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25 o~ober 1983 

Jawe:l, geachte lezers/leden . 
(lidmaatschap ~ betaald?), ve>9r 
U ligt veer e~ nieuwe . ui'tgave 
:van ons onvers1aan'ba.r:-e clubblad, ' 
dat het US-Sobaakgebeurèu bij 
vOór-:..e.n tegenwind als immer . 
trouw voor u v~ slaa.t. De jaar
vergaderingen hebben weer plaats
gehad en . daarmee d.e vaststelling · 
van de bestuursleden. Vermeldens
waardig is dat Kees Bakker als 
a.t'tredend voorzitter door de 
vergadering zonder tegenstemmen 
werd bedallkt, en dat hèt . met 
behulp van zijn vaa.rdige .hand 
was,·: dat onze nieuwe voorzitter 
Et"ic_:Thunissen uit ons midden 
opstond. Maurice Teheux is -
voor het .laatste jaa;rt - onze 
secreta.ris, Wiet Bouma. en Fons 
Groot blijven weds:rtijd.leid.ers 
intern ·en extern, Jurgen stigter 
penningmeester. 
Ook de plaatsingscommissie heeft. , 
haCU' wik-en-weeg-werkzaamheden 
a.-f'gesloten en de externe teams 
vastgesteld. , (Voor de nieuwe . 
leden ter informatie: leden va.n 
de plaa.tsingsOómmissie zijn te 
herkennen aan een benedengemid- . 
delde externe score.) Alle teams 
hebben inmiddels al gespeeld. · · 
US 1 hee:f'I; uit d&.';eerste twee 
wedstrijden drie matchpunte~ 
geb.aaJ.d, en dat is er naar verluid 
één te weinig. Van US 2 en US 4 
staan elders in dit D.WDlller korte 
verslagen. US 3 speelde op 17-
10 jl uit tegen Desisoo 4, en 
rekent op een klein succesje. 
Vooralsnog waren er overwinningen 
voor Ad Ridder en Rob van Gompel, 
remises · van Rans van Wijk, . .. 
Adriaan Hóutsmuller en ~ Vos~ 
Bij Petèr Beugel stond al snel 
een Z"Wme dame Vervaat'liJ'k op 
e3 en dat was ongezond.. Thijs 
Wenniger had het meer met de 
eigen Dame te stellen: die kon 

;, 
. . -- ··:::---:-

plotseling nèrgens meer heen. 
Voornoemde Kees ·Baklter werd er 
na&' eigen zeggen 'netjes afgetikt 
door iema.n.d die •t beter kon'. 
Zodoende twee a.-f'gebroken pa.rlijen, 
waarvan er een zeker gewonnen 
is - van M'm-k Ordodi - en een 
hoogst waa.rsc.hijnliJ'k, van Ormo 
Raijmakers, die aan het~ _ 
van de avond zwart aàn hgt 28 

bord boven wit aan het 1 verkoos! 
Prognose dus 5H-i· · : 
Ov-er het vijfde zal in volgende . 
nUlllllers meer· 1">~ ~cht. · 
Dat brengt ons b:i.j ·h~ vol.génde: 
dit blad moet van tijd tot tijd 

. vol. Da.t betekent eèo. soori 
spaz:mingsvelè.: enerzijds wil . 
•men' op de olub een geregeld 
(is: zo vaak ràogelijk) versoo4j
nend clubblad, anderzijds is 
'mèn' doorgaans niet .van zins 

· enige inspazming daar tegenover 
te "Ia.ten staan. · Vaak: is 'dat 
ang~ om over ·a.e drempel te stap
pen, want de ervaring leert dat 
redacteuren meestal in:t clé.~hoogste 
tie~aJ.len spelen (na.tuurlijk 
zijn er ook d-"r mensen die hun .. " 
bl.und.ers liever voor zioh houden). 
H~ derde vierde en vijfde eJl · 
ook zij die niet extern spelen 
laten zich vrijwel nooit - zien 
op deze pagina.'s, terwijl zij 
tooh zeker af en toe ook eens 
'lellker liinnen' of 'lee:rzaam · 
blunderen•(?) of iets anders 
spectaculairs dat iets met schaken 
te maken heef1;. Juist deze mensen 
wil ik oproepen.ook eens in de 
sohrijfmacbi ne te kliumen :ten 
einde de Sohak:eling wat op te 
fleuren met nieuwe gezichten. 
Eric Hubert is benoemd tot free
lance pro~eur; 1!9llioht 
volgeh a.nderèn met een nieuwe 
rllbriek zijn Ll.chteod Voorbeeldo 
Genoeg geluld, bladen U maa.r.-· 
verder, de redactie zal zich 
tzt wel weer melden. 
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. ::t -!RNh-'1êê'1t' :;:t :d·i{~ ,~ ;~'.~wi~ ~~~a~: ::: ;~~'~(~~; me e ui e . . . ': . '.. s.,\::n.en .- . ~_..,~ _ .. _ " _ _ .-... paar standje _st.dus ·Mt :,.,stukje ···· ~"-·:·':i;s lietï .e~~i.~ ifp~-~~,:.··: niet .<LVerslaan!f · ·· ,'_:. het · ?-ode -~~~ -'ri.~ -: Bijna iedereen heef:it aan he:t · baar-.~ <lê-,;ifata t~{l~t't -ui\~ / .. eilid van het vorig seizoen over en .-probeer. · ·z.e ~,ov.ee-,1 · ·· een ui t'.~odiging _gekregen mogelijk ·. vri:;ji" tie liouden. _ .. voor d~ ·ledenvergad~ Nog é~n puntje:oij interne met daaronder e·en aanmelding/ wedstrijdern is h~~ niiet afmeldingformulier 1983/84. nodig -om na afloop _je bord Het is wel de bedoeling dat en stukken op t.e ruimen; álle formulieren ingevu1d en daar doet' , je- tegenstander ingeleverd worden, en niet, het wel..Bi j . externe _wedstri jdEn zoals nu gebeurde bijna de . kun je hier !niet; :op ·:rek.ene~ helft.En kom nu niet met het dus daar moeit je het; zélf . smoes je:" o, van mij weten ze doen. ( Opruim.en betekent .; niet: het wel",want we weten het . de stukken netjes op he1fbord ni~t.Als dat namelijk zo ~s, _zatüèn,maar de stukk~n in hadden we: die vijf(!'.)' mensen de doos en de doos,dé klok · niet opgesteld di .é pas · toen . en het bord in de kast:; zetten) ik ze voor een wedstrijd uit- · Ook mag je gerust de lege nodigdè liten weten dat ze glazen en kopjes me~ naar geen li ·c;i mee2r waren.Hei; gevolg boven nemen als je klaar hiervan - ïs, dat er nw. slechts bent, da~ vind .-ik helemaal 8 spelers in het 3e staan niet:: eng!! (plus 1 reserve).Aang&~ien Dari komen nu de eerste uit-het 4e al gespeeld h~ef1;, slagen~us 2 ,vorig jaar ge-moet ik dit a~vul1en met promovèerd moest uit .- tegen reservE:s of nie .':lwe leden, . . VAS/ASrr 3, vorig . jaar gedegra-wa.t miJn taak niet makkeliJk- ., . deerd.Di t beloofde een zware er maakt. . wedstrijd - te wordenttemeer Zoals je ziet . begimlï.;de vorige daar To.lil Turk en Jeroen al1inea met ~~ -na"..D 7 oo~ Auener,de 1e . en 3e bordspelers zaak daa~ is,dat; 1:U:.e:. . . afwezig wa.ren •. Van de vervan-iedereen ziJn a~reswiazllgl.ngen gers .moest Tomas Foti het doorgeefft.Uoe dit:;voo~taan hoofd buigen,maar Rob van wel,lief.st bij Maurice ~n . Gompel won.Coen Mekers,ge-mijze]j}~ . . tergd door hoofdpijn aan . het Dan volgt-;nu _de indeling van 1e bord verloor ,evenals US :Ln de SGA. Anton Dekkers. 
_1e klasse .: A. 
US 2 
VAS/ASC 3 
PCB 1 
Pegasus 1 
Nieuwendam 2 
Weesp 1 
Raadsheer · 1. 
Victorie 1 
Pion 1. 

Speeldata: 
6 oktober 
25 oktober 

2e klasse C:. 
. ti§ 3-
DES/WGM 4 
MEMO 4 
Amroba 1 
ODI 1 
Nieuwendam 3 
Probleem 1 
Abcoude 1 

Speeldata: 
17 oktober 
15 november 

J ~ • ~- .. , • i.. : .... . ' . 
d t 

3eklasse A • 
US 4 
MEM0, 6 
Weesp 2 
in.on 3 
PCW 2 
DOS 2 
Iäolani 3 
MSK 1 

Speeldata -: 
11oktober 
8 november 

4e klasse B. 
US 5,, 
Amstelveen 6 
PCB 3 
TOZ 2 . 
RaadsheEm - .l 
LOK 2 
Nieuw West 4 
1fà.l 9 

Speeldata: ; 
18 oktober 
17 nove!!lber 
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Bart Smissaert,Jeroen Groot Zwart kan hier natuurlijk 
en Jaa p ·v . d. Veen wonnen eeuwig schaak geven(\Cle witte 
(g e en spektak els;althans ik koning kan ni~t na.ar f3 
heb er niets over gehoord). '. wegens DcJ:+ endameruil), 
Erik Thunnissen verloor in maar · zwart ,:VJil meer.'J)aarom 
géwonne"n .stel l ing,evenals 1 )\ •• ·,f5-f4;Er dreigde' Dg6:+ 
~erard . Janssen's tegenstander en Dg7:mat · 
zodat alle a an dacht,b i j de :. 2) Ta7xg7:+! Nog maar ee!}. 
stand 4..:5.5, u i t gi ng naar Eri k kwali te :t.t er · tegenaán. 
Hubert." lü j zie t het" ,zag 2) •• • ,Kh7xg7 •;3)IDc6--c71'+,Kg7-f6; 
Anton, teren Er i k de winnende na Kg8 . of Kh8 hee ·f.t ·wit 
z et uitvoerde , en toen was remisedoor eeuwig schaak. 
VAS/ASfJ.; gezien : 4-6 . 4)Dc7-f7+,Kf6-g5:;Hier werd de 
Ook US 4 heeft de eerste partij afgebroken,en ik had 
2 punten binnen. Hier z.ag af gegeven: · • · · 
Mfilt10 6 zich · geklopt.Jaap 5)Pe5-f3+,waarop zivárt ., twee 
Deinema won.~al snel een kwa- antwoorden hee~t. 
l iteit-,ma a r was toch niet de A 5) ••• ,Kg5-g4;6)Df7-f6, 
1e die een punt haalde;Mark .dreigt h3+ en Dh4mat: .. 
Ordodi was hem vo ·or"Kees Direct 6) •• .• ,g5":; , faalt op 
Duin offerde ook een punt · 7)Pe5+ en wit wint.Daarom 
binnen t, ook F.okke de Jong ~-));.;~~ ~.,.Dc2-d~ f~)Kf1~!2J en nu 
won.Kees Bakker had opeenB volgt na 7 )J • .... ,g5,1$J)Pe5;+, 
een stuk minder,net als Klt4; ·'.ÇJ;):Dh6:;+,ph5);10)&3+ en 
Adriaan . Houtsmulle:rr en wint. Zwart heeft dus niets , 
Erik v. Wigcheren.Na remises . anders dan Dc2+ met eeuwig · 
van Maurice Teheux en Leo schaak. · 
Cox mocht ikzelf het winnende F. 5)...,...,Kg5-h5;.6}Df7xf4, 
f je maken,en dat is niet zo dreigt g4mat enDh4mat. 
moeilijk in een . gewonnen -· Direct g5 kan niet wegens 
eindspel,vooral niet als ·, Df7+ en wint,dus: 
j e tegenstand er remise aanbied. 6 );i .~·, ·~2-d1+;7}Kf1-f2,Ddt--c?; 
Uiteindelijk werd het dus met 8)n1 rheef .t wit remise" 
5!-4 } . . ~)Kf2-g3,g6-g5;nu faalt Df7+ 
Dan volgt nu n og een stukje · opDg6 emdat nu g4mat niét ga.at 
uit een interne partij,en dus: · 
wel Fons Groot-Marco ·Meester. 9)004-g4+,Kh5-g6;10)Dg4-e6+, 
Na 8 zetten stond ik een vol - en wit heeft eeuwig schaak. 
st"i.llc-·-voor,na 23 zett:en nog De partij is ui teindeli .jk 
steeds,om daarna pp de van zonder verder spelen remise 
mij bekende wijze in 4 ze ,tt .en gegeven,vermoedelijk de enige 
2 lopers en een toren "af ·. te terechte uitslag. 
~ilen" t~gen 1 loper en 2 --_:/. 
pionneno(dit schijnt niet 
zo goed te zijn) ,~Na nog wa.L_ 
gerommel was de votgende 
stand ontstaan: 

-~~ ---



JJpeeJ..data: 
US: 2: 
6 oktober 
2:i oktober 
14 november 
6 december 
12 januari 
7 'februári 
6 maart . 
15 mei ·_·_ 

US'.· J 
17 oktober 
15november 
19 december 
31 januari 
28 februàri 
29 maart , 
8 mei 

-us 4. 
11 oktober 
8 november 
6 december 
24 januari 
27 februari 
20 maart 
27 anril 

US 5: 
18oktober 
17 november 
13 december 
31 januari · 
2 maart .. 
27 maart 
10 méi 

Nieuws over de simultaan. 

A1s voorlop:iige speeldatum voor de simultaanwedstrijd 
kom~ voor1opig in . aanmerking 22. navember-of · 29 november. 
JUrgen zal proberen v66r het ui'tikomen van deze schak~ling 
é~n van de· ·Nederlandse topspel _ers te contracteren,duá 
houdt deze data zolang :· in je gedachten. (Mocht . het onverhoopt 
niet lukken op _6én van deze twee dagen,dan worden jullie ., 
op ·de clubavond of in Fo1ia·op de hoogte gehouden .van 
nadere ontWikkelingen. ) · -

Laatste externe niî.euws: 
1 

US:. !îJ is er niet in geslaagd de 1e wedstrijd te winnen, 
en wat...:·nog erger is,is dat ook een gelijkspel vermoedelijk 
niet meer is te behalen.Aan de eerste vier borden werden 
evenzovele nederlagen geleden door respectievelijk Kees Dui~, 
Clemens Polf1iet:,Ronald Hoogland, en Marcel Boudewijn.De 
volgende · drie borden waren beter op dreef,drie keer. winst 
voor.- resp. Cb+-is de Zeeuw, Paul Wester( ~:tnet een stuk minder) , 
enJan Ko.omen.De laatste partij ,met Piet Boots . achter de 
stukken werd afgebroken in een stand die ik op niet meer 
(en misschien wel minder) dan remise taxeer.Gelukkig · ben 
ik niet zo'n hele goede · schaker,dus wie_,weet? 
De loting voor de SGA-cup is vrij gunstig uitgeva1l&n. 
In de 1 e: ronde zijn we vrij, in de·· 2,e; ronde is Donner {(Je kl) 
6f Pegasus (11 e kl) onze tegenstander 1-en in de 3e ronde , · . 
I'CW (2e kl) 6f Oosten/toren (:Je kl).Pas in de 4e ronde 
stuiten we op e.en KNSB-team,Nie .uwendam (als Caissa (prom.kl) 
tenminste niet als reuzendodèr optreedt) ·.Di t alles natuurlijk 
onder het nodige voorbehoud.; : 

Fons Groot. · 

Hans Polee kampioen l . 

Hetworige oompetitieseizoen is inmiddels beëindigd met een vierkamp om 
het olubkampioensaha.p, die de volgende uitslag opleverde: 
1. Hans Polee 3 pnt • 
2. Henk Simone_ 2 pnt. 
3. Wiet Boe~ 1 pnt. 
4• G81'éU'd.. Rill O pnt • 

Op de volgeodè pagina's vindt de lezer een selectie van partijen die voor 
deze . vierkamp gespeeld werden. - -



;2-e ronde 

W. Bèume - G, Rill 

13- ~9_-' 83 

1. e2-e4 c?-c5 ( 1) 
Semen m'et 1 ••• e5 is dit de 

enige redelijke voortzet-

ting teg en 1.e4 .. 
2. Pg1-f3 d?-c:16 

3. d2-d4 c5:d4 

4. Pf3:d4 Pg8-f6 

5. P.b1-c3 e?-a6 

6. f2-f4 
- · 

Een vrij onschuldige opzet, 

neest de door mij gespeelde 

zet ken zwart ook goed 6~ •• 

e5 spe l en. 

6. e?-e6 

7. tc1-e 3 b?-b5 

a. Lf1-d3 Lc8-b? 

9. 0-01? Pb8-d? 

.. r·: '-. 

Riskant is 9 •• b4 1D.Pce2 Pe4 . 

11.f5 met initiatief voor 

wit. 

10. Dd1-f3 Lf8-e? 

Aktiever is 1Ö •• Tc8 met de 

bedoeling 11 •• Tc3 12.bc3 

Pc5, bijv.: 11.Pd1 g61 12. 

Pf2 Lb? 13.Pb3 0-0 14.a4 

b4 15.a~ De? 16.De2 e5 + -
35/312~ 

11. Df3-g3?! 

Beter is 11.g4. 

11. b5-b41 
L 

r12. Pc3-e2 

13. Dg3:g7 · 

Pf'6:e4 

Le?-f6 

15. -

Met de bedoeling 16.Dh5? 

Ld4 1?.Pd4· ·Tg2 enz., maar , 

het is een verschrikkelijke 

blunder. Beter was het 1,,..;. 

terèssente 15 •• Ke?!? (15 •• 

Pc5 16.a31) 16.fS e5 1?. 

Pf3 n4 '9WOlgd doàr ' 18'it 

Dg8:-; metnuitstekende=-aaa

velskansen voor zwart. No 

is de partij al vrijwel 

afgelopen. 

16. Pd4:e6 .Dd8-e? 

16 ••• 0aS 1?.a3l maakt het 

er niet _bèter op. 

17. Pe6-c?+ Ke8-d8 

18. Pc? ·sa8 Pe4-g3!? 

19. Pe2:g3 + De?:e3 

20. Kg1-h1 h5-h4 

21. Ta1-e1 Oe3-a? 

22. Pg3-e4 Da?:e8 

23. Dh3-f5 

Na enkele koelbloedige ver- . 
L J 



23. 

24. 

25. 

dedigingszetten heeft wit 

het initatief heroverd. 

Zwert is in het vervolg 

voi~omen kensloos omdet 

wit het centrum volkomen 

onder controle heeft. 

h4-h3l? 

Df5:h3 KdB-c? 

Te1-e2. Lf6:b2 

26. cc2-c3 d6-d5 

2?. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Te2:b2 d5:e4 

Ld3-c4 e4-e3 
. . 

c3:b4 De8-e8 

Vènef nu heb ik de zetten 

wegens tijdnood niet meer 

kunnen noteren. :r:k decht 

det het els volgt . verder 

ging, Belangrijk is het V :T 

ove~gens niet meer. 

Tb2-e2? De8-e4 

Lc4:f? Tg8:g2? 

Te2:g21 e3-e2 

Tf1-e1 Oe4:f4? 

Dh3-c3+? Kc?-b6 

Kh1-g1 en zweort gef op. 

1 - 0 

{anelyse G. Rill) 



1-e ronde 

G. Rill - H. Polee 

2? -·-s:- '83 

~: Het zel de lezer misschien 

zijn opgevallen dat de boven

gengenoemde detum niet over

een komt met die van de 1-e 

ronde. De oorzaak wes det : : 

Hens ziek was in de 1-e 

ronde. Dit had, hoe vreemd 

het ook ·meg klinken, grote 

gevolgen voor mijn voorbe

ref di .ng op deze partij. In 

de tijd . de.t Hens ~iak was 

kwem er n.l. een n~euwe In

formetor uit. Hierin stond 

(1) 

de weerlegging van de variant_ 

die ik voorbereid . hed tegen 

Hens. Ne lang wikken en we

gen besloot ik het er toch 

op te wegen er op ve ·rtrouwen-. 

de det Hens de Informetor nog • . 

niet ondér ogen had gehed. 

Dit bleek ook zo te zijn. 

Zonder te overdrijven durf" 

ik te zeggen det de partij 

die zich ontwikkelde, mis

schien niet meest foutloze, 

mae.r in i:9der gevel verreweg 
__ .., .• ,;.:7'-

de interessentste wes uit de 

vierkamp. Het is helees on

mogelijk zo'n ingewikkelde 

partij behoorlijk te analy

seren. Hieronder een poging. 

. ,. e2-e4 c?-c5 (t) 

2. Pg1-f.3 d? .... d6 

3. d2-d4 c5:d4 

4. Pf3: ·d4 Pg8-f6 

5. Pb1-c3 a?-e6 

6. Lc1-g5 e?-e6 

?. f2~f4 Lf8-e? 

8. Dd1-f3 Dd8-c? 

9. 0-0-0 Pb8-d7 

10. Lf1-d3 h?-h6 

11. h2-h4 ,, 
E,: ? Deze zet werd jaren g&l-

leden voor het eerst ge-

speeld door Velimirovic, 

doch ken inmiddels als 

ongevaarlijk voor zwart 

beschouwd worden. 

fi: I? 
1~1. ··, .. Oc?-b6 

~: M.i. is deze zet dubieus. 

De weerlegging weerover ik 

zo~ven si:re.k luidt: 11 •• PcS 

12.f5 (12.~f6 )lf6 13.0e3!?) 

hg5 13.hgS Th1 14. Th1 Pg8 

15.f6 Pf61(N) 16.Th8 Kei? 

1?. gf6 L f? 18. e5 Pd3 19-. 

cd3 de5 ·+/-+ - 35/ ( 363) • 

12. lg5:f6 

E {!)+tl: · In . onze vorige ~er-

tij speelde Gerard: 12.Pde2 

hg5 13.hgS Th1 14.Th1 Pf8 

15.gf6 Lf6 16.g4 lel?=/+. 

12. Le7:f6 

13. Pd4-e2 ·,. •,. 
J , - · J t , _; 

E: Misschien 1s · 13.Pb3 beter-. 

13. 

?wart moet dan 13 •• Pfe · spe

len, gevolgd door Lel? en 

0-0-0. 

h6-h5 

'f!_: Zwart moet. g4 voorkomen. 



B_: Gève.erÏijk is ook ··13~ .Pf8 

14.e5! de5 15.Pe4 Ld? 16.Dg3! 

+. - ·1s •• Pc5 14.g4 Ld? komt in 
~ 

eenmerl<ing. 

14: . Pe2-g3 Lf6:c3 

!:! : ! Slecht zijn: 14 •• g6 15. 

e5 .de5 16.Pe4, of 14 •• Pc5 

15. e5 de5 ~16. Pge4 enz. 

15. b2:c3 

\· 

1 

!:,.: Na 16.Le2 kan zwart 16. ~g6 ~ 

spelen (17.f5 Pe5). 

B_: ! De enige zet die het ini.;.. 

ti~tief hen dhee ft. 

16. d6:e5 

!:,.: '16 •• Dc3 17. Pe4 verliest voor 

zwert. 

17. Pc3-e4 Dc5-a3+ 

18. Kc1-b1 

® 

E + B: Wit kan dit zich ~er

mitteren (i.p.v. 18.Kd2), 

aangezien 7wsrt geen tijd .. 

heeft~ een koningseAnval 

met _ 18~ .Pb6 op te zetten: . 

na 19.Pd6+ (19.fe5) Ke7 (19 •• · 

Dd6 20.Lb5) 20.feS wint wit. 

18. f7-f5 

E,: Noo~zai<:elijk, maar ook ;: 

·zeer sten<. Het paard ken 

nu natuurlijk niet'neer d6, 

aangezien na 19.0d6 20.Lb5 

geen schaak geeft. Na 19. 

Pg5 volgt 19 •• Pb6 w~eITle 

zwart wint in de konings

eenvel. Wit is dus ge -

dwongen het paard te offeren, 

doch hij krijgt niet voldoen

de compensatie. 

B,: ?I Dit dwingt wit tot een 

stukoffer dat m.i. zeer 

kansrijk is. Ik moet echter 

toegeven dat het moeilijk 

is iets beters aan te geven. 

19. Of'3-g3 
20. -;,Og3-g6 

f5:e4 

Ke8-d8 

!!= 
sliising moet genomen wor
den. De tekstzet speeld ik 

om na Le6 druk te hebben 

tegen d7, bovendien kan 

., ... 

de loper een nutti9e functie 

vervullen als .verdediger ven 

de kor:iing. Veel sterl<er i's 

echter nu 21.Le4!, bijv.: 

A 21 •• Dc3 22.Th3!(Dit had 

ik overzien)Db4 23.Tb3 



De? 24.Lb? Tb8 .25.De4 Lb? 

·26.Tb? Tb? 27.Db? ~eB. 28. 

fest + -
8 Z1 •• Th6 22~Dg? Df8 23.0e5 

met eenhoÜdende eanvel. 

C 21 •• Kc? 22.Th3! Kb8 23. 

fe5t? ·en zwe.rt kan niet 

makkelijk i"oskomen. 

Wanneer de e-pion is verdwe

nen ken wit veel makkelijker 

zijn torens -aktiveren. 

21. Ld3-c4? De3:c3 

22. Qg6:e6· 

E= Ne 22.Le6 kan zwart schaak 

g0\/ .en op b4 ( ik hed aan re- · 

mis~ genoeg om cl~bkempioen 

te worden). Als wit met de 

koning neer d2 loopt, speelt 

zwsrt ef4 met allerlei drei

gingen ( voldoende . in ieder 

gevel ·om remise te maken). 

Als wit 22. Lb3 speelt volgt 

22 •• as. 

fi: 1? Weer miste ik hier de stert:

ste voortzetting, di~ bestond 

uit 22 _.De4, bijv.: 22 •• Kc? 

23.Th31 (Alweer die zet!) 

22. 

Db4 (23 •• Pc5 24.Dg6; 23 •• Pf6 

24.De2) 24.Ke1t (24.Tb3 Dc5!) 

met de bedoeling 25.Td?I Ld? 

(25 •• Kd'} -:26.Le6) 26. Tb3 enz., 

na 24 •• 0ê5 behoudt wit met 

25.feS ook redelijke kensen 

(2s." .Pe5 26.LdS!). 

Th8-h6 

!!: 1 

23. Oe6-g8~ Kd6-o? 

24. L~b3 

f!: ? ! Dit is wel erg lengzaem, , 

24. 

maar na · 24.Dg? heeft zwart 

op verschillende manieren 

minstens remise. 

e5:f4 

.. 
zwart met 

'2S • • Ld? het stuk terug. 

Hij staat den 2 pionnen 

voór en wit heeft geen aan-

. vel meer. Nu was· 25 . • e3 

misschien beter den de 

door mij gespeelde zet. 

Ik hield echter nauwkeurig 

in het oog, de.tik een re

mise genoeg heden wou dat 

zo snel mogelijk middels . 

een tegen~anval afdwingen. 

f!: Een curieus moment in de 

partij. Hans reekt de komen

de · zetten het spoor. bijster. 

. ·Eenvoudig winnend was nu 

25 •• Pf6, bijv.: 26.De? Kb8 

2?. Dg? Th? en wit heef't 1 • :· . 



niets meer. 

25. e6-a5 

R• ? - . -
26. óe8:e4 · Dc3-e3 

E: ? -Inconsequent. Na 26 •• e4 is 

wit wel gedwongen om met 2'7 •• 

Df4 ~da 28.Df8 Kc? eeuwig 

schaak te geven. 

27. Oe4-f5 Pd?-f6 

!:. : . ? Maar dit is heel slecht[ 

Véél sterker was 2'7 • .-Tf6 28. 

Dh5 a4. Nu wordt het zelfs 

spannend. 

!!= ?? 

28. Df5-g5 Pf6-d? 

E + f!: Absoluut nool:fze.kelijk. 

Zwert heeft het pf'ard op d7 

nodig voor de verdediging. 

29. îh1-h3 

f!:? Tijdnood wes er de oor

zaak ven dat ik het sterkere 

29.The1 miste, zwart kan den 

nog in grote moeilijkheden 

raken: 29 •• 0c3 30.Te8! met 

sterke dreigingen, of 29 •• 

Og3! 30.De? Ta6! 31.~e6!? 

met zeer ingewikkeld spel. 

( 31 •• Tb6 32. K c 1 ) 

29. 

!:! : ! 
+ 30. Th3-c3 _ 

·'.:':··· 

De3-e4 

f!: Of 30.L<d5? Tb6 31.Kc1 Oe5!, 

30.Thd3 Tae6! 

30. Th6-c6 

31. Lb3-d5 

f:? Dit leidt tot een gefor

ceerde afwikkeling. Sterker 

was 31.Tcd3. Ne. 31 •• Tae6 

lijkt zwart toch wel vrij _ 

gemak~elijk overeind te 

blijven .• (32.LdS Tab6 is. 

niet echt gevear3::(jk voor 

zwart (33.Kc1 Des)) 

31. 

A: ! 

32. Lb5:c6 

De4-e5 

~:? Beter wes nog 32.DeS Pe5 

33.Ltj) Pc6 34. Td5 maer ~ok 

dat is geen lolletje. 

32. 
+ 33. Dg5:f4 

De5:c3 

Pd?-eS 

E,: Waarschijnlijk kon 33 •• Kc6 

ook wel, maar ik had geen 

zin om wat,, voor risico dan 

ook te nemen. Het is nu uit. 

34. Lc6-e4 

35. Td1-d3 

36. Kb1-c1 

37. Td3-d1 

38. Kc1:b1 

39. l<b1-b2 

40~ c2-c3 

Te8-a6 

Ta6-b6+ 

De3-e1+ 

Tb6-b1+ 

De1 :d1+ 

Dd1-d4+ 

Dd4-d6 

en wit g?f op. 

0 1 



l!lUt Sl.Jllon - Dans Polee 

J.. d2<14 iYaa-rb 
2. _c2-c4 &7-gb 
J • .Pbl-cJ I.r6-g"/ 
4• e,-e4 d'(-<lb 
,~ :.r,-r4 o-o 

b. : if;l-i'J 
·(. d4-<l5 
t) _; Lt'l:- e2 
'j. · c4xd) 

c7-c5 
•7-eo · 
ebxd5 

Bane: ~ e,· 6eert bij correct spel 
van zwart · enel een remisestelli~; 
'j _exd; _6eert rust1. 6 , ge.L1.;i.kwaard1g 
e~el · 
~ . T.et> 

.LO EfJ-d2 
lia,os:.. n~ 10 l}c, Pxe4 r J..1 P.xe4 · Lr5 
ll lAJ De't .1.J Pd2 I,xe4 J.4 I,;le4 !5 
beert zwart &root voordeel. 
H.ellk: scherper en 1C.anSrijKer is J.O 
e!:>; <1e elu. 6 szi.ns s.l.appe teJcstzet 
ver 6t ecbter een uiterste aan tJ,leo
r~tiscJle Kennis van zwart. 
J.O. aî-ab 
J!!e!.: vol 6ens Henk ae beste zet, Llaàr · 

vo.l.6 ens ml.J :i..s i.ieteen J..O •• Pg4 tocb 
beter. De w1st ecbter niet weer pre
cies noe net dan ·veraer moest na 1.l. 
l.X64 »tl4+ lt! 4:!.J ~g4 l.3 Dxe.4 LX~4 
.L4 ~b5. lill weet 1.k <lat wel weer nJ.. 
~, AJ ~ or 1, Px<lb Pb4 ib Pxeb Pc,+ 
J.ï Ul LbJ J.t> Ke, TeB J.~ Tbl. l,(14 =+l J., • • Txe41 J.b .Pxe4 LIJ J. I 9~0 { or .L 7 
P:t'2 Tets+ J.ti Kt.J. Le,+ .i.~ ~.c: LXb)•+) . 
J.'{ •• I,xe4 18 Pxd6 I,xd5 en zwart sta.at 

~oed.. 
· ll. a2-a4 Pfb-g4 _ 
J.2 1.e,xg4 
l:la,ns: t. 
ië'iër 12 Pc41 .LxcJ lJ bxcJ · fxe4 14 
Q-0 f5 15 a5 = 
!!!llk: op 12 Ec4 volgt h5! wet ondui
delÎU,,k spel (.&ncyclopèdie} 

12 l)(1b-h4+ 
lJ ~2-~ Dh4X~4 
14 Dd.1x64 l,c8xg4 
l~ Kel-!2 ~7-d4+ 

Rans: ? 
iët'ër is on6etwiJfeld 15 •• Pdî lb hJ 
, of 16· tel Ld4+ 17 K«r,2 P!b 18 b.J 
L!5 =+) 16 •• Ld4+ 17 ~2 LcJX 18 bcJ 
Le2 19 Tel LdJ 20 ~eJ c4 21 LaJ 20b 
2~ LX<lb ixd, ~J tel PxcJ=+ 
16 K!2-g2 !7-!5 

öb,.W3: 'l. 
iu'"was 16 •• LxcJ 17 bxcJ L.e2 18Tel 
l,.dJ 19 ~eJ c4 20 LaJ !!!dt> absoluut 
noodzakeJ.1Jk,~l is net niet meer 

ideaal. 
lien.k· _. miJn taktie.it beeft vruc.nten 

afgewor~en;ik heb zeer bewust ee.n 
variant gespeeld .die zwart ~oed &'1•1 
belo~fd,o4der voorw~r«e dat niJ d• 
o~ening Ortilpaal beoeerst.Yan .Ban.s 
.ico~· ik vérwaohten dat dl t. ll.l.et het ; 
6eval . z~u zijn,a~ezien hij altijd 
B.e.nko-6éili&biet s~eelt (speelde}. Deze · 
verwachti.De; is uit~ekomen. Na de 
teKstzet is zwart in moei~iJkheden, 
terwijl .b.i.J 111.er reeds ~i-jna al zijn
tij~ Jlad opgesou~eerd,terwiJl ik nog 
~eeen van tiJd over bad. 
17. 1!el Pb8-d7 
Ba.ns: wat anaers? 
"I6:-h2-hJ . Lg4-n5 
l:I.Pc4 
B.8.QS: zwart 
w.-
20. Pc4,xdb . 
21. l,cl-d2 ·· 

staat slecht. 
.Pd7-tG ! 
t .e8-e7 

~: energieker en wellicht nog 
sterker 21 Lc.1-e) bv. l,xcJ 22 bxcJ 
P'xe4 2J lixc51. or 22 •• bb 2J a;l 
21. · • fca-dts 
~~. e4-•~ Ld.4xcJ 
~: no·oc1t;edwo~•A, om., de pion 
terug t• kr1J 6en. ~t opent terecnt 
de b-liJn. 

_,, ,J" bxcJ 
24. fa• .Pl 
25. rA2-•J 
2b. LeJxc5 

Pt'bxd5 
Pd5-fb 
Pi'b-d5 
Pd5xcJ 

. _Baos .: Uier bad ik nog precies 1 m:i; 
-nuut Ol,I de klok, o!tewe.l 4 s.•.con<1en 
~er zei. 
21. T-bl-al· 
1!!!!!= dit wegspelen van de toren van 
de b-lijn zal me riog duur te staan 
komen .• 
27. g~·g!) 
J!:.!!!: J..IC moest i.ll ieder èeval-ond.anks j 

~lJll tiJ<Ulood- de stellinc; scher~ 
houden en bovendien de loper in het 
s!'el brengen. 
ë:'.t>. Tal-aJ · 
lians: or 28 Pxr5 Td2+ en z-art nee 
Iiïîener ~•val weer s~eJ. ( al st"-&t 
hiJ natuurli~k slecnt) 
~8. PcJ-d5 
29. Pdbxb·t 
Her.t.M:: ???? 

1 Vergooit de winst die zo na voor net 
~r1j~en lag en daarmee (voorde zo- : 
veelste maal}-het KamÄ->ioenscb.ap). O_p i 
de een or andere lli&llier was 1k ver6 e-i· 
ten dat de toren niet ~eer 0~ de b
lijn stond. la 2~ TdJ ka.o. zw~rt 01g•
ven bv. 29 .-.pr6 JO P.xf5 txdJ Jl P.xe7J 
wint or 2!;' •• "P'c7 JO P.tt51 TX<lJ I>xeî+ , 
Kg7 J2 ~4 en met 2 verbonden vr1J- · 



0_;.. J . 
, ,0nnen ~oet wit ge~akKell.~ ~ willllen .Pract i sch ve~liezend l , be ter pra2 
n~as: ver

0
001. t de ~ar tl.J-sterx was Zwart s~eelt r5 en staat zeker niet 

~u,3. I.it deAk dat Heruc' zien. toen minder,aan~ez.ien wit niet veilig kan 
wat ~oor mijn tl.Jdnood heeft laten rokeren. 
~eesle~en, iet s wat ik bl.J US'ers 12. L1'5 

h5!1 o"feri~ens wel va.leer heb aee~emaa.k.t. 1) • Db4 
29. T.e'/xQ7 
JO. 1'4.xè.5 . Tdö-cts 
Jl. Lc5-f2 Tbî.-1>2 
J2. ~-64 r~x6~ 
JJ. ~4 l:ià5-•8 . 
i!!!.: t de l~per moet naar eb 
J4. Ké;J ?.ce2 
J5. ~aJ-fJ L.e8- eb 

Jb. e5••b 
J7. ir:;-:r1 
Jb. Kec.J-n.2 
J<;;. · <tfIX.e1 
Henk: suic1de l -

l><1!>-e7 
~b2-bJ+ 
~c2-cJ 

Dit is de zet die Gerard overz i en 
heeft, ·de witte dame is i n llioeilijk :;
heden 
14. P.t'J-e!;> 
Op 14 d5 vol~t Lg4,arei~ing f~b. 
14. gi 
.L!;>.DgJ rxe!) 
16. u-o e4 
l.'I • Dxg~ Ddî 
lb. d~ · T~8 
l~ ~ Dxb.5 I,gb 
20. dxèb LXh!:> 
21. cxd7 &xd7 

J~. TcJ-nJ+ 
4v. ~i !CllJ-nl ~at. 
Hans: net oinaen de tiJd'. 
~: ik 6eloof dat 1Jt maar.!!!,!.!. ~et 
----:-- seoa.Jten opnou 'l · 

22. ~1-bl. ., W~ -------~--!-
, 1 

Q.erara 

1. bJ e5 
2. Lb2 .Pcb 
J • . eJ d5, 
4. Lb5 L.db 
5 C4 
~bruike11JJter is 5 f4 . of 5 prJ 
;. a.b 

Ik h~b nier lan~ na 0 edaeht over 5 •• 
W"f ... et de t>edoelinè'. Pb4; de ttleori ,e 
~eeft 5 •• dxc4 iliet ~eli~ke kansen. 
b. Leb: t:>xcb · 
1 • Dc2 
ket 0 root voordeel voor wit,a1aus de 
E.oc3clo~edie. Ik üeloof er ni~ts van!! 
."/. UC4 
b. U.Xc4 J!.e··, , 
':J.rt·J Leb 

10. Dc2 rb 
l.L. C14 

ll. e~-e4 11 
li. Dc2xe4? 

" 1 

~. 
Een · cor~ tn.tuiiief ofrer, het zal 
dan ook niemand verbazen dat Paul me· 
kllWll eomvliwenteren. 
2 J • Kxé!,2 L1' J+ 
~4. KhJ Tgti 

. 2!;> • . P<l2 Lg2 
2b . Kh4 Pr5 
2'( ~ Kh~ Le1 . 
Drei~t mat,nog sterker liJkt · 
27.Lt:>4, maar na 2tl r3 ·1s de situatie 
niet helemaal duidelijk 
26. f4 · 
Kansri,11tei',lloewel waarschijnliJk ook 
onvol.doende 28 h4 
28. exf e.p. 
29. Pe4 f2 
Drei 6t mat op f3. 
JO. ~r~ Lxel\ 
Jl. ll4 
Er dreigde f~~ mat 
Jl.. PgJ+ 
J2 ~ K.46 Lt't)+ ? 
Ruim voldoende voor de winst, maar 
J2 •• ~o+ won direct. 
JJ. fxr8 ~r8 
~'\4. n, Tg8 , 

· }5. '.fel . eb Jb. ic!> Pr>t J'f .Kh7 'E.S~ 
J8. I,e5 PXeJ J~. Kh8 Pd~ 40 bb Pe7 , · 
41. Lt:;'/ Txa2 42 Te~? Pgb+ en wit 1 • , 

t;;a! op. 



Het is zeven uur en ik . 
heb bep~oten de hond nog 
even u~t te laten, een ras
Terriër; ik no.em hem Kortsj
noi. 

Buiten w$a1t een fris 
windje. · Oe herfst is in , 
volle gang en toch doet de 
bries weldadig aan. Hoe 
prettig is dit alles: Een 
verkwikkende w'andeling en 
daarna met een goed schaak
boek tiJ de open haard. 

Al gauw sla ik een zUpad 
in en bevind mü dan omgeven 
door donkere takkenbossen 
die zich geheimzinnig af

schilderen tegen een blauwe 
achtergrond. Naast mü 
stroomt een beekje, waarin 
zich grote stapelwolken 
weerspiegelen. Naar de ho
rizon toe verandert het 
blauw van de lucht in oran
je. Ik ben een nietig pion
netje op het schaakbord 
dat 'zonsondergang' heet. 

Dan, als ik een weg wil 
inslaan die mü weer naar 
huis zal voeren, bemerk ik 
dat Kortsjnoi nerveus raakt. 

Hü begint fe snuiven en 
geeft, door heftig aan de . 
riem te rukken, te kennen 
dat hü hier vandaan wil. 
Onwillekeurig richt ik mün 

hobf~op, waarna ook ik in 
grote schrik geraak. 

Alle kleuren van de hemel 
worden ~erdrongen door een 
oogverblindend ·licht, ' ~at er
gens uit de verte tevoor
schün is gekomen. Het zet de 
gehele omgeving 'in een helse 
gloed, zodat ik zeèr ver kan 

küken. T~gelUkertüd ·~ellen 
ook prachtige orgelklanken 
op en koorgezang. 

auna d~rect echter heb ik 
~fop de grond laten vallen 
en druk ik mün geiicht ~egeh 
het koude ,opp~rvlak om te 
OBtsnappen aan dat licht. 
Kortsjnoi is verdwenen. Is 
dit het einde? 

-~ün verbazing is nog gro
ter dan mun schrik als ik 
een meisje uit de lichtbun
dels zie komen. Ik herken 
haar ogenblikk~lijk: Het is 
calssa. Ze is é,n ~rial 
licht. Groter en g~oter 
wordt het lichtprisma als ze 

naderbü komt. Er steekt een 

fikse wind op. Dan stopt de 

godin, gig~ntiách en iets · 

boven de grond zwevend. Ze 

kijkt me aan. 
Ik richt m~ half op. MUn 

haren wapperen woest om 
mun verwilderd gezicht e~ 
de orgelklanken klinken nu 
ongehoord luid. Ondanks dat 
hoor ik haar woorden: -
'Ik kom je halen'. 

èINoe 



IIMg recente h.oog.e- en diepte

punten ' ( to be oonti:nu.ed) 
. door Rob van Gouipel. 

Nog D!~ eens k~mis en da.ar 
is-ie weer, de ,trouwe Sdi.alteli.Dg. 
Ondew,ssen is het nieu.we 
sobaakseizoen "!83 - '84 (:Dcnm. 
1d:th big ürother) in alle 
hevigheid losge'bantten, zoda:t · 
de stroom. pa.rtijen weer op· 
gang is gekomen. In de vakantie 
heb ik weinig gesohaa.ld, met 
uitzondering vaa het OHRA-open 
toernooi in de RAI (21-27 juli, 
zeven ronden Zw:i:tsers systeem)• 
De lezer herinnert zich wellicht 
dat ik in het vorige J1UDDer een 
eolat~ suoces voorspelde f wei, 
het i, een drama. geworden. 
( afkloppen is dus bijgeloof) 
De rm wee:r voorbij Bijnde 1DC>Oie 
zomer (bis bis) heerste, zodat _ 
de RAI in een soort sawia. was 
veranderd. De a.ir-oonditioning . 
werd dag en nacht op volle kracht 
gebouden, maar er was geen veah.-

. ten tegen: als de zon een p~ 
dagen op dat platte dak staat te 
branden wordt het een oven. 
Nu is er dns een ding waa:,;e ik 
een gruwelijke hekel aan heb 
en dat is hitte, jawel. ·Het 
gutstte mij dus dag na dag, en 
ik ben goed kapot gegaazlo Resul- · 
taat: 2 uit Î• Ik zal rm een 
pa.rtij tonen waarin van al deze 
ellende niets te bespeuren valt: 
mijn da.verende st~ij •. 

RvG - Cees Hoogendijk 18 ronde 
Aljechinverdediging 

1. e2-e4 
2. e4-e5 
3. o2-o4 .·. 
4. d.2-<)4 .'· 

5. f2-!4 
Het vierpioDDeDSPel, •een tik-

.... 
.1 !:, 

- . ~ . 

5. ••• d6xe5 
6. . f4:z;e5 Pb8-o6 
7 • Lc1-e3 : Lo8-f5 
8. Pb1-o3 . . eî.:.00 
,9. Pg1-4'3 Lf5-g4 
Tot zover was het mij allemaal 
bekend. W'i t heeft . de ·keuze tussen 
10.1e2 zoals in de péU"tij en 
10.JJ12 Leî 11.0-0-0 f6l (Borm-
Bölim '75) ,, 

10. Lf1-e2 lig4;x:t'3 
11. g2:x:f'3 
Wit moet na.tuurlijk o4 blijven 
ciekken. De mogelijkheid f4 te 
~elen maakt evenwel de zet •• $6 
zoals in :sorm:.BSllllll onsohadelijk. 
11. ••• Dd8-h4 + 
12. ; Le3-4'2 lll4-f'4 
V~ dit mome:rrt ~ ik op eigen 
kracht aangewezen, los van de -'i; 

wijsheden der theorie. De zet 
die ik na. lang nadenken produveer
de is, vertelde mijn tegenstander 
mij naderhand, een vondst van 
Al~, . die door Bagirov in zijn 

· boek óver de Aljechin van een 
uitroepteken is -voorzien. Nou heb 
ik · dat boek niet . en ik ga. het ook 
niet kopen, maar dit vond ik dus 
wel leuk. 
13. '*'°5 l Pb6-d.7 
Zo schijnt het te horen, maar 
ik vraag mij a.f of 13"Po8 !? 
met het idee · Po8-e7-g6 niet meer 
in aamaerk::i.Dg komt. 
14 • . Le2-b5· 0-0-0 
15. I..*°6 b7xo6 
16. l)d1-e2 . 



rslt',~ d•.J st el l ing zoa.:ls ir.1 h~r~ 
û~J.l 1

~ ... t~~1.:._ 01J l o ".,,.~J:ige Pat~ 
a;fgAih':3eld. wo.fä ik ui·~erar-:i.rd zee.:,,;• 
·t :"1,re-J.f:;!n . <""'.' d.,:,eigt 17 ~:o.--.{6+K:b8 
H·\:·tc.,f;, ~li: t hee:f't dus a.a:rrr:i.~ , 
.... 1,. 'icv~.r.ru.i.0 ;11 à.,'.? be ~tll."e ontw:îJd:')-· 
J -. NI. f, ~ :p:iv1-u1e::-u.-t:r'ri.oiiUUJ.'• 
!~, • n Pc)~I-b8 
? ., 1ra 1 .... tj ·1 1.f'8··'0 7 

i '5~ 0-0 d.8.-rl 7 
~' ,~:;, ·o?.-b4 '.ï:11.8-<:1.-8 
>/ , .• .1.,. I,.f2-e 3 .Df 4-f 5 

' 1 ! ,, $ h!l~,b5 ·r 
H:;·,:t ,=-,,t> w?,~J d :li rni -~ ó.ols: 21.a 4. v,1 .,-r.• 
·.: .:,. 1Jel"e "1 den 
'~. .. ... o6"l1,5 
")') {,,,., ....... , Do,:: .) r;7-c6 
23. Db:>~ '+- Tc17-b7 
2.r,. Pc3-e4 Tb7-b2 
)1: ~. J . Ttl1~ ~ 
·,1it c ûGl, .•;ren. &i 1 da nood.rf-)!ll .. -;: 
·tr0'. Jr :u.. 25 .~~7 ZO'~ w réle.o. 
-aea.i:it. ~oord met 25 ... T<l'7 26 •. Da4 
'Zb·[ o-f 26., .})g'!5+ 2'{ .Pg;; h!je 
~:s~ •• .. T"oà:d.2 
26" Pei1Ji;d.l. Tdê-d'"( 
27. 'I:f1-b 1 Td7-b7 
28. 'I:i"o 1:x.bî Kc8:x:bî 
'.!.') ~ Kg1-f2 M5-b.3 
30" Le3-i'll ;,;7-'ft;i 
31.,, 1i'4-g J :t.i.741.5 
:.2., .ta'2-e J ll;i~ 
..;3" r~,s:1-f 2 r'ti13Y.h2 
34" Pd2- c4 1tl.2--f4 · + 
J') " Kej~ .. c.~ I,e{{-ä.8 
:r~:· ".'U-t:Ji~c 3,6.Pa,;ji ·Kc7 37 .:ob4, 
an wit wi.u~. Met deze zet we-c: 
iJ.e ldjdoori. .. ::t•ole 'bereikt, onllla-t 
hel; me:c·t01<>,:J'.l'Clio(;1 'îi€-l4J>O varl 35 
~-ei,ten. j,n 1 ll".u' en 3 k\füriier 
was vas-tgesttüd. Welliaht is 
de tijd er de ool'zaak van (hi.) 
had in elk geval geen last van 
de warmte) cl.at hij 35"g41l 
Jiiet zag, waartta 36.Pa.5-+Kc7 
3'l •Db4 ·wit slecih:ts remise 
oplevert; 3~{ -..Ibcf."3+ 38.Kei lh1+ 
39.Kd.2 Lg5+ 4D.Ko2 Dd.5+, waarna 
wj;t moet beslui'ten zijn lopez, 
te of'f~..ren (a.ls de .kon.i...-.,g bij de 
loper blij..t'~: 41.ra1, is het 
remise door em1.ïdg scha.a "k:). Dan 
v;;,:4~ 41.Kol DO+ 42oKo4 De2+t l 
en zwart wint zelfs omdat hij 

®ll{f.tn.u ' . kan ~ 'dr.-1 . .ngoo, met zijn 
ko~ing$'1leugelpionnen liet loper
oi~.l:'er wordt êbm sti.;jl,~?1 geweige rd! 
Wi·t ltïä~n. dv.s het eeu:wig schaak niet 
ontwiJken (40"Ke2 is het eenvw.
d.i:f;st). Ter~ijde zij nog opgemerkt 
l · ·t. 3 7 .1'.zg4 Tucg4+ tot het zelfde 
:renu .. 1:l;a,ç-...t leid:t" Daze t ~et 7 kleeft 
~n~ ~onder meer a.azi d~ partij. 
36 " rcA. ~.,. + D7~ 
3'"( Dall-b4 Ld8-,,b6 
8 , o5xb6 aî-a6 

Op 33.e;.c.b6 39.na4-(3)+ 
39. b6-b7 + K'.a.8-a.7 
40. Db4,-o5 ++ 
To,lb. bij:c.onder ahaa-mant van d.i.o 
j ongen, dat hij zich nog even 
ma.t la.at zei,!;en. 

De doodklap ~eg ik uitgedeeld 
dcor een voormalige clubgenoot 
uit Breukelen. Aanschouw h.oe ik 
oe;o. w.i.nststel)i13g opbouw en 
!fervolge:.n.a ten hemel scll.reiend 
blunder. 

Rv!J - JO Spekman 3 e ronde 
Siciliaans 

1~. e2-e4 
2. o2-o3 
3. d2-d4 
4o o.3:m4 
5" Lc1-e3 
Wa.a.rom jJc deze zet gespeeld heb 
is mij a.ohteraf eigenlijk niet 
dm .del.ijk. Heit W'dS in elk geval 
vremid ~1.e:r voor me. 
!>• ••• PgB-!'6 
60 :t'2-f3 e7-e6 
'[. Pg1-e2 Lf8-e7 
a. P'b1-o3 0-0 
9. g2-g4 l? 
Ach ja, als je er boven op kant 
springen, wc&.a;rom oou je dat dan 
a cb:ter wega ].aten. Het is 
misschien enigszins riskant de 
koningsstelling zo te verwaa.r
lozen waar de o.rri;wik:keling nog 
niet ,roltooid is, maar, larl.esoorl 
9. ••• h7-h6 

-;100 g4-g5 h6xg5 
11. .&e.3xg5 Pf6-h 7 



Deze zet .:a welliob.'t niet ec.ht 
nodig, maar -hij ldst wel dat ik: 
·boos i,n de zin had, en was dus 
voorz.iab.tig. 
12. Lg5xe7 :oo.&x:e7 
13. h2414 ! 
Dit ziet er ~ssiei' uit, ma.ar 
de zet is nood.zakelijk uit ver
dedigend oogpunt, omdat zowel 
Ib4 + als ook Pg5 veii:dnd.el"'l. 
moeten worden,r, 
13. ••• a7-a.6 ?! 
Dit is te la.ng"~ om wit het 
werkelijk .lastig te maken. Ik 
zou zel.f .sterk 13"g5l? overwogen 
ltebben onder het motto 'wie is 
er no,1. eige-.nlijk het sterkst op 
de koningsvleugel, jij of ik ?' 
14. l)d.1-d.2 b7-b5 
15• Pe2...f4 Deî...f6 
16. Pc3-e2 Po6-eî 
17. 0-0-0 .~5 
18. Pf'4-h5 f• Di:6:x:f'3 
19. Pe2-g3 Df3-g4 
Er dreigde 20.Le2 met ru.wwangst. 
20 • I.d'1-e2 Dg4-e6 
21. d4-d5 De6-g6 
22. Td1-g1 Dg6-h6 
23 0 Dd.2xh6 gîxh.6 
24, · Pg3-f5 + Peî,!6 _

11 
, .. ,· . _I 

. • l· 
t 
1 

! . .. ~ · 

Ik besloot echter tot het 
ca:ta.strofa.le: 
2.5 •. Ilf'5xh6 + ? 
26. Tg1-f'1 
27. Ph5-f'6 ?'l 

Irg8:,,h8 
Ta.8-a.'{ 

F.en ongeluk komt zelden alleen. 
Nu overzie ik ook nog een 
stuk.verlies. Na. 27 .Pg4 of Pf5 
i~.remise ·c1e waarschijnlijke 
u.1:tslag. 
27. ••• Pg6-f4 1 
Geheel tegen mijn principes 
deed ik nog drie nu.tteloze zet
.ten alvorens op te geven; 
280 Le2415 Ph7:z:f6 
29" Ph6xfî + Ta.7xt'7 
30. lli5xf7 Tf&x:f'l 
Wit g~ op: 0-1 (zelfs valies 
van de e--pion is niet te verhin
der~!) 

~ ---ovw::.dit onzalige toernooi. 
Mijn andere ov8'l."Winning-wc:ts weli&
waar 'uit .ee.u stuk', ma.a.i:-de 
tegez).S'tand wa.s niet; V-dn voldoende 
gehalte om hem *toonbaar' te 
maken (bovendien wil ik nog wel 
eens iemand met die op~ 

v~s~~} !=~?-~-------~----__ : ____ ··-------~'::~~ 

~· .• .... 
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~l~vol~ eildcl hi ju.r"'{;o Vci.J.l H~tns Polee, die de redactie da.rtl:~ ;ci.f'd.ru.kt, 
ve~scheen ee rder iu het club-o.li.l.d van de ...:c Groninr;en ".Jli p AS01Ufr", 
21 ~ j "i;ai.rc.J.11(; m•. 1 V3Jl 23 aUë,u;.:;tus 1983. Eaus, no0-ma.a.ls bed.ank.t, maar 
voor-t ,?...:;.1 wol 0TC:...l{; in t,vee kolommen en vooral niet op krinc;looppa.pierl 

• 
OBRA t('lernooi Amsterdt,un · ·d•or- Hán.S P~~, ~+: 

Van ·21 · ;t/m 27 juÜ werd in Amate:1;>(,ia.m vnor de twe~!~\oa~l -het jaa,r;~~o :·· .' \{\ 
ûhra. -toernooi g-e~~u.dèn. Zeven ronden .1..ang, ied~re d~ . ee!i re*. · en-j,z:t;.~> , 
d.e d.~g~lijkae ·-be~ntijd van 16.}0 uur min of meer get,ch;Uc$ yc,•r di~ .,a~~~f ,,,,· 

· di e z• ·-s~ :&ijn 011:l"hun fev011 5 · 4~e.ti _per · weak •van;= 9/tt;>;it_ 5\ a.chte~ .. ~~,/\)lj~~~ ~;. 
te willen ·d0tt -~ e.r.ig1;1-n._ Tot di• · onµq.zelên der aardf.lJ,.-Qehoo;i:t ,::t•t .surv,gro~fl-· ·,;.._~_;/ 
sp ijt e:ndergeieke~dé .. e~~ en dûa --moe'!):t . he1t. er ~r. :w~.r eens . v~p. ·3c~~:~/'.:}, 
nadat i:k:,V . ig j~r ~ d~ kat : ".Ii<>g uit ,,.de bpom gek:eke.if~~• '.)l'"n _reedá ·-~t!'~~~ .. :.;~. 

wa., .. WJ1.:tia. :" .-~>A~~~~ _an \ti ~~1.~a - eat~,:12sia:~:, F:t(~~~lende ' '.~)( L~"- ~:·.: 
Ule~t c:iutd!l~'k +gG~~én ' d_at- ].& ,.~i~l!-,:~,t ~!~ hl,\~4~J;l ~-ç ~-~e'P, V"X't4,. .;.,~ { i,til( :,;\?{ 
breedte .~~ :~'ti"f. i~~ ' s~e~~~;Z~t.:·;to,,,rf.o~~• h~~~f.-~ -.,~eJ. ·tot tl~Y" · .. -~\;~-~ 
kwam do~.1: .de ~:d,d~~o ,l)o•:tt.re, . • -~~ --J.~.k l!t~ij~t-~.,-.~ .,-,t~~~:tk!~• --~·~ ?-r· 
t u-seen ·mu 1• _dere , ~~•~d ~;i.4 -·kan"'8n \ .,_ h~t ·--·blJ~d.:·· ... ·e:-.-a::~ · J•~ : ollt1(l'l>~ _:.-,, )' 
a.an te.1 qnel -~q~~tUtJ!t.-~ ' ·: )·: · . ;;,-._ · ~-; . . · 1 

• , · ~· • ') .:t)· '~./~{.(; ·; .-' .,(; > . .:· }\~.J:.~ ,.-:,.~:~ 
Het wao·.f~~!~ : .. ~le~~t.a.:·~t -:~t, ·~~~e_l~; ,· ~,~ -~ -~ !.~ ·::-v~•1r~de .:(~) 

~t.orks~e~ -~e:p ~~ ~t . <>p~;~r,pij / ~ --~:~~·· F~ i:de; ".fi~i~ :! ~ l2~f;'. 
1'oela.tingsgrens op een · ~tµig -"<~ ?-,W-,v~ gesteld;~· - :-~,N!~ --~~~ : tJ'.,3J:;_': ,~ 
hanü _ ri~et ·· ~em~al, -~~ , ·geh ·~u~il ._4'1! :,aü-s : W8~A/ 1~ '"~ .~k~ ·~,, ~~~~~~~•-~:~~6 ,:'; .-, 
t •oh tc,t .het . w:alha.J.!a. toegel:aten. -~1l3elan~ijk ;·was .1~W~lUF.,; 'J~~\\ il\ttJ~f\~~ ,;~·Ail-/ .. 
mete~n .~en prettige· are-ç~d . ~~, ·gecre~erd: · >t:ot· • · 2 · lèis~!~ ~v~ _tctli ::~~~., ;.\ ·· 
de uiterst .fraaie Jeb :B.-lom en · de i.e~s m:tnd·er f~ai~t .--~ < d~flur :.ni~t ,·~ · .... , 
d~r aardige Jan .Po ·st:ma, d;t°e .a,llebei; i!~ tere.ard i,n de .:{hg:r;~ep;·ui. tJOt·smttn.. .. ,;_ :~. 

In 'tegenatel;ling : ~t -vorig ja.ez ~a, ;,:~ Ol."'~~t:f. .~ }l;r~.si,p• -.de . ··A ... ~oap ;:ûÇ/ .. ·: 
2 gelijk.waar4:i.ge ~oe.pe.ti op -te ep.titäen ., .. allebei . best~d~ uit 24 .epel~;z:,s.:...··. . ·. · 
Si;er~e i+spel._era ~u :~ep :4..1 ~~~n·. á~,:'f~~~uJ.,;~se.r ~#pg;. v;an:·$eh_~,i -~8&:,.: ·._>>·:. 
P,eelen, Nijbof;'r, lfi~uw~~&, en ~et . -të~ v-ergete~ ~htse· ei.ge~ Michaol :_ Riel!i~s- >: 

die ' !liflh na' ,:ijtt, '!l!,~<>es••lle ' e~met :.,.µe ~t • het ,, sobaäk•P8l, ,, ;, 
. ~~1~·~i!"t}0~~ < (+.(k~~n-, ~ -{~_,~f_;,~~~tt , _. ; '-t~ ·..-1..M~~--i.-M'~J.1'~ ·~~~\~~~1'1 ~ 
qrdt ·t~z..-~•çk.erlJ11C&~· . .,,,,?, .. ' .· ,, "'~-,,~c,;z:. ., ··· · ...,..,;-
···:,·: ·~·::I.::r·:::,: ~~);~tr~-'fL-:r.:-:',:~ _-"· .. ,._..::._t.'.· ~- ,. -· " -,' .',,_ .... j•.:.·:.. . . , .. , . 

. ~-.t,· .. ~~ _,, 

"'.f=--- - . . -----·-



·'' •/ •. ·.,:-~_ . _ _,': ;. f<.>·\1· '· ... ·. ··_;:, @ .. ·</, ,i;, f/ ·~.· . ..:/\:, ·.,' • '~--., . •, 
Als s~e~k&· ·apele~-.,.in ·pot}> /tl. :Jv&.aJ: . .nder~Îj•~ertcl,) i~ '.*~~tüi(ên , Waär·.-ik ·· · ;· 

~:.a1i~r:b:éil) 11\ï~~è-i ;~~ -~,;ui: v"~} ~~: gèb4~ïil~.'t"~~ '.-t~,r ( Y'~tr.tfltdj1.13:ni · · 
i)il~ :.:•ariJ~ ~:~if : ~~-~\ ... Jli!,~ .t~~- -~~~l,t~r:·1~. ~(n<l·)::~e~~~ :, Ko.ninga, 
:· -~~11u~~t•~• .,;.t,i,; ;;_~~8l'iit ;~, ··.-~ ~ -~ L{~de.~, ~é.-,~·. ;~11f. îd~tttr · 1t.terke . ., _'.· · 
.\· ... l-•~i?-.~ ~-~d .~~i ··:.·~ ,:~••~~tt~~ .~ -·~gi :_·g~o~ · vor6~ -de .. _-heèr .. 
·~.it~a,~):i;~,~·nai~f~ti:-' ./: ··r ;::1t.6&. t~u9 t~ <~l /.Plit-tij' .. ~:èl'1}~~d,1ijk: '. eè~ .'-p~mt ... . ' 
.,·~ .. _,._ ··t~ · ... -~ ... , ~ .; ·~.· .. ~-·-· ". . '" viiii.."-J::: ''- ·i;.-~d ..... · · . . ;,;.. .... · 1-,t:.;.I'.'.··· ,,. . . . ,,,, ~- - .. _.~· .•. , . ..,. - .. ·' . .. 
'. • ,U'INJ • ~ .:,·J:U• ;I ·o~~ .. . ~ I _ --~• { • :van :~ § ' -Q.l.•8 ,~1;°· . : .· =<,:!~' .: _ ;, • • .'. ~ •; "\,t.. H.

1 
-...: •·;·.:~-,,}' 1' _ r· .... ) .• • 

._·:; ~ -'rf_.:a.-'~1
- )i~t ~ 1.~:à :: ·. -~~~-; f~ ,' ·t6t1b«/~ /m···_·-\v,~_t ''d~ .·:eêfJltè -.:~dè . gêp~ärd_: .äe.i1. 

,~,ae ' 'é1.·~~ L~ __ l'.~~~ '.:)~~ .h ·::~~ ~:·,lot$.til !,~Waá.t'. -~ '.-!e-~e·il· ;.~~·t1 
ve:r.led8n .~' . , . 

r bet*àld' }bt'èt.~ oht~:vi,ed• >~ ·~àä. :~~miäal. 'Öa'Û' ilè -l;ffd . è~ 'J(ft i:nit>geli, . Öè#trijdéti ," 
:; ~êfg .. ~r:'_t~~~~;~t~) :öp~ni~~~\~ ~r~~~"pleM-!tr;ie:_,1~_ ,: . _· '- ~~îj ?tué·t , 1i~ ·'.atä -<el ·~ó·h· ~.,;. 
: •tre:r. ftè:9n ~s;d'-ik .-·nart, :: nû ,'lfad .;i:lc:'. ,rit. Es.F\fat er · u~ . we.&1"' m~t . hém .aán ,de , ·; ·. 

, ~ --1r~~-'~è~i --.i~ ~:"~i4~ ··, .. ~~ :·;~~'.-~~t"~~.?PJriéw: :~~eh :·~pa~ ':;~~ :}, helli ·~,el·~ ',~en ··zie 
'.: ·,-\).,; :.;-<;;{·~~-.. ;·.:,, ... _; 4 •• > . ·,~-·:·,::-._.·#\,~_··~d;.,:· .... -.,.-:\"~----. . -·~:~~-~. :·_.·'·_.·:.- ... ~. ~ ·-~··.~;:.· .. ;· •. ::,,.,,.# ... ,_ . 

'\·, wit~ .Jt -.P•lt!è :· ~- . zwarJ:s. ·1.1'.èiili!glt ·· (LSG, 2~02.) . ~-·) -·, .'": ·._:. · ·-:·_:-: _; .· · .~:.·~ · ·> 

~,\~?. ::1\:>t\~fü;\: -~:·-'.'./} . ,. t: ·:~ -· : t :~._i ;.::\ L :<!: é :,: :-::: r.,:;: -· -. 
· 1 · Pdi :;~. }:·; ~?>~Pe4 ,_'. />. ' békènd~r i; 1 i. :Î,1,4·. ·-. · ;·.-~ · .. · '-· _;,.. 

6 --·p· ....... 4 }. ,, _ .•. ·.·. d.1:.4· _ .. · · . "' ·- · ' '.· · '-:'' . _:; .. : ·. .. . .. · 
O ' ; vu , .. , !'° ':I : · .,. · •. S - ~ : . . -< :..-,. h, • • ~ ~\- ...... ,. . . .. 

:· j ,\· :Lfif. · . '. ·. i ',' · ·e5 (?) ... .\ dj. t Têrgt / iets ,te~eei v~ dë ~tf!'.).ling.~\Bet·èli . is ~>" 
· ·~::,;.:~\-~,:: i-:·: ·· < . .. . :. . 9' •• /~t_b4, waarrui 10 .à3 .ilèch .t'é ·tot e·en ··geM1,1g • ·. 
: .·.:)<:.;::,:-'/?. :r:···.:' - ;.·• '·";'..; ' vo-ordë&,ltje vo~ . 'W'it· l'.~~~, .,,_.·~· ·}.·:·1,· .·, · .. -. . · 

:;_.fb ·:~~~}:·. >\;)!< . . > h _t:i!tt1:~ :;. ~ ·. ;:': . \cT.· .. · · .. ·. · .. _\ '..{t( \:·~~·,.::tt /( .. · - · . ,., ; :_.-..;. ,,; 
/ î.1 ,_.e.). ::,·/1):.·;· _,_· · 1'-g6,,,',~. ·, -:~ ~:dr .èi.i.de 1-2 b4, tê'rv~ ;'.1:t:·h, ·":_P«3 ,·lf .idt t.-ot.: .>:'·.· 

~,;~<~fjt :,·:]_;\ ·:. :··:-;~··: ·b_t, ::.:_/i ~·· · ~~~~~B~ \r_~O~ .-~~ 1;~ :. :··:'., :°~;i~~:':,~/?;·,:(;~:/·i '.:_e: :': \._·. -(.}·:~~:. 

t~~.J.>~ft) 'f,' '·· .. :./ , ,;" \;;s .a5; (?-) ;;:_,; .z~ wil · ' 'Vèl ·d ()5 vrlJ·. krijgèn, ···l!läár 1,dMrt4ö~ 'th . <°".:; 
ttt /: i •. . : :-·~ );; .. ~. ·\, _, · · .: _' .- dé plv.a.ts accepteér:t hij ' eez{' i•ri1kk.~!'-·a-p:lon .eb eèti' ':. : :;"//., :, ': .·: ·' '· < :. ·. < · 'vei:.zwàlcking van de .die.gólia.ai .h1~ .a.:· .. " · · . "· 
:_i:4 ·1,5~-i~_.·, .' . . , :··· ·.-> '; -~e6 ', , ·<~\·•1:: 4·~;~e '15 ~2 me't i>_ionw6t? -t{ \ ... , ·. ·,"', .. ' 
· 15- liêï {:\ ·. , ~ ·. · ~. : : ~·.·!"5·· ( ?J >-· lië~ iä ~-vréemd, máal.' . door dezé iê '~ ts dè ·:-twiirte . 
:;.·>. ):c':r.,.•:"{;:::.j .. ~ ,: •. , ' i~_j< :J... .·: ,• ·, ;!o' >':~teÏliflk ~'·&l• ni~t . g,oèd ·méér" .te , houd~n • . pè ; ónt-wiJt.;/ 
:~; ·

1 
/ ''t,.;· ,·;·::.-;:_~ ~ ~ ' - "'.· . , ." .: -~ .. kelingsa.èhtEfratahd · .. 'W~dt te · .. 8;"or.,t, Nootzà.kêl:ijk ·' : 

.~$ .... :·.~Jt~Ji· .. ,r;~· .... >····{·:./,·.·;,._ .,was· 15 . .. r;è7 -···~..... ·. · · :... ,. __ t,,. 

~Jt :t&° ~f. ., · :f ·!'> : ;,,_._ c5 .{?)' ~ oblé:.al .,n}et . ~o~'n le*ere, · Dèddia.gon~l h1-a8 .. . 
~;· • r~ .. i/-2~{ ·:-.:fij.\~'j;_j)1

::~",,: .~'··· .'" \.'~ ,i Y~rdt• :rerder yer~~ak\ èfi veld _(i5 .k'-0~-; -O~de~.(·\i :.: ·. 
,;..; (, :':'.c :'."_;-;~.: .· d, ,:.;-J-.::.v.;·,· ..• -~ .. · , ... .'L: .. ocnitrola · vän w:1. t • .Ná. ·hêt meér natuurlijke -16>.-: .. L•ï. 

'.} \;;1;y;:< • '~\,~:;]'}t '. : . ':!~, ~;d~"? .. :~r t!!/:it:~: :t,:c~'i;f , 
· · ' .. :::.· , ~ · ::··:._- · · zw41,.rt· zich hier -m.1. wèL -op mo-etëm i.n18.té~." ·W&.ti•.· .. · 

.: . . • • :. .... '. . . • : r- '.' . } • . "• . · e~ '"rtu: . gêbeurt iS ronduit : :ra.mpza:Îig~ 1 
. • . ., 

:.17 'iJJt,) :-:.::~ ·', , çi~ , :, · ··a11~s ls uit" Nti 17- •.• ef3 : .ts i 1.t:r.r:5· Dx~3+ '·:vólgt ' .. ·.,. 
,:·. ... . v · .... J \ '., .· 19 Lf2 ·.·en 20 Ld5 .-ën · nart zit '·lllUtirváet~. Spèelt ·, ,·. 

~ .. -. ~ ,.. · - zwart Hf ••. · Le7 ·(1;·. P• v, 18 · ... ~ Dxe3+), dtm volgt ~·-_;-,_ 
;,.';_-.·- ·:-, r.:/'.. . 19 Ld5, met soortgel:ijk ' spel. ,J)•et_ zvart meteèn ... ·'. 
,··.-.-.. . ·- .;;.:, , 17 •• Le7, dan wint wit de ··pi<'tl OJ>e4. D.m.v. 
-~, · ,., · 17 •• b6 probeert zwart .de pi<,n to .eb' te b'eh~uden ... ' . , .. 
·.. zonder -het centrum prijs te geven.- Ook dit ver• . 

. . 
,· •• ,t ·•• • .. 

• 'f': , .: .. 
. .. . ' .. 

... 'ti .. -· : ', 
...... 
' 

liest echter • 
.fxe4 (6~) . . 

Na deze zet begon mijn tegenstander opgeluoht te 
fluisteren met zijn buurman. H~ dacht natuurlijk d 
dat ik 19 Pxe4 niet · gezien had, hetgeen eö'bter 
wel d'egelijk het geval WáS. Ik 'Was echter bang 

,·.voor tegenspel na ,9 •.• :Iib7 20 Pd6+ L.Xd,6. ,2l _ Dxd6 
Dxe3+ eb: zag . dà.'t: 19_.Pb.1 1:9nclé;:_ teg~h~p_4t1 ··~~n. 

,· Aohteraf bleek echter toch wel d9rt · 19 ~e,f': ·ge-
woon, winnend was. · 19 Pb1_ gelukkig · ookt . ··· ···-,' 



gxf5 · 

KfB 
· .Txe5 

~e8 
Kd7 

ja, ·ja, de hond van . mijn melkboer ••• 
een . crea tiev-e ~ofidat in. moeilijk _~ atell~ng 

en met tranen in de ogen gäf' ik op 

Zo~ Hansje stond weer met beide ·benen op de g.t-l)nd. Zeker na.dat Ad van de:rt · 

:.Berg ( overigens zo'n type da. t van zijn vrouw "mag" . scha.ken, als hjj maar ge

,·noeg ''oent1'es" binnenhaalt) mij tijdens de analyse nog; e'Y'en fJjnt.jes had toe- · 

,;gevoegd~ .. -~~at het ratingverschil na.tuurlijk ook wel ergenè in . :naar vot-en 

moest komen" 1. Van pure vetontwaardiging bleef ik een repliek · schuidig · (äl . 
. hee.ft hij ria.tuurlijk wel gelijk~. · · · . .. . .· · ·. : · ' 

. . . . .,.. . . . 



g~c ·onfronteird te ' worden met een niet meet- te winnen 
toreneindspel. De p~onnen worden door de koning ,geblok 

·· .. -. keerd, 'pion 04 is _·~,,a.k en ,de witte koning staat Oilgun .. 
stig. Remise dus, maar wel met een ongeloóflijkë ' kàter 

\ ·.: :· ... '. (to~ .uiting komend in eèn slapeloze nacht) .· ', 

\ i~, de · 5e ·':ronde volgde met ~war.t ··een p1usre~se tegen Etmàns (Utrecht, 2118) { 

~J;:.:{~ ,echU11lJJ~"tttol'ld ·ik .-ze:l..fs -ge'Wotmen toen ·1k · remise gal), - waarti& -ik ' met , 2 u f. 
r~··,··' aè laé.'ttlte ~~e _ ~~ :·tegemo~~ ging. Duidelijk __ was . dát · ik · in -ièder ge- . 
:··, 'nl. nog .Sén·'keer moe•t 1f!1nnti.\lo.m :te k:wmeh van een -tenminste enigszins 
.. bevredigend toerno~i. ~,.,èndièn llloeat mijn tegenstand qua rating een beetje op 

• •_' t 
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LEDENLIJST u~·sthaken . . 18 oktober 1983 
============================•=~=~=:===============z=~===f======•::::s: 

US 1 C2e klasse KNSB, teamleider Thiis Wennioer> 

1. Gerard Rit l Albert Cuy·pstr 18 Il 
2. Wiet Bounia- < w l-i> Jacob V Lennepkd 255 Il 
3. Henk sîmon 1e Atjeh~tr 104 II 
4. Paul vd Werve Rode Kruisln 1035 k12, .oiemen 
5. Guus Karnps R P GeerliQsstr 4 II 
6. Thiis ·de ·Ruij ter OnkelbOerensteeg 1 A 

Steverdink 
7. Jurae!l Stigter(pJD) cannenburg 47 
8 . Rene in • t Veld Gr wit tenbu r9e ·rst r 163 
9 . Rob vd Kamp Domselaerstr 39 hs 
10 .Huub vd Bert:1h van Woustraat 164 l 

US 2 C1e kl~sse A>: 6 okt, 25 okt 
-------
1. Tom Turk T1Ji.nstr 229 II 
2. toen Mekets (tl> Joh Vermeerplein 18 
3. Jeroen Auener 
4. Eric Thunissen ("1) 

sinoel 72 ~ 
1e J vd Heydenstr 122 11 
Val~ken~ersstr 23 II 
Weesperstr 15, 

5. Gerard Jansen 
6. Eric Hubert 
7. Adrie d! Jong 
8. Bart Smissaert 
9. Jeroen Groot 
10~Jaao Yd Veen 

Reserve: 
Anton Dekke-rs 

Landschot 180 Haarlem 
Westermarkt 50 k 43 
Menadostr 17 c 
Ruyschst r 104 I · 

Binnenkant 2.2 

US 3 <2e klasse c>: 17 okt 

1. Onno Ravmakers 
2. Ad Ridder (me) 
3. Rob van Gomoel 
4. Hans van Wiik 
5. Tom as ·Fot i 
6. Th~is WenniQer 
7. Peter Beuqe l . 
8. Frans vos 
9. _Peter vd Mer.we 
1 o. 

F r Ha t s s. t r 4 8 · I I I 
Schovenstr 6 I 

<tl> Groenburgwal 17 
Spaarndam~erstr 107 II 
Koningshoef 501, Amsterdam ZO 
vd Hoopstr 71 II , 
Zilverberg _26 k 16 
Ruysdaelstr 126 III 
Sloterdijkstr 9 Il 

1072 CT 
1054 zs 
1094 K~ 
1111 : ii 
1063 xz 
1011 KH 

1081 GW 
1018 LB 
1093 JW 
1073 LW 

1015 PD. 
1071 , DV 
1015 AC 
1012 vc· 
1018 . XJ) 
1018 DN 
2036 EZ 

. 1016 Dl 
1095 TH 
1091 CH 

1011 BH 

1072 BT 
1097 ZZ · 

1011 HR 
1013 TD 
1104 EX . 
1051 vc 
1025 CG 
1071 XJ 
1013 LX ·. 

710416 
833316 
658905 
906403 
119532 

423209 
231896 
948759 
79,9785 

232495 

223 .~27 
737233 

230Q-61 . 
023-.357954 
266129 . -··" 
657062 
9.4.7992 

259437 

769409 
655437 

226276 
821904 
980833 
868221 
3271:32 
643097 -
·235122 



-@ 
US 4 ·t3·e-Je l asse A): 11 okt 

-----
1. Adriaan HOutsmuller Rode · Kruisln 905 k14 Oiemen 
2. -Mark Ordodi Uilenstede 437 k13 Am.stelveèn 
3. Kees ~aker V Zesen,tr 26 III 
4. JaaP :Deine ma Bilderdiikkd 632 
5. Leo Cox . AÎrikanerplein 28 Il 
6. fons Groo t cwl-e> wibautstr 93 I 
7. Maurice 1ehe~x<sk> v HOuweninqenstr 77 , h~ 
8. Fo~ke de . Jong Rust~nburgerdwarsstr~at 7 
9. Eric v Wi~cheren Archimedeswg 53 
10.Frans de Riik . Da Costakd 183 

US 5 (4e klasse B>: 18 okt -

1. Kees Duin 
. 2. Ronatd Hoogland 

3. John -bei evy 
4. Piet Ledden 
5. Cle ens Polfliet 
6. Bert van Baar 
7. Marcel Boudewijn 
8. (hris de Zeeuw 

algemene reserves 

Piet . Boots 
Agile Puyker 
Jan Bruinsma 
Paul ester 
Johan v Dusseldorp 
fllarc Boot 
Paul isser 
Jan Koo en 
Marco e!ster 
Kees Neefjes 
Peter fernhout 
Jan Willem leGrand 

niet ingedeeld _________ ., _____ ,.. .. 

Wille Blankert 
1-fans Pol ee .· 

8alistr 34 III 
Da Costastr 106 I . 
C de Wetstr 41 hs 
Postbus 27040 

. Haarlemmerhouttµlnen 413 
Kattenburgerplein 71 

· tt Cleyndertwg 37 k 
Kinkerstr 87 III Y 

F Scholtenstr 7 hs 
Batavierenplnts 43, Haarlem 
L,jnbaansgracht 363 II 
Postbus 1.6693 
Bijltjespad 18 
Rode Krufsln 885 Diemen 
Wee•perstr 13 ii k 8 -
Kazernestr 8 achter 
Tasmanstr 83 i links 
Tasmahstr 83 i links 
Wesierstr . 98 iil 
Marnixstr 187 · ii 

Groenburqwal 17 k 38 
Lohengriostr ·19 Amstelveen 

.. 

t111 
118~ 
1093 
1053 
1091 
1091 
:1054 
1074 
1098 
1053 

1094 
1-053 
1091 
1002 
1013 

· 101°8 
1025 

' 1053 

zw 
AG 
AZ 
vv 
p 1) 

GK 
TM 
JJ 
JL 
WK 

,, 

JM 
ZT 
NH . 
AA 
GH 
KM 
OG 
t> H 

1051 ES 
2025 C.J 
1017 XB 
1001 RP 
1018 KH 
1111 ZT 
1018 Dlf-
1018 cc 
1013 RA 
1013 RA 
1015 MN 
1015 VR 

1011 HR 

906454 
455123 
934430 
120838 
681876 
657684 
867397 -654532 
18341 -8 

940932 
105325 
942422 
. 

233071 
230122 
364616 
181870 

-023-383875 
261297 
279623 
233038 
906227 
230524 

·.238424 
249524 

1183. RC · 450124 




