-h4 
Zwart hee:rt getraeht f'5 door 'te 
d!ruk~n, ma.ar daarop volgt nu 
e,terk Lh3" 
25. ••• Dd7-d8 
26. Lg2-h3 . 
26.Pe5~? de5: 27.d6 Lf6 28.d7 
Te:7 is: Diet~r voor wit. -, 
26. • •• Pf'8-d7 
27. TdI-rI Te8-f8 
Zwart weigert hardnekkig . r7-f5 
te spelen, hetgeen zjjn enige 
Rmm ie, bv 27 ••• ,f5 28.Lg5! 
Pf6 29.ef5: Pf5: 30.Lf5: gf5: 
3I.Pe3 ! · . 
Hij plaats-te een (taktisah?) re-
miseaanbod ~.als gevolg een 
aarzelend z~tje mi,_'irterzijds.Beter 
direct 28.f'4 
28. f2-f3 Kg8-h8 
29. f3-f4 Pd7-:f6 
30. De2-g2 e5rl4 
;r. Le3xf'4 Pf6-h5 
32. L:f'4-e3 Tb8-b7 
33. Td2-f2 . 
He~ alternatief' is 33.e5" nar 
er wag (wederzijdse) lichte tijd
nood. Merlt op dat 33 ••• ,Pg3:? 
weerl.egd wo:rdt door 34 .Dg3: Lh4: 
35.Dd6: 
33. ·~· Ph5-f6 

34, Le3-d2 · h7-h5 
. 35" Ld2-c3 Pg(-e8 
Zie de opmerking bij ,a23 
36. T:f2-f4 Kh8-g7 
37. Dg2-f'3 .Tb7-a7 
38. g3-g4 b5xg4 
39• Lh3xg4 Tf8-h8 
4.0ï ·. Lg4-h3 Ta7-b7 , 
4·1~ ·Tfi-gI 
Een diagram is. nu op, zijn 

· plaats voor degene~,. die 
de komend~ varianten na 
willen spelen. 
diagram 2. · 

Hier w~ nl at'ge,broken. 
Twee weken later zou wor
den verder gespeeld. Deze 
tijd heb ik vreemd genoeg 
goed ·kunnen gebruiken. 
AanvankeliJ1t daeht ik snel · 
te gaan winnen, door het 
paard naar g4 te spelen, 
maar zwart S'peel t zijn ko
ning naàr g8 en de toren 
naar h7 en hoe komt w.i. t 
dan verder? 
Het paard naar g3? Bv. 
41 ••• ,K!8 42.îfl Kg8 43 • 

. Pe3 '1117. 44. '.ff'2 Ts7 45. Pf'I 
Tb7 46.Pg3 11a7 47. 'l'g2 Kf6 
48.Kgl Tb7 49;h5, _nee dan 
ko.-t 49 ••. ,g5 e1I niet 49. 

· :P!t5:? 50.Ph5~ gh5: 51 • 
• '' 'l1W'!r. c;..,. ~ • . v....,. 
• 6 • .I,,..&:,. 1,. • ·- J..C- •..&.il':.li. ~ ... A-1. , ,. -

5, .Le6 Kf8 54. fg8 ++ . 
De op~toot 42.~5 geef't 
zwart teveel tegenkansen, 
dug dat gaat ook niet. 
Men andere variant is 4I • 
• • .,Kf'8 42 .1'f'l Kg8, 43 .Pe3 



43. · •• ~fb7 44.pg4 P-g4: 45.Tg4: 
Lf"S 46. T~ '.i Lt(l 47 .b5 Db4 en 

· de witte· ·JrO'lling s-taat ongeluk
kig. Duar kwam ik o·p de gedach
te o:m eers ,t ?lijn koning in vei -
ligheid t~~ brenge:m. Wit heeft 
alle tijd , ftnt zwart R:an 11 tttr · 
ollàerRmen.-

Miet de koni.ng op a2 kan 1D de 
laatste 't"ariant bv volge11: .. 
45 ••• ,Lh4~ 46.Tg6: Pt(f 47. Tg4 · 
en w± t . win.~·. Zo ged ach.-t , wo · 
gedaan: 
41. • •• 
42. TgI-:rI . 
43. Pc4-e'3 

Kg{-f'S . 
1'b8-h7 
Tb7-a7 
îa7-b7. 44. TtI.;.f'2 

45 • . Kh2-gl 
Daar" gaat 'ie" Achtè:iraf klinkt 
het alletraal er-t; kli?tis-eh, maar 
tijdens de par.tij was: er em gro
te duisternie: in llij. _Ik voelde 
een ang'e't al~o~ deze avond de 
aller'laa.ts te zo-u :r.l1n en ik gag
mee" niet mjj1l levensloop als in 
vlagen aan mij voo:rbijfli tsen" 
maav wel een zwar~e toren,.. dan
send van a.7 naar b7 en weer 
terug. 
Dlit is het wo~erljjke van het 

schálten! 
45. ... Kf'8-g8 
De dreigil'Jlg .was 46 .Pg4 Pg4: 
47.Tr,: 
46. KgI-f'I Tb7-c7 
4-7. Kf'I-eI P.f6xe4 
Dat bad ik oveni en! Ik blij.( 
gewonnen staan" lllààr 47.Ke2 
was dus 'bete ir geweetJt. · . 
4s; nnxe4 Le7xh4 
4 9. De4-X8G . 
Een voor de han<f· ligge?!Xle zet, 
maar mijn tegens ·tan.der sl.aaltte 
een kreetje van bewondering. 
Op 49 ••• ,,Tgî komt 50"Dh6 
49. ••• Pe8-g'T 
5 0. Dg6-g4 're7 -e7 
5I. KeI-d2 Lb4xf'"2 
72 • Tf'4xf'2 
Ket blijf'"t een vre1r-e-lijlte stel
ling voor zwart: 52 ••• ,,Df'8 
53,.-Lf"6 Te8 54.P:f5 + 55.Tg2 
f!en •dubbe1 kwaliteits-offer 
geef't hem nog een prachtig 
smaak . der wrake. Als hij 

. voor de klassieke keu
ze: "mat of' da.mever
liès11 wordt geplaatst 
s:trijIE1: b1j de witte 
vl..ag. 
5-2. • - • 
53. Kd2xeJ 
54. Dg4xb3 
55. Ke3-e2 

·--56. Dh3-c8 
-51. ff2-b2 . 
58. Dc8-h8 
59. Db!J-g8 . 

l.-0 

Te7xe3 
?h7Jfh'3 

·Dcts-g5 
Dg5xd5 
Kg8-h7 
Pg7-h5 
K.h7-g6 

'loorwaar . een · zaehte tloocl. 



Een tijdje gelededen vroeg Gerard 

Rill me om om mijn favoriete par~ij 

voor de schakeling te analyseren. 

Ik deed nog een zwakke poging om er 

on~er uit te komen door te verkla~ 

ren dat ik geen favoriete pardj

en heb, maar dat werd eénvoudig ge

pare erd door te eisen dat ik dan 

maar een partij van mijn favoriete 

groot meester . moes~ analyseren. 

Nu g~ng het me een beetje te ver 

om een totale desinteresse voor 

~'MYSLOW. 

het schaken te veinzen door ook te 

ontk ennen, dat ik een favoriete groot

meester had __.en dit artikeltje is 

het resultaat. 

Over wie .. het moest gaan, was me 

eigenl ijk meteen duidelijk: Smyslow, 

maar welke partij het moest worden 

was een andere kwestie. Hij heeft 

vele schitterende (en beroemd~) par

tijen op z'n naam staan, om er maar 
e 

een paar te noemen: de 14 matchpar-

tij uit zijn eerste match met Botwin

nik of z'n partij uit het were ld

kampioenschapstoernooi in 1948 met 

Reshevsky, waarin hij in de stelling 

wit: Kgl, Dg4, Tdl, Lb6, pi.: 

a2, b2, c3, e4, f2, g3, h2 

zwart: Kh8, De7, Ta8, Pb8, pi.: 

a6, b7, d6, e6, e5, g7; h6 

de briljante zet 2~ Dh4!! vond, die i n 

alle gevallen .tot pionwinst leidt. 

Recentere voorbeelden zijn: 

Smyslow - Timman, Interpolis 1977 

en Portisch - SlllY'.slow IBM 1981 en ten

slot te Browne - Smyslow Interzone

toernooi 1982. 

Na een t:ijd-Je. . zoeken ... bes.loot ik 

tot Geller - Smyslow uit het Kandida

tentoernooi 1956 in Amsterdam, eentje 

die ik nog niet zo lang geleden leer

de kennen en die zeer karakteristiek 

is voor ziJ* stijl. 

De vraag die nu natuurlijk •aan de 

lezer kleeft, is: waaromSmyslow? 

Een echt rationeel antwoord is er 

.natuurlijk (gelukkig) niet, maar wat 

mij zo in zijn spel boeit, is ten 

eerste z-ijn .zeldzame positiegevoel en 

verder het vermogen om dit in een 

strikt logische spelvoering te vèr

talen. Toch is hij helemaal niet saai, 
. ~ 

er gaat juist een grote bekoring voor 
··' 

mij uit van zetten, die opeens een 

plan duidelijk maken, zonder ook 

maar enigszins bang te zijn voor de 

complicaties die ze kunnen oproepen. 

Bij deze logica hoort een perfecte 

tec~niel5,, ook nodig omdat hij, zoals 

hij ook zelf zegt er nooit bezwaar · 

tegen heeft om op een beter eindspel 

in te gaan als de stelling dat ver

eist. Zijn partij met Geller heb 

i k gekozen, omdat hij (naar ·ik hoop) 

relatief onbekend is, typerend voor 

Smyslows stijl;' een boeiend, nog 

steeds actueel openingssysteem be

handelt en om de verwoede tegenstand 

die Geller biedt, waardoor d~ strijd 

op het scherp van de snede wordt uit

gevochten. 

Geller - Smyslow. 

Kandidatentoernooi 1956, 

Amsterdam. 



t .. d4--· Pf6--

2 c4 e6 

3 Pc3 Lb4 

4 a3 

· Geller is een aanvalsspeler en het 

is dan ook niet.ve~onderlijk, dat 

hij deze scherpe variant kiest. 

.4 Lc3:+ 

· 5 bc3: c5 

6 e3 b6 

· Zwart heeft in principe drie ver~ 

schillende plaJl?en om het witte cen

trum onschadelijk te maken: blokka

de - (de driehoek .es, d6, e5), aanval 

met stukken (de opstelling met La6, , 

Pa5 en ' tzt. cd4:) en aanval met pion

nen: c~~en d5. Zwart kon zich de keus 

,tussen het eerste en het tweede plan 

nog even veorbehouden door 6 •• Pc6 

te .doe~, maar volgens Taimanow is b6 

nauwkeuriger, omdat wit na 7 Ld3 Lb7 

ofwel 8 Pf3 moet spelen met opgave -

van e4, ofwel 8 f3 waarna de witte 

dame moeite heeft om de koningsleu

gel te bereiken. De volgende witte 

manoeuvre heeft dan ook als pointe 

e4 snel door te zetten en de diag~

naal dl-h5 vrij te houden. 

7 Pe2 Pc6 

7 •• Lb7 heeft nu weinig zin meer, 

omdat het geen dreiging meer heeft, 

bv.: (7 •• Lb7) 8 Pg3 0-0; 9 Ld3! 

en het annemen van het pionoffer is 

gevaarlijk na 9 •• Lg2:; JO Tgl Lb7 

11 e4. 

8 :Pg3 0-0 

Als zwart 8 •• La6 doet om na 

9 Ld3? Pas; · JO De2 cd4:; 11 cd4: Tc8 

een pion buit te ~aken wacht hem een 

onaangename vérrassing: 9 e4! 0-0 

10 Lg5 h6; 11 h4! cd4:; 12 cd4: hg5: 

13 bg.5: g6; 14 e5.!. 'Ph7; 15 Dg4! met · 

sterke aanval. Daarom rocheert zwart 
eerst. Op 9 e4 heeft hij dan Pe8, 
een'sleutelzet in het zwarte plan. 

9 Ld3 La6' 

10· e4 Pe8 

Om 11 Lg5 te verhinderen. aet pion-

·offer aannemen is gevaarlijk: 10 ~ • 

cd4:; IJ cd4: Pd4:; 12 e5 Pe8; 13. 

Lb2 Pc6; 14 Dhs ·~et mooie aanvals

kansen. 

12 

11 Le3 Pa5 

12 De2 Tc8 

Pd6 is minder goed: 13 e5 

Pdc4:; 14 Dh5 met aanval, bv.: 

14 •• g6; _15 Dh6 met de vrese~ij~e 

. dre1ging Ph5, of ., 

14 •• h6; 1_5 Lh6:!? gh6:; . 1'6 Dh6: 

f5; 17_ ef6: ep~ Tf6:; 18 Dh7+ Kf8; 

19 0-0 met sterke aanval. 

13 d5 ?! 

Met de bedoeling Pd6 met e5 te be

antwoorden met analoge varianten als 

bi j de vorige zet. Aardig is riog: 

.13 •• Pd6; l4 e5 Pdc4:; 15 Dh5 h6 

16 Lh6: gh6:; 17 PfS! ef5 : ; 18 Df5: 

Te8; 19 Dh7+ kf8; 20 Dh6+ Ke7 (Kg8 

dan Lh7+) 21 d6+ en mat op de volgen

de zet. Toch is de tekstzet minder 

goed; het ~itte . centrum raakt geblok

keerd en wordt zwak. Het alternatief 

i s 13 Tel, maar na 13 •• Pd6; 14 e5 

cd4: ! ; 15 Ld4: (cd4: Pdc.4:; 16 Dh5 

g6; 17 Dh6 !e3:; 18 PhS Tel:+ 

19 Kd2 PfS! en zwart wint) Pf5; 

slaat zwart de aanval af en is op 

matierie&e ·~gronden in het voordeel. 

Deze stelling verdient een diagram 

om zwarts volg .ende zet. 



13 •• Dh4! 

Typisch Smyslow~ Pion c4 zal vroeg 

of laat toch wel vallen; zwart hoeft ' 

zich -helemaal niet te haasten en . 

ontneemt met deze en z'n 15e zet 

wit alle reële aanvalskansen. 

14 0-0 Pd6 

De logis~he afsluiting van het 

zwarte plan. 

15 TadJ · fS! 

Weer zeer sterk gespeeld. Zoals 

Smyslow zelf zegt: "Natuurlijk kon 

de pion genomen worden, maar zwart 

verkiest de _actieradius van de witte ; 

lopers te beperken. De zwakke dame-

_vleugelpionnen zullen voor wit _ steeds 

een .bron van zorg bÜjven." 

Dit alles is-behalve fraai ook strikt 

logisch en geheel in de geest . van 

Nimzowitsch. De dreiging is f4. 

16 de6: de6: 

Niet 16 •• f4; 17 ed7: Tcd8; 18 

e5 en wit heeft opeens gevaarlijke 

kansen. 

17 ef 5 :. ef5: 

18 Df3· Lb7 

18 •• H?; 1·9 DdS+ Pf7; 20 PfS 

19 Df4. Df6! 

Het kenmerk van de grote meester: 

hoewel dameruil op zièhzelf gun

stig voor zwart is, vermijdt hij hem 

.:. op dit -moment omdat de ·-zwarte- -ont

wikkeling nog niet helémaal voltooid 

is. Bijvoorbeeld: (19 •• Df4:) 

20 Lf4: Pe4; 21 f3 Pg3: (Pc3:?; 22 

Le5!) 22 hg3: en nu ·bv~! 

22 La6;' 23 Tfel . Tf7; 24 Te5 Td8; 

25 TdS, -~f 

22 · • • g6; 23 Tf el Tf 7; 24 Lc2 Pc4: 

25 'Lb3 g~volgd door Te6 en wit is 

nog lang niet vèrslagen. 

20 Lb1 Pe4 

21 Td7!? 

Impliceert het volgende \cwaliteits 

·offer. Na 2.1 Pe4: fe4:; 22 Df6: Tf6: 

. 23 Td7 Tf7; 24 T~dl Lc6 heeft -~it 

een slecht eindspel, dus probee~t 
. . .') 

Geller complicaties te schepp~n. 

21 • • Dc6 

22 Tb7: 

Wegens de dreigingen Pd2 en Dd7: 

gedwongen en waarschijnlijk wits 

beste praktische kans. 

22 Db7: 

23 Pf5: 

Na 23 Pe4: fe4:; 24 Le4: Tf4: ! 

25 Lb7: Pb7:; 26 Lf4: Td8; 27 Tel 

Pa5 speelt wit een troosteloos eind

spel. Je ziet hoe .de zwakke witte 

damevleugel in bijna alle varianten 

wit . verhinder"t op eindspelen in te 

gaan. Het ziet er nu even 0gevaar

lijk uit, maar na een koele verdedi

ging blijkt de witte aanva~ -een 

illusie. 

23 Tce8 · 

24 Dg4 Kh8 

25 Pg3 

Anders komt wit helemaal niet ver

der. 

25 Pg3: 

26 hg3: . Df7 



Dreigt Tè3: 

27 Dh4 h6 

28 Ld3 Df6 

29 Dh5 Td8 . 

Forceert de loper van zijn · aanvals- . 

d~agonaal . af • . 

30 Le2 . Df5 

31 Dh4 Df6 

32 l)h5 Pc6 

· Na 32 •• Dc3:; 33 g4 Pc4:; 34 Lh6: 

gh6:; 35 Dh6:+ ·Kg8; 36 De6+ gevolgd 

door Lel .. : heeft 'wit een aanval die · 

me voldoende lijkt voor minstens re.:.. 

mise • . Daarom laat zwart de witte da

mevleugel voorlopig rustig staan en 

·concentreert hij zich op het neutra

liseren -van de wi.tte lopers. 

33 g4 Df7 

34 Dh4 

Ietsje beter meteen Dh2 

34 •• Pe7 

35 Dh3 Pg6 

36 Dh2f! 

Beter was g3. De tijdnood is voel

baar in deze fase. Smyslow geeft nog 

(36 g3) Kg8; 37 g5 hgS:; 36 Lg5: Tde8 

39 Ld3 _Tel!;_ 40 f4 Tfe8; .41 Tel: 

Tel:~; 42 Kf2 Te8 gevolgd door Pf8 

waarna · zwart beter blijft staan~ 

36 Pf4 

37 Lf3 Dc4: 

Eindelijk. 

38 g5 Td6 

Nu de diagonaa~ van Le3 onderbro-

ken is~ heeft zwart deze ressource. 

39 Tel - Tg6 

40 gh6: Th6: _ 

41 Dg3_ 

41 •• De4! .! 

Deze knal maakt in feite een einde 

aan wits illusies. Op ·42 Le4: _ volgt: 

42 •• Pe2+; 43 Kfl Pg3:+; 44 Kei 
ThJ+; 45 Kd2 .Pe4·:+, dus is wit ge

dwongen de dames te ruilen, waarna . . ~ 

het eindspel opzichtig verloren ;'' is. . .,/ 

42 Df4: Df4: 

43 Lf4: Tf4: 

44 Tel Ta4 

45 Te8+ Kh] 

46 Le4+ g6 

47 g4 Ta3: 

. 48 Te6 Tc3: 

49 Kg2 

Op 49 g5 komt •• Th4; 50 Lg6:+ Kg7 

5 1 Lf5 Tf4. Wit probeert nog de 

zwarte toren van f4 af te houden. 

49 ' •• b5 

50 .f3 . b4 

51 gS Th4 

. 52 Lg6:+ Kg7 

53 Kg3 Td4 

54 Le8 

54 Lhs · (dreigt eeuwig schaak) 

wordt natuurlijk met Td7 bean ,twoord. 

54 b3 

-55 g6 Td8 

In deze verloren stellÎng ging wit 
door zijn vlag. Op 56 Te7+ was geko

men: Kf6; 57 g7 Te8:! Fantastisch. 

Wiet Bouma. 



XIJlJ REC:d:NTE H00<1.J!.&-ffl DliPI'E
PJ.ntrm ( to be continued) . 

Rob van Gompel 

~n l.altg vemoèiend sanaak:selloen 
is · weer min. of meer a.ohter de rug 
alleen heeft Gera.rd mij · toegegromd 
dat er nog een stukje dient te 
komen, dus die ru.g nog maaz,, eens ' 
gekromd over de schrijfmachine. 
Ik kan wel stellen da.i; ik mij na.a3:' 

het eind heb gesleept, o'D sohaak:
gebied, wat ook blijkt uit de serie 
h.al:f jes die ik in de interne nog · 
bijeen speelde. Voordien had .de klok 
slechts enen en nullen geslagen. 
Uit de laatste categorie ving ik er 
twee voor het NSSK begon tegen Eric 
Hubert (blunder) en Jeroen Groot 
(weggespeeld). 
Op het·~ had ik mij enigszins 
voorb81'4p,d, en toen ik ter elfder 
ure 1ïoc.li~nog in groep twee bleek te 
mogen uitkomen wa.s dat · geen overbo
dige ballast. In de ·eerste ronde 
oon:f'ronteerde het lot mij met Walter 
Anana., die ik later in de nationale 
rat~lijst met _ 1797 .EtO terugvond, 
~ die mede op grond hiervan ho~p-t~ 
die groep na.ar zijn ha.nd te kunnen 
zetten. 

Wa.lter. Anema. - RvG 
Piro 

e 
NSSK 1 r • . 

1. Pb1-o3 g{-g6 
2. d2-d4 Lf&-g7 
3. e2-e4 d7-d6 
4. f2-4'4 Pg8,-.r6 
5• ... Pg1-f3 o7-o5 

Via wat zetvewrwisselingen zijn we 
!n ~n bekende varia.ut terecht ge
koacm die ik had voorbereid. 'Nox
JIBal • is 5 "o..o 6l.d3, o5 • . 
-~6; Lf1-b5 + Lo8-d7 · 
., 7. 94,~ Pf6-s4 
~-8. Lb5Xd7 t 
Het vraagtekea is van Keene, die er 
aan toevoegt, dPt hiemee het witte 
oentrum uiteenvalt. 
8. ••• Dd8xd.7 
9. e5Xd6 

Over deze zet heb ik geen theorie 
meer. Kennelijk sijn ook 9.pg5 
en 9.d5 geen alternatieven, -want 
nie·t deze voortzettingen ken ik nog , 
twee verliespartijen voor wit. 

9. ••• o5xd4 
10. Pf'3xd4 

Diagram 1. 

10. ••• 0.:.0 t? 
11. 0-0 ?! 
Walter vond deze zet naderhand •wat 
7imide', maar deze stelling is erg 
ingewikkeld. n.tidelijk is dat tri. t het 
pionoffer met 11.dxeî Te8t (of zelfs 
11 •• Lxd.4!?) niet kan aannemen. 11.h3 
lijkt .mij zwart nog voor de meMe · 
problemen te stellen. 
11. • •• Dd7Xll6 
Dit kan nu ni'et l~er uitgesteld 
worden en de pionnenstructuur laat 
11 •• exd.6 niet toe. 
12. Pd4-b5 ?? 
Overziet een vrij simpele combinatie. 
12.nx.g4 of 12.PWe2 laat wit buiten 
direct verliesgevaar, alhoewel wit · 
in de beide laa,tste gevallen de bila-
liteit moet geven ( •• Pf2+). · 
12. ••• Dd6-b6 + 
13-. I{g1-h1 Lg7xc3 ! 
~ goed.berekende zet is nu al genoeg 
om de hele partij uit te maken. Ik 
krijg alt~ een licht gevoel van gène 
als ik zo'n zet ui-tvo.r: het is té 
simpel voor m'n gevoel! 
14. l);J.1:xg4. Db6xb5 
Nu zag bij -het pas! Lo3 is onkwetsbaar 
vanwege 15"Dx:r1 *• Er volgde nog 
15. Tf1-:f3 Lc3-g7 
16. Lc1-d2 Db5,xb2 
en wit gaf op, 0-1. 
Als in een droom tebmde ik het · ved-
strijdf'ormulier. Wal ter besloot !pet' · 

. mij mee te eaan om de l~e tijd tot 
de tweede ronde te doden, en na een 
pizza op het 'l'horbeokeplein en een 
tram 9 tie maa.r niet wou komen t·ro.ren 
we_nog net op tijd voor de tweede · 
ron~e, die mij een kra.o1ttmetillg ·met , 
F.ddie van de Gever bra.oh.t, de zeli'~ · 
die onlangs dat bloedstollende paard
eindspel van Wiet verloor, en die vorîg 



j~ tonzet Ren:e in 't Veld 'n 
'oa.tastropb&al • punt a;f'handig maak-

. te.. Laat · ik, a.lvoreus we ons tot 
deze partij fie wenden, nog zeggen. . 
d.a.t Wa.lter in he\ verdere verloop 
van het toernooi d:osdanig aa.ngesla.- . 
gen bleek: dat h .:-t ·· sooren slechts 
~én keer wilde lukken, onder luid 
gejuich van .de omstanders overigens. 

RvG - Ed vd Gevel (ELO 18~) _ 
Ru.ssisoh . . . NSSK 2. ronde 

1. e2-e4 e7-e5 
2. Pg1-f3 Pg8-.f6 . 

Gadverdaimne ràssisoh! l pleeg -ik clan 
te denken.. Gelukkig was het me koi't 
geleden nog eens overkomen en had 
ik de. theorie nog even nagekeken. 
3. Pf3%e5 _ d7-d6 
4• Pe5....f3 Pf6xe4. 
5. -d2-d4 d6-d.5 
6 • Lf 1-d.3 Lo8-g4. ? ! 

Hoewel ~ mij geen gedetailleerde 
varianten herinnerde wist ik dat 
dit minder goed was~' Actueel zi~ 
de va.r.ia.nten na 6 •• :r.e7 7.0-0, Pó6t 
waa.r Portisoh inmiddels definitief 
van lijkt te zijn afgestapt, nadat 
Ka.rpov een keer teveel de on.deugde
lijkheid van het remisewapen .aan
toonde (zie bijv. SB 180). Deze . · 
zat was evenwel het voorbereide 
repertoir van mijn tegenstander op 
1.e4, onth\üde hij me la.ter. Hij 

·had er ~ede resultaten mee geboekt, 
en kwam tzelf's' 5.d4 maar relatief 
zelden tegen. ( l ) 
7. 0-0 . Lf'8-e7 
8. o2-o4 ( ! ) c7-c6 · · 
9. Tf1-e1 'f7...tf5 . . _ 

De-tamelijk bizan-e consequentie 
van de zwarte opzet• Het witte 
openingsvoordeel is onbestrijdba.ar, 
ma.a.'t' nu. nog winnen, dat is altijd 
het moeilijkste part. 
10. o4Xd5 , Dd8xd5. 
11. Pb1-o3 
Kostte mè vrij veel tijd, ~ 
hoe moet wit anders verder? 
11. ••• Pe4;x:o3 
12. b2xo3 Xe8-f8 ? 1 
Het pla.tvoerse 12 •• Lxf'3 lijkt me 
nog hÉrt meest aan te bevelen, omda'\ 
een geïsoleerde dubbele f-pion een 
stro.cturele zwakte is waar de ha.lf
open g-lijn slechts .twijfelachtige 
oompens3tie tegenover biedt. Het 
is bovendien co:näequent. ' 

13. Dd.1-e2 Dd5-d6 
14. a2-e4 1 Pb8-d7 
15. Lo1-f4 Lg4:J;:f3 
16. De2xf3 Dd6-t6 
17. l.d.3°"".04 Pd7-b6 
18. I,~ Kf8-e8 
·Er dreigde · 19.Le.5,llm6 20.Iïxgî+ 
(19"Ih6 20.Drf5+). Ik was op dit 
.momeIIt ui tera.ard zeer tevreden en 
zag zèlis een directe "winstoombina
tie". 
Dia.gram 2. 

19. Le6xf5 ?? t Dt6xf'5 
20. Te1xe7 + 
A · tempo gespeeld. En mijn tegens'löa.n.
der k:iJ"kt verbaast, enige tijd, en - . 
begint da.n te knikken: hij ziet liet. 
Diverse 'langswa.ndelaa.rs' _ grijpen zich __ · 
in -wanhoop naar het hoofd• ' 
20~ y~;4 .,-5 ICe8xe7 
21. Lf'4-d.6 + 

· Nog steeds a tempo. En J!)i blij:f"t ma.ar 
begrijpend knikken. 
21. • • • Ke7xd6 ?? 
IIAAha.b.all::1.! ! ! Na. 21 •• Kf6 kan wit de · 
stukken bedroéf't te:rtlg in het döosje 
doen-: hij bl:i.St een toren ach.ter. 
Mijn tegenstander is eohter zo in de 
ban van de oombina.tie dat hij deze 
simpele u.i. tweg weigert te zien en 
braa.f meewerkt. · · 
22. Df3xf5 Ta8-e8 
23. o3-o4 ! Kd.6-oî 
24. a.4-o.5 Pb6m4? 
Een blunder _ tot siot i het kost · nog'b 
steeds een stuk. 
25 0 Df5-t.'7 + 
Zwa.rt geeft op: 1-0-1 
Toen hij in de zesde ronde opnieuw 
in de running was voor de lloofdprij- _ 
zen bleek hij 1"e5 te hebben _ ver
laten. Gevolg: een pak slaag met het 
Soa.nclinavisch. Ma.a;x:t dan vraag je -toch 
ook om moeilijkheden! 



De tweede dag zette mij weer met 
. beide benen op de grond. 's..:ff'.orgens 

haalde ~ :het mij in mijn hoofd te
gen uiteindelijke _ groeps-ni.DW3Br 
Albert Ja.n Voskamp op de 7 zet 
f6 te spelen in een Piro , '>en 
hoe Jeroen Groot mij sla.ohtte leest · 
U elders in ,dit nummer. 
Geheel ontnuch:terd. sooorde ik een 
vrij eenvoudig punt op de derde 
oab.tend, en kwam de zesde ronde 
weer eens een 'Slaaf' . op· het bord: . 

Niels Wijntjes - RvG NSSK · 
Slavisch damega.nbiet 68 

ronde 

1. à2-d4 
2. o2-c4 
3. _Pb1-o3 
4. fg1..f'3 

;5. a.2-a4 
6. e2-e3 
7• Lf1xo,4 
a. o...o 
9• h2~ ?I 

d7-d5 
OÎ-00 

Pg8-f6 
d.5xo4 

- Lc8-f5 
e7-ei'> 

Lf8-b4 
0-0 

Dit is niet de mam.er om z.'HaZ't ·voor 
problamen te stellen, en wit besluit 
in het vervolg zich in tempoverliès · 
te schikken. 
9. • •• 

10. Po3-e2 
11. Pe2...g3 
12. ·h.3414 
13. D Dd.1-b3 
14. Pf)-g5 . 

· 15. Lc4-d.3 
16. Db3xd3 
17. e3-e4 
18. e4-e5 

Pb8-dî 
Dd8-e7 
Lf5-gt, 
Pf6-h5 
a7~5 

Pd7-b6 
Lg6x.d3 
Ph5-f6 
h7-h6 
h6x.g5 

19. e5:x:f'6? 
Dit kost een pion. 19.1,.xg5 "HaS 
natuurlijk de zet. 
19. • •• 
20. h4x't?;5 
21. Pg3-e4 
22. g2-g3 · 
23. Dd.3-f'3 
24. Kg1-g2 
25. ~~::à-3 
26. Lo1-e3 

g7xf6 
f6:x:g5 
f7-f6 

Kg8-f7 
Kf7~ 
Tf8-h8 
Kg6-g7 
Pb6-d5 

27. 
28. 
29. 
30. 
31 • 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Tf1-h1 
g3-g4 

Pe4-c5 
Pc5xd.3 
. Ta,1-o1 

f2:x:e3 
To1xh1 
Th1:x:h8 
Kg2-f3 
Pd3-c5 
d4xc5 
e3-e4 
e4-e5 

De7-f7 
Df7-g6 
Dg6:x:d,3 
Lb4-d6 
Pd5:x:e3 
Th8xh1 
Ta.8-b.8' 
Kg7xh8 
f6-f5 

Ld6xc5 
Kh8-g7 
f5-:f4 

Nat1:Jlll"lijk: was ik uitslu:i:tend · mee
.gegaan in deze afwikkeling naar. '" - . 
eindspel omdat ik daoh:t zo te kunnen 
winnen. Op het ljloment dat dezë 
blok.kaclestelling op het bord kwam 
bood mijn tegenstander echter remise 
a.a.n. Na ·jeen aanvankelijke schrik dat 
ik het weer eens zou hebben laten 
lopen concludeerde ik. toch vrij 
snel dat ik gewonnen stond. Het be
wijs komt hi~a.. 

39., ••u 
40. Kf3-e4 
41• Ke4-d4 
42. Kd4-o4 
De witt.e koning is a.a.n de-·ranc1 van 
het vierkant f'1-o1-o,4-f4 aangekomen. 
Natuurlijk. kan hij ook na andere ;;:; 
zetten niet l~er verhinderen dat 
de zwarte . koning beslissend in het 
spel komt. 



42. ••• b7-b5 +.· t. 
43. o5xb6 ep . Kdî-08 
44. b2-b4 
Indien bijv. 44•Kd.4,K:b7145•Ko4 Kxb6 

.46. Kd4, f3! 47.Ke3 Kcj en ·wint. 
44. ~.. . . f4-f3 1 
Niet bereid of . in staat tot enig · 
telwerk besluit mijn tegenstander :. 
de zaak nog even •w.t te melken'. 
45. 'b4xa5 f3-f2 
46. Iro4-c5 · f2-t1 D 
47. Kc5zo(> Df1-a6 
48. Kc6-d6 · Da6:x;a5 
49 • Kd.6xe6 Da5:x:b6 + 
50 • Ke6,4'5 Db6-a.5 , 
51. K:f'5xg5 l)a.5.:x:e5 + 
52. Kg5-h6 De5-h8 +· 
53. Kb.6-s5 Ko8-b7 
~ wit ga.f het zowaar op! 0-1 

Dl?~r dit puntje kwam ik dus op 4 
uit · 6 en dat bet .ekende dat ik n~ 
kans hield op promotie na.ar de 1 
groept waarvoor dan wel gewonnen moest 
worden. !log eèn US-er had ziah naar 
die positie geknokt: Huub van de Bergh, 
en uitgerekend wij Nld.en uit de 
o~eilba.re hoed van Jaap en Kees. 
Al voor de parlij zei Htm.b op ·,een· 
Slaa:f te rekenen en ik besloot het 
geveàht niet û:i--t de weg te ga.an. 
Om d.i t onderwerp nu eens 'tlat diep
gravende:t'. te behandelen zal ik in · het 
commentaar ook op de openingsteorie 
ingaan. 

Rtm.b·vd Bergh - RvG NSSK 7é ronde 
Slavisch Darnegambiet ( ~omen) 

1. d2-d4 dî-ç.5 
2. o2-o4 o7-o6 

-~3. Pg1""'.f3 Pg8-f6 
4• Pb1-o3 d5xo4 

Het aangenomen Slavisch. Zwart geef't 
vrijwil]4g het centrum op en speelt 
niet op handhaving van de gambietpion. 
5 0 a.2-e4 Lc8-f5 

Dit is m.i. het meest consequent, 
om te spelen op het ve~hindm"en o.q. 
zo lang. mogelijk tegen houden van e4: 
Ook 5 •• Lg4 is speelbaa:r. . 

6. .e2-e3 · e7-e6 
Wit heeft zijn dameloper IIU. ingeslo
ten, terwijl de zwarte buiten de 
keten on:t;wikkeld is. 

7 • Lf1xo4 · · Lt8-b4 ( ! ) 
De enige goede voortzetting. 
8. 0-0 0-0 

Hier is ook 8 ... Pbd.7 mogelijk, het
geen volgens mij niet helemaal ge
lijkwaa.rdig iss het sluit o.a.. de 
v-d.t'ia.n.t die ik nu speel uit. Boven
dien moet zwa.rt na.·?19.Db3,a.5 t 10.pa.2 " 

. {10.Ph4,t?),Le7t 11.Dxbî (11.Pb4l?),' 
·'l'b8 12.Da.6 {12.Do6?,'fb6),Ta.8 13.Dlco6, 
To8 met remise genoegen nemen. Op 

9"1>e7 breDgt 10.Pa.2! wit in het ·r 
voordeel; na 9"Db6 10.e.41 - Euwe. 
Gerard Rill meende dat hij zelf 
8. oPbd.7 speelde, maar dat -was wel 
il;l de kroeg. Maar hoe zit het nu? 
9. Dd.1-e2 , Lf5-g4 !? 
~ .witte voortzet~ing is wa.a.rsohijn
liJk de sterkstef"mijn reactie is 
een bewuste .keuze voor de • second-

. best t va.nam in de hoop Huup een 
· beetje uit zijn repertoir té' baien. 

10. h2-h3 ?I I,g44l.5"?t 
Maar b.8' lukt iets te goed! Noi,maal 
is 10.Td.1,Pbd.7 11.h3,Lh5, ' ~ zoals 

. wel vaker in dit ellendige spel is 
zetverwiaseling niet toegestaan: 
met 10 "Lx:f'3 ! had ik het sp-el een 

· voor mij gunstige wending kunnen 
geven • . 
11. Tf1-d 1 Pb8-d1 
12. e3-e4 Dd.8-eî 
~ze zet werd door liwb sterk gekri
tiseerd., en had mij bij · o.e voorbe- · 
reiding ook a.l zorgen gebaard., omdat 
ik dacht dat er iets sterkers moest 
zijn. Huub zei dat 12"Deî meer in · 
a.a.nmer~.g komt en mompelde daarbij . 
iets over 5D\rslov, ma.."lJ:" ik ben ook 
da.a.rv-cm niet overtuigd.. In een cor
respondentiepartij had ik kort voor 
_deze partij 12 •• Da.5? uitgeprobeerd, 
het vraagteken is mijn conclusie, 
want ik ben d..aarna snel geveegd. 
12 •• De7 is een aanbeveling van 'onze 
ouwe' Eu:we. 
13. · Lo1-g5 ?? 1 ! 
Hunb zal, wanneer hij dit stukje 
leest, nu wel even zijn wenkbrauwen 

· optrekken, want deze zet w--~ zijn 
•weerlegging' van ,2 .. De7, en helaas 
wist ik het tijdez:.s ·M. pa:rtij niet 

· aan te tonen: 13"L:x:f'.3 t 14. ncf3 ( 
14.gxf3 !? ) , e5 J en de vraag begint 
z~<:11 op te dringen wie er . nou eigen
liJk aan het weerleggen is. 



~ hoo:fdva:ria.nt ga.at verder mt- 13. 
g4, waa.rn.a.· Ea.we nog tot de 18 ze-b 
doo~seert; en dan besluit dat 
wit duidelijk eind.spelvoordeel heeft. 
Da.t zijn de momenten dat ik alle 
grootmeesters wel schieten k.an! 
13. ••• h7~ ?! 
14. Lg5-h4- · · g[-g'j 
15. Ul.4-g3 · a.7-a.5 
16. · De2-e3 e6-e5 
Nu is de strijd goed ontbralld, en_ 
is het moeilijk oordelen. Wit komt 
uiteindelijk duidelijk gunstig te 
voorschijn, tnaaJ:' ik weet niet of · 
mijn 168 CÜ:l.éU'aan sahuldig is. Huu.b 
verdient in elk geval de eer dat hij 
de zaken voortvarend a.a.npa.kt, en er 
niet voor te~sabrikt een kwaliteit 
in de aanval te steken.: 
17. Lg3xe5 !? Pd7:x:e5 
18. tt3xe5 !? . Lh5xd.1 · 
19. Ta1xd.1 o6-c5? 
Naar mijn idee is dit de beslissende . 
fout, e.n·ni.et alleen omdát ik wits 
208 eenvoudig had overzien (?!), 
ma.a:r vooral ook omdat 'de loper op 
b4 hierna zo dood is a.ls een. (vul 
zelf maar in). Mijn beste kans was 
19"Doî. 
20. Pe5-g6 ! De7-o7 
21. Pg6xf8 Ta.8x:f8 
22. d4-d.5 
Precies deze zet was ik bang . voor. 
Coen van der Heijden toonde e<lhter 
na. afloop _ dat 22.e5 ! l direct had · 
gewonnen: 22 •• c:x.à.4 23.Jl:ltd4 Pe8 
24.e61 
22 . ••• DQ7-e5. 
23. f2...f3 ?! 
Nu hij gewonnen staat begint ·Huub 
te aa;rzelen, en ik aas op een gaatje. 
23. ••• Tf8-d.8 
24. De3-o1 Pf6-h5 
25. Po3-a.2 ?? 
Fien vreselijke bok. Na. 25.Pe2 heeft 
zwart nog niet veel in te b:rengen, 

· maar nu. he.e:f't hij een willnende qan- . 
val! 
25• •• ,o 
26. Do1-o2 
27. Kg1~1 

De5-g3 
Ph5-f4 
Lb4-e1 ! 

28. Pa2-o1 

Deze stelling ~ volgens mij _goed 
in de een of andere probleemru.br:iek 
terecht: -wit speelt en wlnt. 
Wie eerst .zelf wil kijken moet wer · 

· het vervolg ma.a.t-even een pap; ,ertje 
leggen, want hier komt de oplóssing: 
28 •• Pxh,3!! Indien nu , 
A) 29.gm.3 L.f2l . en 30 •• lh.3 mat valt 
sleohts met een dameoff'er af te wen-
den, (30.Lf'1-Dg1++), .of -··-- __ . _____ · 
:S) 29.pd.3 Pf2+ )0.P:x:f'2 Lxf2 en na. "27· 
volgt 31. •lh4 ma.to -
In andere varianten verspeelt wit .~.; 
teveèl materiaal. · 
Ik zag echter nog een a.ndere zet: · 
-28. ••• I,e1 ... f2 ?? 
29.. Lo4-f1 Pf4xh3 ?? 29" 
Nu klopt het niet meer. Beste kans: Ld4• 
30. Po1-e2 ! Dg3-h4 
31. g2:àl3 €5-"8'4? 

· De sterke stille 31 •• Kb.8 r moest mij 
op dit znoment wel ontga.an, te zeer 
was ik ontgoocheld" 
32. f'3%g4 . : Td8-d6 
33. · e4-e5 Td6-.g6 
34. Do2-:f'5 Lf'2-e3 
35 • . D.f5-'f3 Le3-f2 
36. Kb.1-g2 Lf2-e1 
37• Pe2-f4 . Tg6-b6 
38. Pf 4-d.3 Tb6-b3 
39. Td1xe1 c5-o4 
40. Dt3-d 1 f7-.f5 
Bij deze zetten is commenta.a.J:.' overbo
dig: tijdnood van wit, waardoor ik 
bleef 'schwi.ndelen ' . Htm.b speelde nu 
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vrijwel onmiddellijk . 6. L:f'1-d.3 Pb8-c6 
41. Dd.1xb3 o4xb3 Dit vond ik een moeilijkè beslissing. 
en dat was juist getaxeerd: Immers: o5 of o6 in · combinatie met 
dit eind.spel is · gewonnen voor Pbd.7 verdwijnt nu uit de mogelijk-
wit. Ik geef · de .rest van de heden, een opstelling die in . de 
pa;ri;ij in korte notatie voor de · Pirè veel . voorkomt, terwijl ~e 
liefhebbers: witte plannen nog in de toekomst 
42.Te3 Dg5 43.Tf.3 f:r.g4 44-.hxg4 h5 besloten liggen. Het idee hallg't 
45.Tf4 hxg4 46.Kg3 :00.8 47.Lg2 Db6 natuurlijk sa.men met pion d4, die 
48'.'l':rg4+ Kf8 49.Kf3 Dg1 50.Ke4 · Da.1 nu. indirect twee maal aangevallen 
51.Tf4+ Ke8 52.Kf5 :001 53.1e4 Dh5+ sta.at. Op 7.d5 was. ik 7"Pb8I van ::.;. 
54,Ke6 Db.3+ 55.Krl.6 Dd.7+_56.Ko5 b6+ plan, wat a.e 'sohuld' is van Ger~ 
57.Kxb6 Keî 58.d.6+ Ke8 59.Lg6+ 1-0 Rill s a;rtîkel over de Breyer-ta.r:i.ant 
Sohokkan.d.,' dat zo'n Dame zo ma.eb.te- va.n het Spaans in het vorige nummer. 
loos kÀn zijn, er zat geen enkel patje/ 7. . a.2~ ? · 
eeuwig soh.a.a.kje meer in! Dit is toab. te gek! Alsof Pb4 ooit 
Huub zien we via deze ovencinning dll.s in a.anmerkillg zou kome:n.1 In oombi
volgend jaaz- terug in de A-groep • . Ik · na.tie met (10.)b4 is het zel:fs een 
wens hem daar SllOces en sterkte. ernstige positionele fout (i.v.m. de 

zwarte fianchettoloper). Beter rochade. 
De lengte van deze a.na~se geeft ook Î • • ~. Pf6-dî 
iets " a.a.n van de zwaarte van de partij, 8. Lc1-e3 e7-e5 .1 
en na.dat in de kantine de prijzen wa:ren 9. d4-d.5 Po6-e7 1 
uitgereikt en éen stroom pils en bitter- Ook 9 •• Pd4 ziet er zeer a.antrekk:e-
ba.llen begon te vloeien was wel lijk uit, roaa.-r-is niet goed omdat 
duidelijk dat ik die (di:nsda.g)~vond wit eenvoudig kan weigeren te slaant 
niet meer na.ar de olub zou gaan. ~ het Paard misplaatst i -s~ -
Maar toen ik eenmaal naar huis ~ietat 10. b2-b4? fî-45 ! 
was en mezelf' ma.ar bleef' dwarszitten Zwart staat gewonnen, al f'.:·is het dan 
besloot L~ dat er . maar een ding opzat: nog . '-in hogere zin'. Jaap ergerde zich 
vanavond nog een partij winnen, om a.a.n dit commentaar op dit moment·, - én 
niet een week lang het eigen zel:f'ver- h eeft geli j k dat wit ziab. nog wel kan 
trouwen te blijven ondermijnen. Du.s v è;roedigen, maar zijn na.deel is toch 
stapte ik weer op de fiets voor de onbestrijdbaar. 
88 partij in vier dagen. Stapelgek, 11. Pf3-g5 
maar ach, sommige mensen eten teveel 12. e4xf5 
eieren met Pasen. 13. Pg5-e6? 

Jaap van de Veen - RvG 5~1983 
Piro 

1. e2-e4 
2. d.2-d4 
3. Pb1-c3 
4. h2~ ?! 

d7-d6 
Pg8-f6 

g{-g6 

Jaap pakt de zaken onconventioneel 
aan, dàt hoeft niet slecht te zijn, 
maar .het lijkt me toch voorbarig nu 
al Lg4 te willen verhinderen. 
4. .,..,. Lf8-g7 
5. Pg 1-f3 0-0 

Pdî-t. '6 
Pe7-f5 



. 51~:?,~~~ .: 

. .-1s,. -· ... ,.... . · . ·· 1iólr,e6 
>·:14. ... ·;d.5%,e6 _::'. ,P'f5xe3 
.. 15 . .. ·. t2xej ·· . . .. P:f'6-h5 t 

Ei1 na. is hij voorgoed te laat met 
roob.ere.u • . Het is eigenlijk a.l uit. · ' 

. 16. . • e5-e7 : Dd8xe7 
•·,17~"-~ + . I{g8418 -

18. Dd1-g4 · c7-o6 ?! 
D'ireat 18 •• e4 won wá.t sneller. 
19 • P.c3-e2 d6-d5 
20. Lc4-b3 ·. e5-e4 
21. Ta.1-d.1 De7-e5 
22. Pe2-d4 T:f8-46 
23. Th1...if'1 Ta8-f8 
24• Tf1:x:f6 De5:x:f'6 
25. , Ke1-d.2 ? 
Nu was opgeven toch echt sierlijker 
gew(test. 
25. • •• 
26. Dg4-e2 
27. De2xf2 
28. Kd2-o1 
29. b4-b5 
30. Pd4-e6 
31. Td.1-e1 
32. Te1-g1 
33. Lb3-a4 
geeft . op. 0-1 

llf'6...if'2 + 
Ph5-g3 l 
Tf8xf'2 + 
P~-!1 
, 'o6-o5 

. Pf1:x:e3 
· Pe3xg2 

05-<>4 
e4-e3 

Zo kon ik die avond tooh nog rustig 
sla.pen, sorry Jaa.p. 
De rest van het seizoen heb ik wei
nig bijzondere partijen meer ge
speeld, en de volgenà.e 'piek' komt 
weer bij het OBRA-'toernooi . Ik sluit 
ondanks de halve lege kolom hiernaast 
toch. maë:.r a.f, met de ~~ dat jullie 
een prettige vakantie zullen .hebben 
zodat jullie net als ik vólgènd ja.a:r 
••• ? 



Een pertij 

•Een men die niet scheekt tiet 

is geen men. Scheken is een 

kwestie ven intelligentie, zeg 

ik altijd. Een vent kan voor 

mijn part vier meter lang zijn, 

maar schaken moet ie kunnen, 

anders is het een nul. Ik speel 

sche~k. Ik ben geen nul. Nou ga 

ik u wet vragen; geeft u me 

entwoord als u er zin in hebt. 

·Als u det niet hebt, geeft u· me 

~een entwoord. Waarvoor heeft 

een mens hersens? Ik zal het u 

mear zeggen, anders piekert u 

zich maar suf, dat zou jemmer 

zijn. Om mee te schaken heeft 

ie hersens. Voelt u? Als u- ja · 

zegt is het in orde. Als u nee 

zegt vertel ik het nog een keer, 

omdet u het bent." (Uit 'Het ·. 

Mertyriurn' ven Elies Ce.netti) 

i'3ererd ~ill - Mercel Peek 

N.S~K. 3-e ronde 

3 epril 1983 

1. e2-e4 e7-e6 
r 

2. d2-d4 d?-d5 

3 .• Rti1-c3 Lf8-b4 

4. ~5 Od8-d? 

5. Dd1-g4 

Gebruikelijk is 5.e3. 

•*" ...J,· 

Het 

leek me beter · oat teger, :..8M8nd• 

die zo duidelijk,op een posi

tionele strijd aanstuurt, de 

' opeping zo scherp mogelijk te 

speien. 

·s. . f?-f5(?f) 

M.i. is 5 •• Lf8 beter. 

6. Og~g3 

?. Pg1-h31? 

b?-b6 

Ik denk dat dit een nieuw-

tje is. Gewoonlijk voert 

wit dit plan uit na 7.e3 

Lc3 8.bc3. Ik probeer ·nu 

dit tempo /. uit te spare.n. 

?. lc8-e.6 
..; 

a. 
9. 

10. 

10 .• 

Lf1:a6 Pb8:a6 

Ph3-f'4 Pa6-b8 

0-0 

Verleidelijk was 10.Pe6 De6 

11.0g? Og6 12.Dh$, me.er dat 

lèek me niet zo gezond: · 

b, 12 •• Og2? .13.Ke21 ( 13. Tf1 

is ook goed) Oe4(13 •• 0h1? 

14.0g8 Kd? 15.e6 K- 16.Lf4 

of 16.Lg5 +-)14.Le3 f4 15. 

Og8 K- 16.PdS +-

~ 12i.Pd?! 13.0-0 Lc3 14.bq3 

0-0-0 en •• Pe? -+ 

g?-g6? 

Het is de vraag of na bijv. 

10 •• Pc6 de zet 11. Pe6 een 

dreiging- is: 11 •• De6 12.Dg? 

Og6 13.DhS lc3![13 •• 0-0-0? 

14.Pe21 Lf8 15.Pf4 Of? 16. 

e6 +-)14.bc3 0-0-0. De 

deme zit gevangen, maar kan 



· niet eenvoudig veroverd woY..:.. 
den. Het veiligst was in elk 

gevel 10 •• Lc3 11.Bc3 g6 !/!:. · 

De stelling ·smeekt om een 

·. offer. 

11 •.. Pc3: d5! e6: d5 

12. e~eS 0117-g? 

Op "12 •• Dd8(of 12 •• oce) volgt 

13.Pg5 met vernie,tigende .asn

vel . Na 12 •• Dd6 wint wi t' s-een

voudig met 13.e3 het stuk -~e

rug en behoudt een superi- . 

eure stelling. 

13 . Pf4: .d5 Lötl-d6 

Niet 13 •• Pe6 14.L f4 0-0-0 15. 

L e5 +- . 

'14. Lc1-f4 Ld6:f'4 

Zwert çrobeert de stelling 

zo veel mogelijk gesloten te 

houden. Na bijv. '14 •• Pf'6? 

15 . Pf6 Df6 16.Ld6 cd6 17.Dd6 

heeTt wit onweerstaanbare 

drei~hgen(bijv.18.Dd5). 

15. Dg3:f4 Pb8-e.6 

'16" e6-e?! 

(zie diegrem volgende zijde) 

Tot zover leek me alles ge

dwongen. In de diegremstel

ling heeft zwart verschil~ 

lende mogelijkheden: 

~ 16 •• Pf6? 17.DeS Ph5 18. 

Oeö met onweerstaanbare 

··e:envàl. 

[ · 16 •• Kd?!? 1?.Te1 en nû: 

§! 1? •• iea 18.0e3! Kca(1e •• 
Pe? 19.De6 Kd8 20.Pf6 

enz.; "':18• .Of? 19.0e5 is 

enaloog de partij}19. 

Oe6l Kb? 20.b4 Pb8 21. 

bS met eanhoudende druk ~

(en dreigend e2-a~~6-a6). 

Zwart ken nauwelijks los 

komen • 

. ê,!! 1? •• c6 18.De3! Of? 19. 

Oe3l OdS(CPf 19 •• Pc? -

19~.Pb87 20.Pb6 - 20.Pc? 

Kc? 21.e80 T~ 22.0e? +-; 
19 •• cd5 20.Da4 Kc? 21.eB()) 

+-) 20.oas TeB (2~ •• Pe? 

21.0b? +-) 21.Db? Kd6 22. 

c4 Dc4 23,Tac1 Od5 24.Te5 

Dd4 25.Dc6 t<eS 26.DeB +-

Ne leng nadenken koos zwart 

het meest voor de hand lig

gende: 



16. 

1?. Df4-e3 

Te.&-c8 . 

Og?-f7 

Het enige want 18.De6 is 

dodelijk. 

18. Oe~e5 c?-c6{.t} 

Wit wordt zo tot een beslis

sing gedwongen, die niet 

eenvoudig is. Het meest voor 

de hend ligger.td is te geen 

zoeken neFr een manier om 

de aanval voort te zetten • . 

Met mijn volgende zetten 

· start ik de.ri ook een inga,.; 

. wikkelde efwikkeling die 

weliswaar het initiatief 

hendheaft, mear de winst 

problematisch maekt. 

Geen van ons beiden wes {ook 

in de post-mortem) op het --. 

idee gekomen om 19.Pb6 ab6 

20.0h8 te spelen. 

Oordeel zelf. Wit heeft in

middels voldoende materiaal 

terug gevronnen en .bezit 

twee potent!:el:e vrijpion

nen op de demevleugel. Bo

vendien steet de zwe.rte 

koning niet geheel veilig. 

Ik denk dat wit winnend 

voordeel heeft. 

19. Oe5:h8?! c6:d5 

20. Tf1-e1 KeB-d? 

21 ,. e?~e8D+ Tc8:e8 

22. Te 1: e8 t<d?:e8 

23. Oh8-e5+ t<e8-d? 

24. c2.;..c4t? 

Dit was de bedoeling. Nu 

gast 24 •• dc4 . niet wegens 

25.DbS en krijgt wit een 

vrijpion-. 

24 • Pe6-c? 

25. c4-c5 Of?-e6? 

Hoewel dit voor de hand , 

ligt is dit toch fout. 

Zwart was reeds in tijd

nood. Veel beter waren: 

A 25 •• De? 25.Dh8 Ff6 Z7. 
~ cb6 eb6 28.KY1 Pe4 29. 

f3 (29. Te1? Pd2 -+ )Pd6 

(29 •• Pd2 30.Kf2 en 31. 
. +} :+ Te1 - 30. Te1 Of?-=-, hoe-

wel winst zeer moeilijk is. 

~ 25 •• Pf6l en na 26.0f4 is 

de winst zeer problematisch 

zo niet onmogelijk gewor-

den. 
Na 25 •• bcS?! 26.dc5 zijn de 

witte vrijpionnen zeer sterk 

en loopt de zwarte koning ook 

gevear. 

26 • . OeS-g?+ Pg8-e? 

2?. Kg1-f1! 

(zie diagrem volgende zijde) 



Een greppige zet, er dreigt 

28. Te·1. · Het beste wes nu 

w~erschijnlijk 2? •• Pe8 28. 

Oh? Pf6 29.Dh3(29.0h8t?) 

geweest. Wit heeft dan re-
, del.ijke winstkensen. Op 

_-2? •• bcS speelt wit gewoon 

28.dc5(28.Te1 De6) en heeft 

wederom m~chtige vrijpionnen. 

De zet die zwart .nu .speelt 

verliest geforceerd. Let.in 

ret greppige slot eens op --de . 

kreupele Jpaerdèn. 

27. 
. + 

28. c5-c6 1 

De6-g8? 

t<d?:...cte 

Of 28 •• Kea 29.0eS enz.; 2a~. 
Kc8 29.Df6 Oe6 30.0fS enz. 

29. Dg?-f6 Dg8-e6 

30. Df6-f8+ Pc?'-e8 

31. ~c7+ KdB-d? 

32. Ta1-e 1 Pe8:c? 

Of 32 •• Dd6 33.Te? Oe? 34.cSD. 

33. Te1:e6 Pc7:e6 

34 . Df8-a8 Pe?-c6 

·35. De8-h8 en zwart ge.f op. 

"Luzhin , preparing en attack 

for which it was first necessary 

to explore a meze Qf ver:lations, 

where his every st~ aroused·e. 

perilous echo, begen a long me

diteti~n: he needed it seemed, • 

to makè one last prodigieus 

e~fort and he would ~ind the 

secret move leeding to victory. 

Suddenly, something oecurred 

outside his being, e scorching 

pe.in - and ha let cl.lt a loud · 

C,!'Y, sheking his hand sturig' by 

the fleme of e match, which had 

lit end forgotten to apply to 

his cigarette. The pein imm~ 

dietely pessed, but in the ~ 

fiery gap he had seen something 

unbee.ràbly awesome, the full 

horror of the ebysmel depths of 

chess. He glan~ed et the chess

bO!!'J.}''d end his brein wil ted from 

hitherto unprecedented weeriness. 

But the chessmen were pitiless, 

they held and absorbed him. 

Thera was horror in this, but 

in this was also the sole harmo

ny, for what else exists in the 

world be~iOes chess? Fog, the 

unknown, non-bèing • . • • " . 

(Uit . 'The Oefense' van Vladimir 

Nabokov) 

Gererd Rill 



BEGROTING US·· SCHAKEN 1983/4(1982/3) 

CONTRIBUTIEBEGROTING 

Bondskosten 
Bestuurskosten 
Materiaal . . . . . 
Trainingsfaciliteiten 
Krantje · · 
Vrije . pot 
Tekort vorig boekjaar 

~,-(2580,-) 
150,-:-( 150,-) 
310,-( '.:359"21) 
500,~( 500,-) 
300,-( 300,-) 
240,-( 260;-) 

( 400~79) 
4200,-(4550,-:) 

· VRIJE-POT BEGROTING. · 
. :t 

Contributies . 
. (LxC) · 60x70,-=4200,-

(6~x70,-=) (4550,-) 

4200,4550,-) 

Snel schaakkampioenschap 
Prijzen 

180,-(180,-} 
200,-(200,-) 
160,-(120,-) . 

Uit contributies 240,-(260,-) 
Uit Okshoofd 300~-(325,-) 

Subsidie div. toernooien 
Fe est ( 85,-) 

. 540,-(585,-) 

EXTRA-KOSTEN-BEGROTING 

240,-(260 , -) 

Trainingsfaciliteiten 
Re iskosten competitie 

500, - .( 500, - ) 
200,-(200, - ) 
700,-(~00,-) 

US-algemene middelen 
700,-(700,-) 
700,-(700,-) 

AANTEKENINGEN( ) 
xx .B l unders in beeld 

Hans Polee-Ju r gen Stigter,5-4-1983 
1. P:f3 , Pf6 2. c4, e6 ( v-irigerfout voor g6) 
3 :Pc3 , d5 . 4. d4, Lb4 5. Lg5, c5 6. d-è 5: , Pc6 ( 16) 
7. e3,h6(19)8.cd5~(15),ed5:(20 ) 9.Lf6~ (1 8), 
Df 6: (20)10.Tcl(19) ,Lg4(24)11.Lb5(38) ,0-0(30) 
12 .Lc6:(54),bc6:(36)13.Dd4(55),Dd4:(39) 
14.Pd4:(70),Lc5:(57)15.Pc6~(81),Le6(66) 
16. 0-0(82),Tfc8(69)17.Pa4(85),Ld6(71) 
18 .Pd4(85), Lb4( 72) 19. 'a3( 87), Le7( 73) 20. b4( 88 )', 
Tc4( 77) 21. Tc4 ! ( 90), dc4: ( 77) 22 .Pe6: ( 90) ,fe6 .:, , · 
(7 7)23.T c 1(90) ,Tc8(77)24.Pc5(90) ,Lc~:(77) : ,~ 
25. Tc4:??Blunde~ 1.25 ••• ,Td8(78)26.Kfl(91) 
Lf8(79)27.Ke2(92),a5(80)28.ba5:(92),La3:(81) 
29. a 6(93) ,Td7,! (9 2 )30.Tc6(96) ,Kf7(93)31.K:f3, 
Ld6(95)???B~under 2.32.a7,Ta7 : 33.Td6:,Ta5 
a 4.g4 , h5 35.h3,hg4:36.hg4:,Kf6 37.Ke4,Te5+ 
38 .Kd4,Tg5 , 39.f3,Ta5 40.Td8,Ta4+ 
In deze stelling werd de ·partij afgebroken 
(wit:Kd4,Td8,pionnen è3,f3,g4;zwart:Kf6,'l'a4 . 
p ionnene6,g7)Ih de volgende Schakel i ng ·zal 
ik laten zien hoe ik hier ook nog de remise 
wegblunderde.(Zwart moet de _opetelling . 
Kf6(f7),Tel(è2);pionnen e5,g5 zien te k~gen J . 
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24 msi notrtlala intème competitie: KE:e:!>: 
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'1. juni · lédènvergaditt-ing - · · MO'&:r . . _ .. '. .. 
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