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· i is dan het derde en waa.rschi j n
i jk voorlaa t st e nummer van deze 

j~gang 83-84. Voor het laa;t;~-te 
. er is 

DLIIIBDAG 8 MEI 
e geplar.de versciri, j ningsd.a.t um 
dnz calamite i ten voorbeho uden) . 

Dat betek~nt dat t ot 7 mei 
kopij kan worde n ingeleverd 
(Niasstr aa.t 28 I ), Qf t/m 
1 mei op d~ cl u.b. Aan de arbei d 

Dan i s er het probl eem van de 
bemensing van enige funk:ties 
in het bestuur ( datum J.eden
vergaderi.ng schijnt nog niet 
te zi j n vastgesteld), zoals 
daar' zijn: 
secreta.ris : Maurice gaat zich 
na dit jaar meer exclusief met 
de Noormannen bezig houden, en 
diezrt dus te worden vervangeno 

ieuwkomers worden uiteraard 
even 'ingewer.kt '1 door him. 
illustere voorgangers. Het werk 
is eenvoudig en bijzonder leuk 
om te doen ( dacht je dan dat 
Maurice gek was ? ) • Meldt U! 
·.red.strijd.leider extern : . Na. 
twee jaar de ka.art jes te hebben 
0 eschreven houdt Fons ermee op. 
Ook hi er wacht d.e opvolger een 
eenvoud i ge taak, het zal een 
pe ule schil blijken zij n arbeid 
vol st rekt te la.ten vergeten. Er 

.:.an gevaarlijke geru.chten als 
zo a. ene WB overwegen deze func
tie op zich te nemen (u.i~eraard 

a.nneer er geen ·tege:n.k;:mdid.aten 
zijn, wa.n.t anders wordt hij nooit 

zen). Er dreigt dus een Ramp. 
leden, verhindert dit! 

edstrijdleider · intern: (?) 
· s Wiet (op vdl-behoud ,;ederom 
va.u voortzetting van het ELO

st eem) nog bere~d een jaar 
.. . ~ • .,e, 

1 

de kar te trekken ? En komt zo nee 
het ELO-s;,steem ju.ist in gevaar ? 
Hopelijk in de volgend e Schakeling . 
hierover positief nieuws! 
red.acte-ar scha.kal~: ik blijf nog 
wel een jaartje doorgaan, ma.ar on.der 
de dringende oproep dat ik er voor 
volg end ja.a.r toch eoht iemand bij 
moet hebben. Als ik met kerst weer 
naar Roemenië ga. is er volgend seizoen 
weer geen decembernummer om de 
kerstdagen door ·te komen. sVoor dit 

· mumner gaat mijn dank speciaal uit 
naar René in 't Veld:, die weer zijn 
dinsdagmiddag 'opofferde' (zoals 
PvdW bij het vorige nummer). 

Onze voorzitter (Er , hihi), en 
penningmeester houden de strijd 
hopelijk ook volgend jaar gaande, want 
de doorstroming wordt al aa.nzienlijko 

HOT N»fS (?) Ma.a.nclagà.vond 12 maart 
. ± 23. ~. ANP. · . 

· Hede:navond t~ binnen in het pand 
Nia.ssm-aat 28" de heer Go Rill, 
gewapend met 19 pagina.'s kopij VG>Or 
het hoofd.stedelijke periodiek 
11de ,Sch.a.k:eli.ng", dat morgen . moet · 
verschijnen. De hoeveel.heid · pionnen 
van de redactie schiet echter hogelijk 
te kort om de 17 ( 1) . diagrammen die 
het artikel enige leesbaarheid dienen 

te verschaffen te kunnèn pródu.oereno 
Gezien · de acute schaarste van zulle 
materiaal (slu.iting c.q. overname · 
van de twee bekende schaakhuizen) ter 
plaatse, .. is het tijdig versc!l;ijnen ·. 
van het blad zelfs in ·groöt gevaar.. 
Voor de at'lóop van deze bloedstollende 
race tegen tijd en omstandigheden 
ra.a.dplege men de voorkant van Ons ... -. 
Blad. · . 

Uw redq.oteur, . 
Rob van Gompelo .· 



AI'1'.i:1lï'I:E ! ! 

Al s eL'<: ,jaar -:>rg2mis 0a:-t US ~·rner ee n J: .fELSG:t-:.;_,.,_{ .. "l.10...:~:c I , ':!!'l ;,'=ll 
d.insc':.a.g 22 mei , aanvang 20.15 uur. · (alleen voo-:: leö..en) 
3c....'1.rijf he t vast i~ je agenda ! 

,, ~rdJ.~iet ó .m."!.en onderdompele n in r..et tracLl.tionele Cd"i..:i3 :i.::. .. T 3Ll.:Z. 
:\peel tempo: 5 minuten per persoon · per partij. ).anmeld.ine on.YJ.od.ig, 
,·,)rgen op tijd aanwezig te zijn. :.J:rio T:"lnvii ssen 

21 1 22, 23 -en 24 anril (week.end voor Pasen). :Deelname s~a.a.t open 
a lle soorten studenteno 

Op de l:::w.:tste ledenverga.der :..ng is ·oesloten à.at cl:ae l:.1e~::e::.à.e US-ers 
KORTING krijgen OP DE INSCHRIJFSOM -

Men ka.n ziob. aanmelden °!:)ij Jaap Deinema.. Nadere informatie staat in 
Scha..'<end Nederland, maartnummer 1984 pa.g. 99. 

En zo kunnen de za.k:en een ongelooflijke keer nemen••• 



EXTERN NIEt WS ··-----
US 2. 
Eerst no~ een ui~sLag u it de 
vori ge ronde,waar Adri zijn 
afgeb~oken par tij won en de 
uitslag is daarmee 5-5 tes:en 
Victory 1. · 
De 6e ronde kwam Weesp 1 op 
bezoek.Jeroen A. en Adri speel
den voor:~it , res p. r emis e en 
aÎ gebroken. Se::-1 week la t er werden . 
nog 3 artijen a fg ebroken (Bart, 
Gerard en eroen),en wisten 
al le en Erik m. en laap voor 
•)V.nten ,lie zo rg en,resp. remise 
en ,,,·ins t . Tom, Coen en Erik T. 
verloren.V an de afe;ebroken 
nartijen verloor Adri,en ei nd ig
de a.e rest in remise,waarmee de 
u itsl ag werd :US 2-Weesn 1 3~- 6! . 
Van de -7e ronde weet ik alleen 
te melder.. dat US de uitwedstrijd 
tegen Pef:3.sus 1 met 6-4 heeft 
gewonnen ,en daarm ee nu pas , 
onda.a.ks 3 ovenviimi 11gèn :i.n a.e 
ee rst e 4 ronden,veilig is . 
De s t and in de 1e klasse Ais: 
1. Nieuwe n dam 2 6 11 42f 
2 • 'JS _ 2 7 9 3 9i 
3"weesp 1 6 8 31 + 
4.Pion 1 5 6 26 + 
5.Pegasus 1 6 6 26 
6.Victory 1 4 5 21t 
7.VAS/ASC 3 5 5 27} 
8. PCB 1 5 0 1 5 
9.Raads~eer 1 6 0 20 

+ =afge'broken "9arti ;i. 

Per soonlijke score: t'na 6 ronden) 

1 Tom Turk 4 21 
1,8 Coen föekers 5 1 

3 Jeroen Auener 4 2 
3,3 Erik Thu..'Ylni s sen 6 ? ::. - 2 
4,2 Gerarèl. Janssen 6 5 
5·,2 Eri k Hubert 6 2~ r.; 

6 .A:r1ton Dekk ers 2 1 
6,2 Adri de Jong c:-; 4 _, 

7,3 Ba?:"t Smissaert 6 3 
8 Jeroen Groot 6 Jt 
9 Rob van Gompel 2 1t 
9,3 Jaa-o van de Veen 6 3i 
10 Tomas Fo ti ..... 1 ~ 

US 3 
Ook hier eer$t. een -µ.i tsla,g- uit 
de vorige ronde,en wel t-egen 
Nieuwendam 3.Ad en ~~r k speel
d..en remise,e n Onno en Peter 
wonnen zoda t de ei~dstand 6-4 
voor US werd. 
In de 4e ronde moest US op 
bezoek bij Abcoude 1 • .'i:[;e t maar 
liefst 5 invallers wist TJS 
niet meer da....""l. 3i pvnt te :9~lL'k.:en 
waarmee de 1.{ansen o-::, Let 
kampioenschap ver kekn zijn . 
Va:n.- de invallers wist Kees 
Bakker het volle uunt te pakken 
terwijl Frans c1e Rijk en Erik 
van Wïgcheren elk ee n há J.f je 
me ene.men . De anderen, Adriaan 
Houtsmuller~en Jaa :9 Deinerna 
ye rloren ,n et als Aà., Ham en 
Frans Vos.Thijs wist remise 
uit het vaur te slepen,en 
-Pete :r won. 
De 5e ron~e bracht Amroba 1, 
di e a.e laatste 7:11.aats bezettet).., 
zoo.a t er wi nstk :~msen 'Naren. 
Dat lukte na tu ur lijk niet , 
slechts Pete~ en invo"ller Frans 
de Ri.ik wisten te winnen, 
de rest ,met inv "'llers Ivarc o 
IEeester,Fons Groot en Erik v. 
Wigche:r-en verloor • .Niet zo'n 
goed res ul t a2.t a.us ! 
De standn a 5 ronden: 
1 "IY'.Iemo 4 
2.Abcoude 1 
3. ODI 1 
4.us 3 
5.Nieuwendarn 3 
6.Probleen 1 
7.Amroba 1 
8 .D ES/WGM 4 

Persoonlijke score: 
1 Ad Ridder 
2 Onno Rayma,kers 
3 Rob van Gompel 
3,7 Hans van Wij k 
4,6 Peter Beuf'e l 
4,8 Thijs Wenniger 
6 r.Tarco Meester 

5 8 
4 6 
5 . 6 ' 
5 5 
4 3 
4 3 
5 3 
4 2 

s: 
4 
4 
4 
5 
5 
1 

6,7 Adria~.n Houtsmuller 3 
7 Peter van de Merwe 2 

'7' 5 Fr s.nsVos 4 
8 Jaa p Dei n ema 1 
8 ,3 Kees Bakker 3 
9 Fons Groot 2 
9,3 .i\T;'ar k Ordodi 3 
9,5 Erik van Wigcheren 2 
9,5 Frans de Rijk 2 

29 ! 
23 
27 } 
·22 
18 
171 
24 · 
18-& 

21s-~ 

2 
2~ 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
1f 
0 
1 
0 
2t 
1 

1t 



US 4 
In de 4e ronde kvvam ?C \7 2 on 
visite.Dat leek heel goed te gaan, 
mas.r lie-p ui teind.elijk to ·ch 
niet helemaal zoals het hoort •. 
Ifot remises ve,n Kees ( erg vlot) 
enErik e~ ~~nst voor Adriaan, 
Tl'Iark en Fons, en evenzoyele 
nederlagen voor Leo,Iiraur ice en 
Clemens y;as de ste,nd bij het 
afbreken 4-4.Jan stond ech te r 
eer: vol st v_·.( voorr er Peter 
Fernhout h e.d ee': ·. "';t?,ard vo .::-r 
2 "'!io:nn.en. D0,'1,r moes-t toch vve l 
1·f :punt uit te halen zijn. 
Jan won ook n2kkelijk,maar 
Peter k~~m bij de herva tt ing niet 
opdagen en kreeg dus een O"Zo 
lukt het dus niet,maar ach, 
5-5 i s ook niet gek. 
De 5e ronde was weer ee n uit
wedstri jd,en wederom waren we 
met maar 9 nan. Toen ook Ifärk 
no t: weg bleef stond DOS 2 , 
onze tegenstander al met 2-0 
voor.Brik wo1: ech teral vri;j snel, 
waar Fre,ns direct 01J rea geerde 
met een n8d erl aag . FÖns won vrijwel 
gelijktijdig,ondanks verwoed tege~ 
snel van zijn tegenstander(in één 
z et,met de kon in e on e8,sneelde 
hij Dd8-f8,entegelijkerti;d 
Pg8xf6!).Een bltk op de ande r e 
b or den leerde dat Adr:Laan lang 
zaamaan st e eds beter kwam te staa~ 
Jaa~ een stv.k voor stond ,evenals 
Ma rco, Peter plotseling een toren 
won, en CJ.ernens een stuk te .~en 
3 u io ri....:a.enb.2,d.De laatste par-tij 
~as dan ook de enige die nog 
lang du~rde,en tenslotte remise 
werd;d e anderen wonnen s:nel , zoc3.2.t 
we toch met 6-it-Y.·wonnen . 
De stand na 5 rond.en: 
1 • IïISX 1 5 9 31 
2" Iso lani 3 5 7 27~~ 
3.Pion 3 5 6 27i 
4.DOS 2 5 6 27 
5.US 4 5 5 26 
6 . Wees-i:, 2 5 5 25 
7 .PCW 5 2 20} 
8.Memo 6 5 0 15! 

4 

Pers oonlijke score: 
1 Adriaan Houtsmuller 5 4 

5 3 
3 1~ 
4 3 
4 1 

2, 2 l\:ar k Ordodi 
2,7 Kees Bakker 
4 Jaa u Deine:.ia 
4, 2 Leo Cox 
5,6 Fons Groot 
4 Marco Meester 
6 Fokke de JonF, 
7 Mau?'ice Teheux 
7, 6 Erik ven Wi.Q'.che re?: 
8 Frans de Rijk 
8 Peter Neyts 
8 John Dejevy 
7 Clemens Polfliet 
8,3 Kees Duin 
9 Ja..~ Koomen 
9,5 Peter Fer:nhout 

US 5 

5 3t 
1 1 
1 1 
3 1 
5 2t _ 
2 1 
1 1 
1 1... 

~ 
2 -~ 
3 1 
1 1 
2 0 

In de 4e ~onde s~eelde J°'S 5 
ter,:en Raadsheer ). Net als de 
eerste en de derde r onde 
waren oo~ nu de eerste 5 
borden niet er g op dreef. 
Alleen Clemens vvist een hal f
je te pakken,iets wat Kees , 
Bert,Ch~is en Ma.reel niet 
l vJcte.Da armee was de neder
laag al een feit,ondar ~~s 

- • • 'O ld ., overvnnnJ .ngen van -.ona _ , 
Piet en Paulaan de la atste 
3 bo.,,..a.en. 
over de 5e ronde,tegen kop
lo~er Nieuw West weet ~k 
niet veel,omdàt i_k het 
ui tslagenf ormulier k 1Ni :it 
ben.Kees ,aan het Je bord , 
speelde remise,en de andere 
7 hebben sa men 4-~-punt weten 
te behalen,waarmee een ver
rassende over~dnning behaald 
werd.Dat was wel nodi g ook, 
omdat er nog maar 2 punten 
behaald w,rën, en er à.u.s nog 
flinke a.e~adatieka ri.sen wa
ren. 
De stand na 5 ronden: 
1 .Nieuw ·.vest 4 
2.TOZ 2 
3.PCB 3 
4.Raadsheer J 
5.Amstelveen 6 
6.US 5 
7.LCK 2 
8"Tal 9 

5 8 26 
4 6 21 
5 6 20 
4 5 17-?t 
5 5 19 
5 4 21 
5 4 15! 
5 O 12 



?ersoonlijke score:(na 4 
1 Kees Duin 4 
2 Clemens Polfliet 4 
3 Bert va~ 3a~r 2 
4 Ronald Hoo~land 4 
4-, 8 Chris de Zee uw 3 
5 r arcel 3oudewijn 3 
5 Kees .:.';eef ;jes 1 
6, 5 ?2,ul Wester 4 
6, 5 t,T,3~r: K(>omen. 
7 ~et er Fernhout 
7, 7 Piet Boots 

2 
2 

ron d e:r.) 
0 
1} 

2 
r, 
(é., 

î 
1 

.,,, 

'.).::.. 
_) ~ 

2 
0 
2} 

Dit 'N2.s het dar. voor è.eze 
SchsJceling, O"l) één O"?)rrterkin s 
ns .• VolGena. :ic.ar ·,-..ordt er 
een and.ere wedstri jdleiä.er 
extern gezocht, ws.nt ik 
sto? ermee . na 2 jaar.Als 
je ook één of meerdere 
jaren iets voor de club ~11 
doen op bestuurlijk gebied, 
kan je bij mij terec ht om 
informatie of om je als mi.jn 

· opvolger aan te melden. 

Fo!ls Groot. 

POËZÏE 

~The institution was called the Louisiana Retreat, located 
near Kew· Orleansr and under the patronage of the Uatbolic 
Church. Those im tbe party tha.t accompanied MoTphy were 
his - mother, hi.s brother Edward, and his intimate friend 
,.;.A • .Ma.urian. Whe-n t.he reache-d the asylum Morphy protested 
aga.irnrt hür detention rith such evident sani ty" and dis
cussed his· ]egal rignts wi th such a learned knowledge of 
the-· Iaw" that the s-ürters in charge were afraid to assume 
the respoITsibility" and he was taken home a:gain° (C.A.B:uclt) 

HERENGRACH!fBLUES 

Hij speelt fantastis-eh, :paard sla.at toren 
.üame sl.aat pion" de tegenstander zucht 
ila.a1' dan een blund ·e:r, hij staat opeens verlor ·en 
Hij geef't op en sne,l t naar buiten :. Frisse luC"ht! 

Er stralen S'-terren boven de lierengrae?rt 
-a een lange reis scru,jnen lampjes. s:til en zacht 

0 lichtjaren,.. mr symboliek 
hee:f't de verliezer tnmen gebracht 

Eric, uit de bunder. .. _!looit meer verliezen" 

5 



DE VERRICHTINGEN VAlî US 1 

door Thijs de Rlzy"ter v. Steveninck 

Hier da.n eindelijk: het verslag 
aver het wel en wee van het 
eerste. Met excuses voor de 
vertraging uiteraard. 

WAT VOOR.AF GL'lG 

Vorig ja.ar is US 1 er maar 
nauwelijks i.n geslaagd de 
degradatie te o.n:tlopen. Weenink 
werd met overma.oh.t lv:unpioen, 
het won alle wedstrijden, hoewel 
geen een echt overtuigend.. 
Nieuwendam we:rd op afsta.nd 
tweede, Nieuw West op afstand 
laatste en verder zat er tussen 
de nrs. drie en negen slechts 
twee match- en drie-en-een-hali 

. bord.punt. Ter illustratie de 
eindstand. (!82- 183): 

1) Weenink 18 - 55i 
2) ;Nieuwendam 12 - 50 
3) M]MQ II 9 - 47 
4) VAS/ASO II 9 - 42} 
5) US I 8 - 44i 
6) VHS II 8 - 42i 
7) Rijswijk 8 - 3% 
8) Tal 7 - 47 
9) Het Witte Paa.t"d. lI Î - 43i 

10) Nieuw West 4 - 38 

(3i-6i) 

~~ 
(5 - 5) 
( - ) 
(5 - 5) 
(7-à-2-l) (~l (4~5l 
(5 - 5 

Tussen haakjes steeds het resu.ltaat 
V8ll US. Merk ook op a) het g:oote 
aantal keren 5-5 (4x), b) het 
feit dat we slechts één eoht goede 
wed.strijd speelden (tegen Rijswijk) 
en c) het feit dat er tegen de 
laatste drie slechts ~én matchpunt 
werd gehaald. Met de wetenschap 
dat het team iets verzwakt zou 
worden (Huub van de Bergh. en 
ondergetekende voor Tom Turk en 
Hans Polee) en het feit dat de 
K.oningsclub i.n onze poule was 
geplaatst werd het seizoen met 
de nodige soepsis begonnen. 

<. 

6 

1e rgnde 
US I - VAS/ASC II 6 - 4 
Onze eerste tegenstanders de 
reserves va.n het ro é V. / 
ASC. Dit team is lang, lang geleden, 
met andere spelers weliswaar, nog 
wel eens kampioen van Nederland 
geweest (ook VAS/ASC III eelde 
toen nog in de hoofdklasse C,c;:.a.r 
sindsdien hebben ze enige s-'"..anjes 
tel"U€ moeten doen. Op 17 september 
konden ze ons in ieder gava.l niet 
veel in de weg leggen, de 6-4 
uitslag was misschien zelf"s nog 
wat aan de lage kant. Hoewel de 
topborden het zwaar hadden sloeg 
onze staart met 4/ 4 bard ... oe. 
Gedetailleerde uitslag: 

1 ) Rill '!" Cra.bben.dam 
2) Bouma - Meijer . 
3) K,smps - Leeners 
4) vd Werve - Volgenan:t 
5) in •t Veld - Oud 
6) Stigter :;;..,Heins 

,. 7) Vd Kamp - V Dongen 
8) de Ru;yter V S - Jung 
9) T. Turk - Kapsenberg 

10) vd Bergh. - vd Bosch 

2e ronde 
ZSC/Saende I - US I 5 - 5 

0 - 1 
i - i
i - t 
1 - 0 
0 - 1 
0-1 
1 - 0 
1-- 0 
1 - 0 
1 - 0 

Op 8 oktober togen we naar Zaanstad. 
om da.ar de zsc/saende te ontmoeten. 
Een promovendus, maar niet een om 
te ondersab.a.tten: ik meen dat ze 
vorig seizoen in de promotieklasse 
van de Nl!S:B de Koningsclub één of 
zelfs twee mat .c.hpunten afsnoepten. 
De borden 2, 3 en 6 (in hun 
opstelling tegen ons) speelden ook _ 
erg goed in Dieren. Een aantal van 
deze spelers was weggegaan bij Het 
Witte Paard, waard.oor RWP I uit de 
hoofdk:lasse·en HWP II uit de 2e klasse 



dee;r"'.....deerde en .ZSC naar de KNSB 
"Jromoveerde. In het lic.."'1.t hiez"..ra.n 
~ ... -as het gelijke spel dan ook 
.'?iet s l echt, al had met een 
bee-tje meer geluk ook gewonnen 
lçunn.en word en. Vel'meldenswaa.rd.ig 
is verd.er nog él.e over-w-:5.r.ini:r-6 ve,n 
Gera rd op de sterke :Bo&<: e:a ha ~,:; 
:fci 'G dat de koffie gratis "ras, 
d.a:li zou. vaker moeten geb euren! 
Gedeta. illeerde uitsl ag : 

1 ) Ba;r-k - Rill O - 1 
2) Tijdeman - Bouma. 1 - 0 
3) Galjé - Simon 1 - 0 
4) Rosegg- - in 't Veld i - i 
5) P oRoggeveen - vd ~'F O - 1 
6 ) Breedveld - Stigter 1 - 0 
7) B vd Bergh - vd Kamp 1 - 0 
8) P.3:olscher - de R v si - i 
9) Roet - H vd Bergh O 1 

10) I;I.Roggeveen - Turk O 1 

3e ronde 
US I - Koni11g-solub 1i - 3i-
De. ontsta.ansgesclri.edenis van de 
Koningsclub uit Bergen zal 
iedereen wel kennen. Voor de 
minder goed geïn:foriaeerd.en: 
enige je.ren geleden stö,pte een 
Du..ttse beton-miljard.air, 
Arn:fried. Pa.gel geheten, na.ar de 
Bergense scha,3..kolu.b met het 
verzoek in he t eerste i:; e mogen 
spelen. Ter ono.erse-an:ing van 
zijn k.a.paoiteite n had. hij wat 
vage Bu.ri...d.esliga. resuJ.ta:t;en 
~eeg enom.en" Toen men hem de.a.rna. 
ad.viseerde eerst ma.ar eens een 
jaartje intern te spelen, re2.geer
cl.e hij op een ma.ai er ài e typerend 
is voor mensen die slecht te.gen 
hun verlies kunnen en bovendien 
teveel 5eld hebben: hij richtt e 
zelf een sch~~k club op met de 
hoogd.ra.Ye nd.e naam Koni;r,~scl·ll.b. 
Hie rme e moest hij evenwel 
onderaan de laèl.der beg.innen, 
in de 4 e klasse NHSB dus . 
l~aa.rma:te de jaren en de l<ampioen
s cr...a.p;,en coqo :promoties (hoewel 
in _het begin op het kantje af) 

1 

verstreken, ~,amen er meer en meer 
sterke spel ers, die of uit heJG 
buitenland o:f bij de hoofdklasse
clubs wegg ekocht werden. Logisch 
ge volg hierva:.a. 1-:as da·t; Pagel zelf 
ook een stapje ter-~ moest doen, ik 
meen dat hij nu in het 1erde speelt. 
Vori & ja.ar bereikte de Ko:ningsclub 
ein delij k de IQTSJ3. Zona.er opschudding 
w·c1,s dat echter niet g~:raan , berichten 
over omkoping of bijna. omkoping 
volgden elk-.aar in sne l tempo op. Het 
was duidelijk dat de ma~.ieren waarop 
Pae;el zijri. beton-business regelde 
ci et overal in èJ.e schaa lCW'ereld 
bei:,.>Tepen werd"en. 

Tgen de verwachtingen in had de 
Kon:i.ngsclub zijn eerste wedstrijden 
niet met 10-0 maar met 8-2 gewonnen, 
zodat wij ook nog hoop op wa;i; bord
punt jes konden koesteren. De anders 
toch niet zo fanatieke US-ers ,1cl.!'en 
toch wat geprik..'lceld nu ze tegen zulke 
bei•oemde tegenstand.ers mochten spelen, 
want daags tevoren werd er zelfs een 
bêscheiden trainingskampje gehouden. 
Na afloop he.bben we zelfs met z'n 
allen bij Wiet gegeten (bedankt, r·iiet ! ) 
en ook met z'n allen de partijen 
0 k.ritisch" doorg enomen. Toen bleek ook 
pas goed wa.t voor :kansen we hebben 
laten lig g en: a.e 1i--&i nederlaag is 
z~-;2.ar ge:flatteerd en ik durf zelfs 
te stellen dat een 5-5 niet onverdiend 
zou zijn en dat een 1"..J.eine over,dn...'line
(jullie wa2.:rschuwen me wel a ls ik te 
ver ga!) misschien niet verdiend maa,r 
ook niet onmogelijk was geweest. 
Eigen lijk zijn alleen Gerard en Wiet 
ka nsloos geweest, maar tegen Sosonko 
en Ifuligowsk:i. is dat natuurlijk geen 
schande o Hen..><:, Guus, Pa ul , René en 
J·urgen hebben allemaal goede kansen 
gehad. Verder kon Harloc h niet door 
mijn verdediging heen.komen en hebben 
?om en Huub goede tot zeer goede 
winstlç,ansen gemist, de laats-1:;e overzag 
zelfs mat in twee, weliswaar in vlie
gende tijdnood, ma.ar toch. :N'u ontsnap
te ,Perez Ga.rcia. met remi seo Arme Huub, 
hij zal die nacht ri.iet best ges l apen 
hebben. 



In de volgende Schakeling zal ik 
alle partijen uit deze ~bele 
wedstrijd publiceren. 
(Noot van de redactie: ik vind 
het praah:tig, me.ar ik hoop dat · 
je dan wel zelf de kopij uittikt!) 

Al speelde hij dan niet mee, Pagel 
W'"'<:1.S toch zeer duidelijk (als 
teamleider) aanwezig • . zo moest 
Ha.rtoch in een potremise s·l;elling 
tegen mij nog zo'n tien zetten 
doorspelen, tsrwijl Pa.gel hem, 
stukken aanrakend en het bord 
betastend, nliet zien" hoe hij 
moest ,dnneno Toen hij tenslotte 
zelf ma.ar remise aanbood, werd 
hij bestraffend toegesprolcen 
als eell klein kind dat kattekwaa.d 
had uitgehaald. 

Ondanks deze :forse nederlaag zakten 
we op de ranglijst slechts één plaats, 
van de vierde na.ar de vijfde plaats. 

4e ronde 
~10 II - US I 2 - 8 

Werd vorig jaar nog slee! ts met 5i-
4i van MEMO II gewonnen, d:i tmaal 
lieten we middels een 2 ovenn.n:ning 
weinig van ze heel. Een t;;::me-ijk 
geflatteerde overwi~, da:11 uel; 
Gera;rd ha.cl bijvoorb eeld ni over 
gelu..lc te klaeen toen zijn te.çensta.n
der hem in tijdnood voortd and 
weigerd e mat te zetteno G-..t - mocht 
het stuk dat zijn tegen.stande!' hem 
11geleend 11 had niet teruggeven en won 
dus op materiaal, terwijl mijn 
tegenstander door he-t te la.at K.Omen 
en zijn openingsbehand eling nog 
maar drie minuten over had voo:- de 
laatste 22 ( ! ) zetten in e:m 
ingewikkelde maar niet veel slechtere 
stelling. Gedetailleerde uitslag: 

Ze worden goed betaald daar in 
Bergen, maar ze moeten zich er 
een hoop voor laten welgevalleno 
Henk Simon vertelde mij dat toen 
Pagel bin.~enk"Wam (als enige moest 
hij uit Bergen komen!), 
Bouiiraeester, toch een au;J;o:riteit 1) v T-i.zy-1 - Rill 0 - 1 

:: l. 
2-2 in de schaakwereld, opstond om 2)' Melford - Bouma 

hem te begroeten en de hand te 3) Repko - Simon 
schudden. Laten we het er maar 4) vd Loo - Kamps 
op houden dat het een kleurrijke 5) Schmidt - vd rlerve 
figuur is die de schaakwereld de 6) Nijenhuis - in ·'t Veld 
kleur geeft die ha2.r onderscheidt 7l v Bolhuis - Stigter 
va.n de dam- en bridgewereld. 8 Versteeg - vd Kamp 
Gedetailleerde uitslag: 9 Hoepermans - vd Bergh. 
(ratings uit oktober 1 82.!.) ______ ..;;1..;.0..,_)_;;~~,dberg - de ~er v So 

0 - 1 
0 - 1 
0 - 1 
0 - 1 
0 - 1 
1 - 0 
t-t 
0 - 1 

1) Rill (1924) - Sosonko (2586, IGI,1) 0 - 1 
2) Bouma. (1960) - Kuligowski (?,IGM) 0 - · 1 

Dit Wä,S de eerste, en tot nu toe 
enige, wedstrijd waarin we 
kompleet waren (dwz zonder 
invalle."t's) o Vaacla.2.r die 
monsterskore. 

3) Simçn (1936) - de Lange (2351) 0 - 1 
4) Kanps (1962) - Ma.reus (2232) O - 1 
5) vd We:I'lle (1998) - v Baarle O - î 

(2315, NM) 
6) in 't Veld (1865) - Bouwmeester O - 1 

(2460, IM) 
7) Stigter (1834) - vd Weide (2225, 0 - 1 

NM) 
8) de Ru;y-ter v S (1915) - Hartoch t - t 

(2400, Dil) 
9) va. Bergh ( 1833) - Perez Ga.rcia i - i 

(2175, NM) 
10) T Tu.t'k t1924} ··;,.. v Geet (2239:,IM) i - i 
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5e ronde: US I - Philidor 
Leiden II ~3i 

68 ronde: Nieuwendam I -
USI 4-6 

7e ronde: US I - VHS I 62-J~ 
(voor.verslagen zie volgende 
Scilakeling) 

rest de a};::tuele tussenbalans: 



Stand in klasse 2B~ na 7 ronden 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 MP BP 

1) Koningsclub (Bergen) X ~ 8 9 &} &-,--- 10 8 14 - 60-it . 2 z , 2) US I 1t x 6 5 - 6 61t 8 6i 11 - 39t 3) i 1a l I (A'a.am) 2 ·r 7} 5ia-3i - 8 5i 7i- 10 - 40 ..Il,, 

4-) Nieuwendam I - 4 2Îl X - ~- 4 8 ·7 7i 8 - 39} 
5) zsc/Sae nde ( ?.aanstad) 1 5 4i- V :r2 5 &} 6~ - 8 - 36 A 

6) Nieuweg ein 1-i - 4:-~ 4t X ~ :t 5-:1. 5 '7 - 31 2 ... 2 ·. 2 2"" f 
7) VAS/ASO II (A'dam) 1i 4 6 5 4-ttX 4 5J- 5 - 30i 
8) Philid or I I (Leiden) 3i 2_ 2 1t 4:Ê-6 X &~ 4- 26 
9) 1'IF1il0 J.I (A 'd . .a.m) 0 2 4":t 3 3·2 - 4~.., - X 5z 2 23 "-

10) V::'13 I (Haa.rleo) 2 3i2 i 2i- 5 - 3} 4-iz-X 1 - 23-à-

(P) = Prognose Nieuwegein - Trü 5} - 4f. 

~o onlijke skores: (gem. bordnummer, naa m, skore, a.a.n.tal :pa.rtijen) 

1 , 00 Gerard R.i.11 
2,00 Wiet Bouma 
2, 60 Henk Si;non 
3,33 Guus Ka.raps 
4243 Paul vd Werve 
5,17 René in 't Veld 
6, 14 Jurgen Stigter 
7,00 Rob vd Ka.mp 

2t- 7 
1 - 5 
2 - 5 
3 - 6 
~1 7 ?f-
32- 6 
3i- 7 
4 - 6 

8,14 Thijs de Ru;yter v Steveninok 5 - 7 
9,00 iïuub vd .Bergh 5 - 7 
o - 71; Tom Tti.rie 3* - 4 
~ - --- - -- - - - -- - - - ...,...___ 10,00 Gerard Jansen 1 - 2 

Thijs de Iru.;y-ter 
van Steveninck . 

_________ (Jm1dl , ve:i: volgd) 

Pct:t en t iP: - ____ .. __ _ 

(P) 

(P1· 

3in n enk or t :~unnen s"12.e s chF,kers z ich 1-;1?.er u.' tlc,·,,m in tmdere tak.1<en 
va.--i S:'o r t, zoal s daar z ij r:.: zas.l voE•tba l, b,.,,d.n1inton, t.sfelte:ru1is, eo, 
so ft b;:ill, zeilen, etc. etc. Dit· ;,.ll e s in hs-t kader van de zestier.kar.ip, 
è.io .ei n ::i a ::'r il v2n s tart 6RC1t, en we.nrin alle afdelingen van U.'.3 elkear 
b ~:k a:r..pen i:i de d ivlè'rse sporten. '.:anneer de precieze data bekend zijn, 
J.nm j e j'"' o:pgeven bij de zestienk-'1mrcor.! missie (Jurgen stigter , René 
ï n "t Vel d) . 3 i j voldoende animo worden 1.-ie vaGt weer ke.r.1pioen ! 

De 16kampcie. 
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Je: BLCk.K AJt: 

f\'im?.o-indi sch 

A=·ror: Nir.i?.O't''j· ts r h ( 168E-1 S 35 } 

schreef in de jn ·e r: 1925-' 26 

zi ,~r beroerde · erk "~,!ein Syst er," . · 

Het is niet over dr s ven t e ste l 

len j;:-t di t ' ':'8rk er::;n enorme 

invloe d heeft ~eh~rl or de ort-

Voor"'] zi • .;r, theorieën over ce 

blokkFde 7i~r nog ~te8ds ?ktu

sel. 

Het idee Pchter de blokkede is 

betrekke] i _"k eer ,voudi g. leder

e ,.:-.n r:: ·;;kt ,.,e] eens ir. e 3n steJ -

J.inç v::rzeil d "-,'",rin '.Jrn str:c

+.:eçische n~denen e C?r sterk r.e

posteerd stuk vr=n de tegenstFr:

der bestr:;:iden moet •1:orden . In 

zo'n çevr=l kFn :eer n"':=r str e.

ver dit stuk te sl~~n, of te 

ruilen, of pPr t e v=lJ ~n, m~~r 

:e k~r het ook b]o kkeren . Voor 

die b)dk ~~de k r-r je verschi l 

lend~ stukken gebruiken mp;:-r 

vcor ~J rionnen 7ijn voor dit 

doel ~e ~r feschikt . ~P!: r bijv. 

ir gevP] VPn he~ bJokkeren VFn 

eer ( vri ~}çion is eRn pe Prd 

( of lor e r) weer ne ~r gEschikt. 

~r dpt he t ~eblo kk eerde s t u~ 

V"!î zi.~r mobi} i tP.it is beroofd 

k e,n hst "pnçev"' J Jen ,t·ordsn, w1: t 

10 

het uiteirdeJi:ke doel ven de 

bJ.o!<f<.,,-de is. 

In de rr= kti jk ligt ds ZP Pk 

echter ve 0 J ~P.comç ~i ce s r der. 

eer vacrb a~} ~ tr=c ht sn te i l-

lustreren. Ik vond ~e t ir het 

r rPc hti ge boek v~r Br on3 t ein 

over ~et k =ndi dnte rt~ ern sci , 

Zürich 1::-:.13. 

Bovenst~ ~nde stelling ontstond 

n"' de 11-e zet v~n wit in ds 

r erti.i tu ss en Kotov 12n GJ. iç iric. 

De zwRrte orstelJin ~ is ~ir ~ f 

meer tyrerend voor '1et Kcn i ng s

indisch . Het ;iornerduo e5-f5 

1orjen z~ CFU~ het ?ich in ~s

weçrj_rp zet. ·,,,f'rner ··ie je l ichte 

stukker even ~erder k er: zcu oc 

e5-eC goed f3-fll. kur.nen vol

ç,en, W? ë-rr, -- "lit d.m.v . ~·2- ç-4 

het 7.·r.·.~r b ~ centr u:-n. k.-:-r [ ë"' n 

onderr ,ijrer. . Ar.3n f5-f4 kl8 eft 

tig blckk2d9-veJd er e4 kri j gt . 

In de r2rtij kweir·,, ::-•:1?rt ( Gligo 

ric) o~ het briljarte idee de 



witte stelling tel!lkoste van 

een pion te blokkeren. 

11. e5-e4! 

12. f3:e4 f5-f4 

Fb8 -d ? 13 . Le3-f2 

14. Pe2-g1 

Wit wil zo het pee;rd dat 

op e5 g~et verschijnen met 

Fg1-f3:e5 afruilen. Onvol

doende is 14.e5 Fe5 15.Lh? 

Kh8 omdat zwFrt met de drei

ginger 15 • • Fc4, 15 •• f3 en 

15 •• Dg5 een sterks cP-nV~l 

krijgt. 

14. Dd8-g5 

15. Ld3-f1 Pd7-e5 

Dg5-e7 

De7:e5 

Fh5-f6 

Lc8-d7 

16 . Pg1-f3 

17. Pf3:g5 

18. 0-0-0 

19. h2-h3 

Bronstein suggereert 19 •• e6 

2C.Ld3 b5 21.cb5 Pb5 22.Lb5 

La6 met mooie ePnVRlsk~nsen. 

20. L f~-d3 e7-e6 

21. Pc3-b1! 

21. 

Ook dit peerd is op weg near 

f3 om de dame te verdrijven. 

Glig oric vindt echter een 

schitterende oplossing ven 

het stel1ingsprobleem en 

of 'fert een 2-e pion om de 

blokk pde te vervolmaken. 

22. g2:f3 

f4-f3! 

Ff6-h5 

Ph5-f4 23. Fb1-d2 

( zie die-gram) 

,, 

Je blokkade i s volto oid en 

de •vitte stuk:ken zijr vrij

wel <?J.Jen figur;:-nte n ge

'!lcrden binnen de riorr.enk e

tsn . DndF'riks grote proble -

rr9r, wis t Kotov e r ov e rigens 

t och nog remise uit t e sle

r.en . 

In de oç enir. gs verient die ik 

ÇP beh~ndelen hEnd elt het zich 

m.n. o~ de blokk~de v~r een 

dub~e]pion . leze blokkede br engt 

echter endere rro~ le men met 

~i ch mee . Het mooiste is da 

dubbe]~i on te blokke ren met 

e2n r=Prd of locer , ~?Er ook 

rionnen ku r nen voJd~en . Cm deze 

rroblemPtiek t~ iJ]ust rere n het 

vol9ende voorb~9Jd . 



9it is de stand r,e de 13-e 

~et VPn wit j_n de i:-ertij 

Janovski-Nimzowitsch, St. 

Petersburg 1914. Uit de stel

ling blijkt ook éé n v~n de 

sterke kenten v;=.n de dubbel

rion. Juist door de dub!:>RJ çio n 

kPn wit 7.ich in h~t cen t ··1..i:r: 

hendheven. Nimzo·~ti tsch noemt 

dit "verherren". De strategie 

v~n zwart richt zich er nu 

voornemelijk op dit verherren 

te doorbeken. In bovensteFnde 

stelling houdt det konkreet 

in · dat Z"1art wit wil dwingen 

d4-d5 te spelen. Het witte 

centrum is d~n volledig geblok

keerd en k?r, eergevi.=llen 1or

den. Bovendien krijgt zwart 

het rrechtige velà cS voor het 

paerd. 
In zijri boek "Die Prexis meines 

Systems" schrijft Nimzowitsch 

det hij in de7e stelling het 

per~doxele 13 •• Te6 heeft over

wogen om ne 14 •• 0eB wit te 

dwingen 15.dS te spelen. Wit 
doet er den het beste ean om 

14. Te2 De8 15. Tfe1 te sç:elen 

en te verharren. Ook suggeresrt 

hij 13 •• FfB 14.h3 Fg6 15.Fh2 

Te7!, met de bedoeling om 16. 

f4 met 16 •• ef4 17.Lf4 De8 op 

te vangen. Uiteindelijk koos 

Nim~owitsch toch een P.ndere zet. 

13. Ff6-h7 

14. h2-h3 Ph7-f8 

15. Pf3-h2 Ff8-e6 

16. Ló2-e3! c?-c5! 

Nimzowitsch: "Weil er keiri 

anderes 1\/.i.ttel sieht, den 

1?. 

18. 

Starrsinn de Gegners zu 

Brecheri." 

d4-d5 Fe6-f4 

Ld3-e2 Pd'7-f8 

In ruil voor de l ichte 

concessie die zwart met 

16 •• c5 heeft gedeen, heeft 

hij nu aenvalskansen op 

de koningsvleugel gekre

gen, bovendien blijft de 

witte dubbelrion no g a ltijd 

een zwekte. 

Oe "Hübnerveriant" 

Eigenlijk zou deze ve ri Pnt 

"NimzowitschveriBnt" moeten 

heten mönr er zijn al zo veel 

openingen en vsrif!ntan ne:Fr 

hem vernoemt det men zijn her

ontdekker Robert Hübner de 

eer heeft gegund. 

1. d2-d4 Pg8-f6 

2. c2-cLl e'7-e5 

3. Fb 1-c3 

4 •. e2-e3 

L f8-b4 

11 

Deze zet vari Rubinstein 

leidt tot de hoofdverient 

van het Nimzo-indisch. Hoe

wel 4. Dc2 de Jaetste jaren 

wet terrein hesft gewon

rien, worden nog e.ltijd de 



4. 

meeste partijen met 4.e3 

gespeeld. 

c7-c5 

5. Lf1-d3 

De zet 5.Ff3 komt na 5 •• d6 

6.Ld3 Pc6 meestel op zet

verwisseling neer. Echter 

5 •• Pc6 is ook mogelijk. 

Aanvenkelijk dacht men dat 

6.d5 sterk was, meer uit de 

parti j Christiensen-Browne 

(U.S.A. '78) blijkt wat 

anders: 6 •• Pe? ?.d6 Ff5 8 . 

Dd3 (8.g4?! Pg4 9.Tg1 h5 +; 

9.e4 Fd4 10.Pd4 Dh4! +) 
b5! 9. cb5 Lb? 10 .Le2 Tc8 + 

( 32/633). 

'Ni t kBn ook proberen met 5. 

Pe2 de dubbelpion en de Hüb

nerverient te vermijden. Ik 

zel hierop later terugkomen. 

Fb8-c6 

6. Pg1-f3 

Fetrosjen heeft voor een kor

te tijd succes gehed met de 

zet 6.Fe2. Een goede metho

de om ge lijk spel te halen 

is: 6 •• d5!? (6 •• cd4 ?.ed4 d5 

8.0-0 dc4 9.Lc4 0-0 1G.a3 

Le? 11.Dd3 b6 12.îd1 Lb? 

13.Dh3 PdS! =, Scheeren -

Anderson, Wijk e?n zee '83; 

8 •• 0-0!? 9.Lg5 (9.c5 b6!) 

dc4 10.Lc4 Le? 11.e3 e6! om 

12 •• bS te spelen.) 7.cd5 Pd5 

8. a3 Pc3 (B •• La5 9.dc5 Pc3 
11 

1C.Fc3 L::3 1': , b:: ':3 C.:- C 12 . 

:.::.-c J c'7 =j ::'. bc3 L..::.5 F . 

C- ~ · 0- C 

Lc7 1? . Lb2 cd 4 13 . ed4 Jh4l? 

~4 .ç3 Jr:5 ç:evcJçd door 15 .. 

s5 met een orduideJi: ke 

stel:irr f Gurevic h- ·~edbarg, 

Eksj5 ' E2 , Jt1/SE 5) . 

~indar goed is het tr?ditio 

reJe 6 • • LcJ ? . bc 3! e5 S . ea 

d5 9 . ::15 C9'7 1t . C- G Fh5 1 1. 

ft'.l! :., ,•·i t heeft 1T>et 6 . Fe2 

r. r.::: r f3 1 ' 1 1_1 . p . v . ::J, r J een oe_:onç -

ri~k temro heeft [ e wonne~ 

orn f2 - f4 te srelBn . 

]F nne ar ~it met 6 . e3 Lc3 '7 , 

bc3 eer ove~çeng fo rc s~rt 

nF~r de s~~is c h-v ~r iFn t, is 

7 •• e5!? mopslijk : 8 . Fge 2 sa 

S . L b 'l b6 1( . Fç.3 La6 me t een 

onduideli!ks st eJlirg (3pFsski 

- TPl, u.s. s .~. 'bE) ; E. d5 

e4! ~ . L.b1fe5 ::;, 
.J _ 

5 . ~b4 : c3 

/ , b2 : c3 d7- d6 (ciieçr~~~ 

Jit i~ dq uitcFrpsste}Jing v ~n 



de HObnervarient. Het spel kan 

nu drie kanten op gaan: 

I 8.e4 (en 9.d5) 

II 8.0-0 

III 8.Pd2 (en èndere zetten) 

I 

a. e3-e4 

9. d4-d5 

~e5 

Portisch heeft ook 9.h3 

geprobeerd om de spanning 

in het centrum te handhaven: 

9 •• h6 10.Le3 b6 11.d5 (11. 

0-0 De? 12.d5 Fe7 13.Ph4 g5· 

14.Df3 Pfg8.15.Pf5 Pf5 16. 

ef5 Pf6 1?.g4 Lb?(!-Timman), 

Portisch-Timman, Mar del Ple

ts '82, S.B. 172 blz. 158) 

Pe? 12.Pd2 Pg6 13.g3 0-0 14. 

Kf1!? (14.f4 ef4 15.gf4 Pd?! 

16.Ff3 f5 . 1?. ef5 Ph4 +) PeB 

15.Kg2 Pe? gevolgd door f5 

~' Portisch-Browne, Tilburg 

'82 ( 34/66~) • . - • 

Logisçh ;iet het plan 9.dc5 
. # ~ 

dc5 10.Dc2 met het idee Pd2-

f1-e3-d5, eruit. Het is ech

ter te traag: 10~ .Le6 11.Pd2 

Pa5! en wit moet c4 blijven 

cle..kken. 

9. ·.Pc6-e? 

Het is van essentiëel belang 

in te zien dat dit ~aard naar 

e? moet, en niet naër as. 
Het .lijkt plausibel 9 •• PaS 

te spelen om tegen c4 te 

14 

drukken. Masr na 10.h3 b6 

11.Le3 La6 12.oe2 Od? 13.a4! 

is de zwarte damevleugel 

verlamd, en kan wit met 

succes het initiatief op 

de koningsvleugel nemen. 

Dit laatste is de reden dat 

het paard neer e? moet, en 

waarom dit ve ld vrijgehou

den moet worden voor het 

dat paard. Venuit e? wordt 

de opstoot f7-f5 voorbereid 

en het peerd kan naar 96 

om 6f f2-f4 te verhinderen, 

of na een evt. f2-f4, e5:f4 

veld e5 te kontroleren. De 

zwakte van c4 zal pas gaen 

tellen in het eindspel. 

Hier splitsen d8 wegen zich 

weer: A 10.Ph4 

8 10.Pd2 

C- 10.0-0 (en andere zet-

ten) 

A 

10. Pf3-h4 h7-h6 

Een zeer belangrijke zet 



die niet all een Lc1-g5 ver

hindert, mePr ook g?-g5 

voor bereidt. 

1'i . f 2-f4 

'//e;c;r sc hi j r.lijk de k.=>nsrijk

s te voortzetting, andere po

gingen zijn: 

(i) 11.0-0 g5! 12.Df3 ( 12. 

Pf5?! Ff5 13.ef5 e4 +)Pfgst · 

13.Pf5 Pf5 14.ef5 Pf6 15. 

De2 Kc:1'7 16.f3 Oa5 1?.Dc2 

Kc7+, Meck ing -Lange weg, Wijk 

aan Zee '71. 

(ii) 11.g3 g5 12.Pg2 Lh3 13. 

0-0 (13.Pe3 Dd7 14.f3 0-0- 0 

15.Tb1 Kb8 16.Tb2 h5! 17. 

Tf2 Tdf8 18.Tg1 Ph7 19.g4 

Fg6 +, Hübner- Timman, Til

burg '81, 32/636)Dd? {13 •• 

Pg6!? 14.Tb1 De?) 14.e4 

0-0-0 15.f3 Kb8 16.Tf2 KeB 

17.a5 (Smyslov-Sosonko, Til

bur~ '79, 28/6 44 ) Pe8 met de 

bedoeling f7-f5, geeft een 

onduide1ijke stelling (Fe:r'

m ) 

(iii) 11.f3 (Donner) De5 12. 

Ld2 (12.9c2 g5 13.Pf5 Pf5 

14.efS Ld? 15.h4 g4 16.fg4 

Fg4 17.Le2 Tg8! +, Donner

Portisch, Skopj e '72)g5 13. 

Ff5 Ff5 14.ef 5 Lc:17 15.h4 g4 

16.fg4 e4 17.Le2 e3! 18.Le3 

Dc3 met eer. sterke sen val 

voor de pion (Donner-Timman, 

A' d?.m 1 81). 
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11. Pe7-g6! 

Deze sterke zet werd voor 

he t eer st gesp eeld in de 

partij Spasski-F isc her, 

Reijkjevik '72. Ten ko ste 

van een verzw ekte konings-

stelling elimineert zwart 

het gevaarlijke paerd op 

h4. Bovendien handhaaft hij 

zo de blokk ede ven het cen

trum. Zwekke r is 11 •• ef4 

12.Lf4 g5 13.e5! Pg4 14. 

e6! met sterke aa nval. 

12. Fh4:g6 

13" 0-0 

f7:g6 

13. 

Spesski raekte in genoem

de pa rti j volledig ven het 

rechte pad: 13.fe5?! de5 

14.Le3 b6 15. 0- 0 0-0 16. 

a4? e5! +. 
0-0 

14. f4-f5 

Een suggestie va.n Timman i.s 

14.De1 , goed i s dan: 14 •• 

Ld? 15.Dg3 Ds8 16.f5 g5(!) 

1?.0f3 Oh5! 18. De3 a6 19. 

Ld2 b5 20 .T ee1 bc4 21.Le2!? 

Of? 22.Lc4 Lb5! +, Terjen

Dzhi ndzhih esh vili, He stings 

'77/'78) 
14. b7-b5! 

(diegrem z.o.z.) 



---·- - -------. ---, 

' -
De beste zet, nu de stelling 

enigszins tot rust is geko

men, kan zwart de zwakke c

pionnen aanvallen. 

15. c4:b5 

15. 

Ook 15.g4 lost wits proble

men niet op: 15 •• Da5! ( 15 •• 

bc4 16.Lc2 Qa5 1?.Df3 gf5 ~ 

18.gf5 Ld? 19.Kh1 Kh8 20. 

Tg1 (Visier-Mecking, Las 

Pelmss '75)Le8!? met de be

doeling De?; 20 •• La4 21.La4 

De4 22. _Tg2-onduidelijk 

(Mecking)~ 16.Ld2 dc4 17.Lc2 

g5 18.Df3 Tb8 19.Lc1 Lel? 20. 

a4 (20.Tf2!?) Tb3! 21.Lb3 

cb3 22.c4 Db4 23.De2 Dc3 

24.Lb2 Oh3 +, Kotenko

Umensky, corr. '78. 

c5-c4! 

16. Ld3-c2 

Niet 16.Lc4 Db6 17.Kh1 Pe4 + 
16. 

17. e4:f5 

18. Kg1-h1 

19. Lc2-a4 

g6:f5 

Dd8-b6+ 

Db6-b5 

Na 19.a4 Oe5 heeft zwart 

uitstekend spel door dé 

zwakte van de pionnen c3, 

d5 en f5. 

19. ol,&..a6 

20. La4-c6 Lc8-b7 + 
Unzicl<ier-Timman, wijk aan 

Zee '81, 31/641. 

a 
10. Pf3-d2 

Zo geeft wit zwart zo min 

mogelijk aanknopingspunten 

op de koningsvleugel, maar 

bereidt rustig z'n akti

viteiten daar voor. 

10. Dd8-a5 

Dit is niet ctefnige manier 

om spel te krijgen, maar 

wel de meest aktieve. 

Anderson speelde tegen Gli

goric (Tilburg '77) het 

simpele 10 •• Ld? 11.Ff1 De? 

12.Pg3 0-0-0 en kwam geen 

moment in gevaar. Interes- · 

sant is 10 •• Fg6!? 11.h4 

(11.Pf1 Oa5! 12.Dc2 Pf4 13. 

Fe3? Pd3 14.0d3 Pe4 +-, 
Hamann~Timman, Reykjavik 1 

'75) h5 12.g3 Da5 13.0c2 

Ld? 14.e4 0-0-0 15.Pf1 Tde8! 

16.Ta3 Pe7 i~ Petrosjan

Cebalo, Vrsac '81. 

11. Od1-b3 

Misschien is 11.Dc2 beter, 

hoewel zwart het ook hier 

niet moeili j k heeft: 11;.hS! 

12 .h4 Ld7 13. g3 0-0-0 14. 



11. 

a4 Pg4 15.Pb3 (15.Pf1!?) 

De? 16 .f3 Fh6 17.a5 TdfB 

18 . Da2 f5 met ka ns ri j k spe l 

voo r zwart (Gl i goric-Lar s en , 

Bugojno 1 80, 29/53 4). Nu de 

witte deme ver geno eg is af

geleid VPn de koni ngsvleu

gel, ke n zwert ve il ig kort 

r ok eren . 

0-C 

12 . 0-0 

Op 12 .P f1 vol gt stez~ 12 • • 

Ph 5 !, bijv.: 13.Pe3 Pf4 14. 

Lc 2 ~5 15.Ld2 De? 16.0b1! g6 

17 .Dd1 fe4 18.Le4 Lf5 19. Pf 5 

gf 5 20 .Lc2 Pg2 +, Gl ig oric

Sosonko, Tilburg 1 77. 

12 . 

13 . g2-g3 

14. Tf1-e1 

15. Db3-d1 

16. Pd2-f1 

Pf6-h5 

Lc8-h3 

Dd8-c7 

g7-g6 

f?-f5!? (diagram) 

fl.l inder goed is 16 •• Dd7 17. 

Lh6 Fg7 18 .f4! ±, Gligoric

linmen, Tilburg '77 .• 

17. e4:f 5 

18. Ld3:f5 

19. g3-g4 

Lh3:f5 

Pe7:f5 

10 ,J . 

20. 

21. 

C 

10. 
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Veil iger is 19.Fe3 

Ff5-h4 

g4:h5 Oc7-f7! 

Dd 1-e2 Of 7- r5 

Met uit s t ekende komren-

setie voor de pi on (Ugri-

novic). 

0- 0 

Ander e po gingen zijn nog: 

(i) . 1D.Tb1 h6 11.h4 (11.Fg1 

?! De? 12.g3 Ld? 13.f4 ef4 
-14.gf4 0- 0-0 15.Pf3 Lg4! +, 

Gligoric-Hnbner, Bugojno 

'82) 0-0! (11 •• Dc7 12.Ph2 

Ph? 13.Pf1 Ld? 14.Pg3 0-0-0 

met een onduidelijke stel

lin g , Gligoric-Nikolic, •· · 

Joegos le vië '62) 12.Ph2 

Ph? 13.g4f? Fg6 14.gS (14. 

h5 Pf4 met de bedoeling •• 

Df6, •• Pg5 +) Ph4! 15. gh6 , 

g6 16. Tg1 Kh8 + (17.f4 f5!; 

17 .Tg3 b6 18. Tb2 f5), Gligo

ric-Adorjan, Sarajewo ~s3, 

35/644. 

(ii) 10.g3 h6 11.Ph4 g5 12. 

Pg2 De5 13.Db3 Lh3 14.0-0 

0-0-0 15.Tb1 Dc7 16.f3 Kb8 

17.Tf2 Thg8 18.Fe3 Les 19. 

Kf1 Tdf8 20.Ke1 Pe8! gevolgd 

door •• f5 +, Nejdorf-HObner, 

'Nijk a e.n Zee '71. 

(iii) 10.Fg1 h5 11.h4 Dc7 

12.f3 ld? 13.Db3 0-0-0 14. 



Tb1 l<b8-onduide1ijk, Sines

Cebalo, Vrbas '82 

(iv) 10.h3 Pg6 11.g3 0?5 12. 

Ld2 h5-onduidelijk, SpP.sski

Hort, M~nille '76. 

10. Pe7-g6(!) 

0~ gelijk 10 •• 0-0 volgt 

11.Ph4! h6 12.Df3! Pg6 13. 

Ff5 Lf5 14.DfS ±, Hort-Adam

ski, Polen '77. 

11. Pf3-e1 0-0 

Lc8-h3 

Ff6-e8 

12. g2-g3 

13. f?e1-g2 

Interessent is ook: 13 •• h6 

14.f3 Ph? gevolgd door •• f5. 

14. Ta1-b1! 

Minder goed is 14.Te1?! (14. 

Dh5?! Od? 15.f3 h6 en 17 •• 

Pf6 +) f5 15.efS Lf5 16.f4 

Ld3 17.0d3 Dd7 +, Gligoric

Timmen, 81 .ed '79, 27/598, 

14. Dd8-d7 

15. Tb1-b2 · . .. f7-f5 

16. e4:f5 Lh3:f5 

II 

8. 

~ 

Met prettig spel voor zwart 

(Ugrinovic). 

0-0 e6-e5 

En nu: 

A 9.Pd2 

8 9 ,Pg5 

C 9.Dc2 

9 . Pf3-d2 0-0 
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Het aannemen van het pion

offer met 9 •• cd4 is ef te 

raden: 10.cd4 ed4 11.eda 

Pd4 12.Te1 Pe6 13.~a3 0-0 

14.Pb3 ±, Fortisch - Timman 

Wijk aan Zee '78. 

10. d4-d5 

10. 

De zet 10.Pb3 leidt na 10 •• 

b6 tot de illustrerende 

parhj Johner-Nimzowitsch 

aen het eind van het arti

kel. Na 10.Pb3 is echter ook 

1D •• De7 mogelijk: 11.a4 b6 

12.Kh1 Le6 13.La3 TfcB 14. 

Dd2 e4 15.Le2 FbS 16.f4 

ef3 17.gf3 Pbcl? 18.Tg1 PfS 

19.Tc2 Pg6-onduidelijk, 

Portisch-Seirawen, Toluca 

'82. 

Fc6-e? 

11. Dd1-c2 

Andere mogelijkheden ziJn: 

(iJ 11.f3 Lf5!? 12.e4 Ld7 , 

13.0c2 Ph5 14.g3 (Pinter

Timman, Las Falmas '82) 

h6(!) met de bedoeling •• 

f!:>-onduidelijk. 

(ii) 11.e4 Pe8 (11 •• Pg6 12. 

g3 Lh3 13.Te1 Da5=) 12.Dc2 

Pg6 13.g3 Lh3 14.Te1 Dd? 

15.Pf1 f5 16.ef5 Lf5 17. 

Lf5 Tf5 18.Le3 Ff6!? 19. 

Fd2 Te8 20.f3 e4! +(?) ~li

goric-Anderson, Niksic '78. 

(iii) 11.f4?! ef4 12.ef4 

Lf5! 13.Le2 Od7 14.h3 Pe4 



-15.Pe4 Le4 16.g4 f5! +, 

11. 

Sygutski-Adamski, Polen '82. 

g7-g6! 

Veld f5 is van essentieel be

lang voor de st rijd op de 

witte velden. Om die reden 

slaat 11 •• h6?! de plank mis 

(zie Hort-Christi~nsen, Wijk 

aFn Zee '82). 

12 . f2-f4 

12. 

De zet 12.e4?! vergooit niet 

all een de witte kansen op 

de witte velden maar geeft 

zwert bovendien spel op de 

zwarte velden: 12 •• Ph5! 13. 

Pf3?! (13.Le2 Pf4 14.Lf3 +) 
Kg7! 14.Ld2 h6 15.Le2 f5 16. 

ef5 L f5 +, Gligoric-Seirawan 

8?den '80, 30J 653 . In de eind 

'83 gespeelde K. R.D. -m2tch 

speeld e Spesski hier tegen 

Timrnan 12.a4(?!). Het vervolg 

Wë.S 12 •• Ph5?! 13 .f4 ef4 14. 

ef4 Pf6 15.Pf3 Pf5 16 .T e1 

Ld7 met een onduideli jke 

stelling. De wachtzet 12.e4 

lijkt mij eerder een verzwak

king. Daerom verdienen m.i. 

12 •• Lcl? (tegen n4 geri cht ) 

en 12 •• hS(!) de voorkeur. 

13. Pd2- f 3 

Pf6-g4 

e5:f4 

Pe7-f5 14. e3:f4 

Mogelijk lijkt me ook 14 •• 

h5 15 . PgS Lf5!. 

15. Tf1-e1 (di ~gr am) 
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15. Pf5-h4! 

16. 

Interessant is ook 15 •• 

h5 16.Pg5 Pg? 1?.h3!? (17. 

Ld2 Lf5 18.Pe4 Pf6 19.Pg3 

Ld3 20.Dd3 h4 21.Pf1 Dd? +, 
Donner-Stean, Marbella '82) 

Ph6 18.f5 Lf5 19.Lf5 Pgf5 

20.Pe4! met kompensetie. 

Ff3-g5 h7-h6 

17.Pg5-e4 Lc8-f5 

18. 

19. 

20. 

a-

Lc1-d2 Pg4-f6 

Pe4-g3 Lf5:d3 

Dd1:d3 

Tot zover Keene-Browne, 

Indbnesië ' 82 . Browne geef,t 

nu 20 •• Te8( ! ) +. 

s. Ff3-g5 

Een zet die vooral ge~ro

pageerd wordt door de oost

duitse grootmeester Knaek. 

De zet past goed bij zijn 

interessente en aktieve 

spel. Wit bereidt f2-f4 voor 

om in kombinatie met het 

aktieve paa rd op g5 tot een 

koningsaanval te komen. 

Î 



0-0 

Persoonlijk prefereer ik 

deze .wet ektievere methode, 

maar ·in 9 •• De? heeft zwart 

een behoorlijk .· e.l ternatief: 

10.Dc2 h6 11.F~4 Pe4 ( 11 •• 

0-0!? 12.f4 ed4 13.Pf6 Of6 

14.ec:l4 cd4 15.Lb2! b6! =/+, 
Knaek-VAiser, Trnave '83, 

35/646) 12.Le4 0-0 13.Tb1 

(13.dcS dc5 14.Ld5 Le6 15. 

e4 Tees 16.Da4 Dd?! met de 

bedoeling •• b6, •• Pa5=) ed4 

14.ed4 Df6 15.Le3 Te8!=, 

Donner-Vilela, Luzern '82, 

34/6? 1. 

10. f2-f4 e5:d4 

Na het gedachteloze 1D •• h6? 

blijkt de pointe ven 9.Pg5: 

11.fe5 de5 12.Tf6! Df6 13. 

Ph7 Dh4 14.:fB ~' Tsjerepkov

Krutjanski, Leningred '72. 

11. e3:d4 c5:d4 

12. c3:d4 

Mogelijk is 12.e4 ( 12.Lb2 h6 

13.Pe4 Pg4!) h6 13.Pf3 Te8 

(13 •• Pg4! 14.De2 Te8 - Prit

chett) 14.Te1 Pd? 15.Lb2 Of6 

16.Dd2 Pc5 - onduidelijk {Du

rasevic). 

12. d6-d5!? 

Of 12 •• Pd4 13.Ph? (13.Lb2 

Pf5) Ph? 14.Lh? Kh? 15.Dd4 

Ob6 =· 
13. Lc1-a3 

Slechter is 13.c5 h6 14~Pf3 

-.: .. 

20 

Pe4!+, zie Kamps-Rill uit 

de vorige schakeling. 

13. 

14.Dd1-b1 !? 

Tf8-e8 

14. 

Na. 14.Dc2 g6 15.f5 Pd4 16. 

fg6 (16.Dc3 Pf5 17.Lf5 Lf5 

+) Pc2 17.gf? Kg? 18.Lc2 

Th8 15.Tse1 dc4! stond zwart 

zeker niet mind er in de par

tij Schneider-Grünberg, Hong

arije-D.D.R. '80. 

15. c4:d5 

Pf6-e4 

Pe4:g5 

16. d5:c6 · 

16.fgS Od5 1?.Lh? KhS is 

onduidelijk. 

16. Dd8:d4+ 

17. Kg1-h1 Fg5-h3 (diagram) 

Bovensteende stelling ont

stond in de rartij Flear

Lobron, Parijs '83. Er 

volgde: 18.Lh??! Kh8 19. 

gh3 Le6 20 .Le4 Ld5 en zwert 

kreeg een geveerlijke aen

vel. Lobron geeft 18.Dc2 +, 
maar m:Lj is dat niet dui

delijk. Na bijv. 18 •• Pf2 



C 

(18 •• Ff4!?; 18 •• Le6!?) 19. 

Tf2 (19.Df2 Dd3=) Oa1 20. 

Tf1 Df6 is het eerder zwart 

die beter st aat (21.Le4 bc6! 

22.Lc6 Lf5 23.Dc5 Tac8 +-). 

9 . Dd1-c2 

0 .., . 

Een alternatief is nog 9.d5 

Pe? 10.Dc2 Ö-0, en nu: 

(i) 11.Pe1 (11.Fc:12 zie IIB) 

Oe8 (11 •• Pg6!? 12.f4 (12.g3 

?! Lh3 13.Pg2 e4! +) ef4 13. 

ef4 Te8 14.h3 Ph5 = Keene) 

12.f3 (12.e4 Ph5 13.g3 f5=, 

Ferago-Portisch, Boedapest 

'75) Pg6 13.Ld2 e4! 14.fe4 

Pg4 15.Pf3 b6 =, Portisch

Seirewan, Luzern '82, 34/ 

(669). 

(ii) 11.Ph4 TeS 12.e4 h6 13. 

f4 Pg6! 14.Pg6 fg6 15.fe5 

de5 =/+, Kruger-:.Lukov, Bul-· 

gfl,j_ ~ie '77. 

0-0 

Mogelijk is ook 9 •• De7 10. 

Fd2 0-0 11.dc5 dc5 12.Pe4 

g6! =, Te.imanov-Hübner, Pelme 
1 70. 

10. Pf3-g5 h7-h6 

b7-b6 

Dd8:f6 

11. Pg5- e4 

12. Fe4:f6+ 

13. Ld3-e4 

Deze bezetting VRn d5 ziet 

er logisch uit, meer is niet 

zo gevaerlijk voor zwaft 

13. 
14 . 
15. 

16. 

16. 

omdat de loper daar toch 

niet ál te aktief staat. 

Lc8-b7 

d4:c5 d6:c5 

Le4-d5 Te8-d8 

e3-e4 

Of 16.Da4 Fa5 met de bedoe

ling 17.Lb? Pb7 18.De7 F~5 

19.Da6 De6 +· - Csom. 

Pc6-a5 (diagram) 

In de partij Sande-Gsom, 

Malta '80 (30/654) volgde 

nu 17.f4?! ef4 18.Lf4 Og6! 

+. Volgens Csom is 17.Td1 

Le.6 18.De2 = nog het beste 

voor wit. 

III 

8. Pf3-d2 

Andere weinig succevolle po

gingen zijn nog: 

(i) 8.Tb1?! 0-0 9.0-0 e5 

10.Pg5 (10.d5 e4 11.dc6 bc6 

+) De? 11.Dc2 h6 12.Ph7 

Ph7 13.Lh? Kh8 +/+, Chris

tiansen - Seirawan, Buenos 

Aires '81, 31/639. 

(ii) 8.d5?! ed5 5.cd5 Pd5 



10.Lb2 Pf6 11.0-0 (Pavlenko

Ul2novsky, U.S.S.R. '74) Lg4! 

+ - Begirov. 

(iii) 8.Dc2 e5 9.dc5 dc5 10. 

Pg5 De?! 11.Pe4 Pd7!? ( 11 •• 

Le6) 12.Pg3 Pb6 (=/+) ~-;, 
· Emma-Haese, Mer del Pleta '76. 

..,,9. Dd1-e2 c5:d4(!) 

Dit is een zeer originele ge-

de.chte ven Csom. Onmiddelijk 

9 • .-0-0 bleek niet zo succes-

vol in de partij Timman 

Knaak, Skopje '72. 

10. c3:d4 0-0 

11. d4-d5 Pc6-b4 

Pb4-ei .6 

Lc8-g4! 

12. ld3-b1 

13. 0-0 

14. f2-f3 Lg4-h5 (diagrem) 

Door eerst te slarn op d4 

heeft zwert nu mooi spel \:;·=
kregen op de c-lijn. De . 

zwrkte ven c3 bracht zwë>rt 

in het voordeel in de partij 

Knaek-Csom, Berlijn '79 (28/ 

646). 

Wit vennijdt de Hübnerveriant 

met 5.Pg1-e2. 

"'',;-· 

Hoewel deze veTi ant buiten het 

kader van het artikel valt, 

meen ik er toch goed asn te 

doen wat eendecht ee n deze 

veriant te besteden. Door de 

successen ·ven de Hübnervariant 

grijpen steeds meer witspelers 

naar deze variant. Gligoric 

bijv. heeft al zo veel neder-

lagen tegen de Htibnerv~riant 

geleden dat je er een boek 

mee ka.n vullen. Hij is den ook 

ov erçestept op 5.Pge2. Verder 

zijn er de laatste tijd zo 

veel nieuwe di ngen ontdekt in 

deze variant d2-t een overzicht 

op zij n plaats is. 

(1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4. 

e3 c5) 

5. Pg1-e2 

6. e3: d4 

c5:d4 

0-0 

Ook 6 •• d5 is goed speelbaa .r 

maar 6 • • 0-0 raakt m.i. mee~ 

de kern ven de stelling. 

Zwart geat op ontwikkelings

voorsprong spelen. (diagram) 

Wit heeft nu drie mogelijkhe-



den: ( na 7oa3 Le7) 

I 

II 

III 

I 

s. 
9. 

8.Pf4 

B.g3 

8 .d5 

Pe2-f4 d7-d5 

c4:d5 

Minder goed is 9.Le3? ! Pc6 

10.cd5 Pd5 11.Pcd5 ed5 12. 

Le2 Lg5! 13.0-0 lf4 14.Lf4 

Db6 +/+, Ree-Olafsson, Wijk 

aenZee ''76. 

9 . Pf6:d5 

Ook na 9 •• ed5 1D.Le2 Lf5 

ste et zwert behoorlijk (Keene 

-Karlsson, Esbjerg '81. 

10. Pc3:d5 

11. lf1-e2 

12. 0-0 

e6:d5 

Pb8-c6 

Le7-g5 

Met gelijk spel (Portisch

Timmen, Tilburg ''78.) 

II 

8 . g2-g3 

Net els met 8.Pf4 kan wit ook 

hiermee geen voordeel beha~ 

len. 

8. 

9. c4:d5 

10. Lf1-g2 

11. b2:c3 

12. 0-0 

13. Pe2-f4 

d?-d5 

Pf6:d5 

Fd5:c3 

Pb8-c6 

Lc8-d7 

Ta8-c8 

Met gelijk spel, bijv.: 
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14.T e1 Pa5 Hort-Sosonko, 

Wijk ' e.en Zee '-79' . , of 14. 

d5 ed5 15.Pd5 Le6 16.Lf4 

Lf6 17.Te1 Le5 Gligoric

Sosonko, Bad L?utenberg '77. 

III 

A 

8 

C 

D 

8. d4-d5 

De kritieke zet 

s. 
C .., . c4:d5 

En nu: 

10.d6 

10 .h3 

10.g3 

10.Le3 

e6:d5 

Tf8-e8 

~ 
10. d5-d6 

11. g2-g3 

Le'7-f8 

Te8-e6 

Miles probeerde tegen Kort

sjnoi in het la a tste Hoog

ovensscheaktoemooi 11 •• Dbçi 

maer werd overspeeld. 

12. L f1-g2 

13. Dd1-c2 

14. 0-0 

Te6:d6 

Td6-e6 

d7-d5! 

Veel gespeeld is 14 •• Fc6, 

maar na 15.b41 d6 16.Lb2 

Te5 1'7.Pf4 Lf5 18.Dd2 heeft 

wit goede kansen (Bronstein

Zuhovicki, Erevan '81). 

15. Tf1-d1 Fb8-c6 

16. Lc1-g5 d5-d4 + 
Kindermann-Ligterink, Wijk 

aen lee ' 82 . 



B 

1c. h2-h3 Le7-c5 

Verhindert 11.Le3 wet wit 

met 10.h3 voorbereid had. 

11. b2-b4 

Na het aggressieve 11.g4 Ob6 

12.Th2 a6 13.Lf4!? (13.Pa4 

Oc7 14.Tg2 La7) ontstaat een 

onduidelijke stelling (Hu?'llle 

-Karlsson, Helsinki '83). 

Het beste lijkt d~n 13 •• Db2! 

14.Pa4 Db5 met kompensetie. 

1;1. :.., .. Lc5-f8 

Ge5J:.'eeld is ook 11 •• Lb6 12. 

g4 e5 13.b5 Fe4 14.Pe4 Te4 

15.Lg5 + (Keene-Mednis, N.Y. 

'80, 29/(536)). Beter lijkt 

in deze variant 13 •• Dc?(!), 

v.g.l. de aantekening bij 

wits 11
8 

zet onder f• 
12. g2-g4 a7-a5 

13. Te1-b1 a5:b4 

14. a3:b4 

c-

Tot zover Gligoric-Sosonko, 

Niksic 'B3. Timman geeft nu 

10. g2-g3 Le7-c5 

11. L f1-g2 

Te risk8nt is 11.b4?! Lb6 

12.h3 e5 13.b5 De?! 14.Lb2 

(14.Ld2 Dc5 15.Le3 Te3! met 

k~nsrijke stelling voor zwart} 

Dc5 15.Th2 e4!(blokkade!) +, 

11. 

Gligoric-Timman, Niksic '83, 

sa= 191 blz.599. Op 11.Pa4 

is 11 •• b6 met de bedoeling 

..La6 een goed idee. 

d'7-d6 

12. h2-h3 

12. 

Of 12.0-0 Lg4 13.h3 Lh5= 

(Bagirov). 

Lc8-f5 

13. 0-0 Pf6-e4! (diagram) 

Deze zet verzekert zwert 

minstens gelijk spel. 13 •• 

Pbd7?! 14.g4! Lea. 15.Pg3! 

± leidt tot de bekende par

tij Kesparov-Csom, Bakoe '80 

(29/536). 

14. Fc3-a4 Fbe-d? 

15. g3-g4 

15. 

&4 

Of 15.Pc5 Pec5! met de be~ 

doeling •• Fe5. 

Lf5-g6 

In de partij Zilberman

Zidkov, &.s.s.R. '81, werd 

wit er na 16.Pf4? (16.Pc5) 

als volgt afgeslagen: 16 •• 

Ff2! 17.Tf2 Lf2 18.Kf2 Oh4 

19.Kf1 Lc2! ! 0-1. 



D 

10 . 

10 . 

Lc1-e3 

Deze zet van Kasparov staat 

bekend als de kansrijkste. 

Pf6-g4 

Zwe rt moet deze zet nu spe-

l en , want na 10 •• d6?! 11.h3 

Pbd? 12.Pg3 staat wit beter 

(Kesparov-Andersson, Moskou 

' '81) . 

11. Le3-d4 Pg4-h6! 

Wae rschijnlijk was het Ador

jan die deze zet voor het 

eerst speelde. Het paerd wil 

naar f5 om Ld4 te verdrijven. 

12 . g2-g4 

Wit verhindert zo •• Pf5, 

me~r het blijkt niet goed 

te werk en. Andere zetten: 

(i) 12. g3 Pf5 13.Lg2 Fd4 14. 

Od4 Lf6 (14 •• d6+, Bouwmees

ter - v.d. Wiel, K.N.s.s. 
' 83) 15.Dd2 Lc3! 16.Dc3 (16. 

bc 3 d6 17.0-0 Pa6 18.Pd4 

Lel? +) d6 1?.Lf3 Le6 +, 
('Adorjen). 

( ii ) 12.d6 Ld6 13.Lg? Pf5! 

14.Lh6 Oh4 15.Lc1 Lc5 16.g3 

Od4 + ( Ador jan ) • 

(iii) 12. Dd3 d6 13.f4?! (13. 

Pg3 Lf6 14.Le2 Ld4 15. Dd4 

Pf5 16. FfS Lf5 17.0- 0 Pel?+ ) 

' _Lf'S 14. Dd2 Pel? 15.g3 Lf6 + 
(Lukov - Horva t h, Plovdiv '83, 

fJîtf 5_01e~fîktJ~~3 !? - z~S N) 
12. d?- d6 

.t5 

Mogelijk is ook 12 •• Pg4 13. 

Tg1 d6 14 . Lg? Kg? 15.h3 h5 

16.hg4 hg4 é~ •• Lc5 +, (A

dorjan). 

13. h2-h3 

14. Dd1-c2 

f7-f5! 

~diagram) 

Of 14. f3 l)t,4 15. L f2 Df6 -+, 

14.gf5 Ff5 +(Adorjen). Van

uit bovenstaend diagram 

volgde in de partij Grosz

pe t er - Adorjan (Magyarors

zag '83, 35/ 649 J 14 •• Lg5? ! , 

en zwart ha d nog grote moei

te voordeel te krijgen. 

Adorjan geeft 14 •• fg4 als 

sterker aan: 15.hg4 Lg4 16. · 

0-0-0 Lg5 17.f4 Lf6 +. 

Illustrerende Partij. 

Johner - Nimzowitsch, Dresden 

1928: 

Deze parti j is zo beroemd dat 

de geïnteresseerde niet veel 

moeite zal hebben uitgebreide 

analyses ergens te vinden. · om 

niet iedereen te moeten aenha-
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len bij de commentaren, z~l 

ik me voornemelijk richten op 

de opmeri<ingen van Nimzowitsch 

zelf. 

1. d2-d4 Pg8-f6 

2. c2-c4 e7-e6 

3. Pb1-c3 Lf8-b4 

4~---e2-e3 0-0 

5. 

6. 

7. 

8 . 

s. 
10. 

Lf1-d3 c7-c5 

Pg1-f3 Pb8-è6 

0-0 Lb4:c3 

b2:c3 d7-d6 

Pf3-d2 b7-b6 

Pd2-b3 e6-e5 

Na wet zetverwisselingen zijn 

we in de stelling ae.ngekomen 

zoals die beschreven staat 

bij de HObnerverient IIA, 
e 

e?ntekening bij wits 10 zet. 

1,. f2-f4 

Portisch speelde T8gen Huguet 

(Las Felmas '72) 11.Ld2 en 

stond na 11 •• Pe7 12.e4 Fg6 

13.f4 ef4 14.Lf4 Pf4 15.Tf4 

een fractie beter. Een ver

betering is waarschijnlijk 

11 •• e4!? 12.Le2 Pe7. Op 11. 

d5 geeft Nimzowitsch 11 •• e4 

12.Le2 (12.dc6 ed3 +) Pe5! 

+. 

11. e5-e4 

12. Dd8-d7! ! 

Eén uitroepteken is objec

tief, de ander subjectief. 

Nimzowitsch speelde deze 

zet om de dichtmetseling 

na bijv 12 •• FeS 13. g4 f5 14. 

d5 Pe7 15.gS te voo ri<:ornen. 

Overigens is het ne 12 •• FeB 

beter om 13.Ld2 f5 14.Le1 + 

te spelen (Pytel-R aaste, W. 

Duitsland '76). De tekstzet 

leidt een verbluffen de 

blokkede in. 

13. h2-h3 Pc6-e7 

14. Dd1-e1 

Vol gens Nimzowi tsch ,mnt 

zwart ook na 14.Ld2 in het 

voordeel: 14 •• Pf5 15.0e1 g6 

16.g4 Pg? 17,0h4 Pfe8 18. 

a4 f5 19.g5 Pc? 20.d 5 La6 

(20 •• a5!?) 21.Kf2 Df7! 22. 

Tfd1 Kh8 en met 23 •• Fc5, 

Kh8-g7-f8-e7-d? geat zwart 

de breekzet h7-h6 voo rb erei-

12. ld3-e2 den. 

14. h7-h5! 

(diagram) Je ziet de blokkade nu in 

de stelling komen. 

Z6 



15. Lc1-d2 Dd?-f5! 

16. Kg1-h2 Df'5-h? 1 ( diagram) 

De dame blijkt schitterend 

te stern op h7. Er dreigt 

bijv. al •• h4 met lamlegging 

ven de witte koningsvleugel. 

17. a2-a4 Pe7-f5 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25 . 

26. 

27. 

28 . 

29 . 

3G. 

Dreigt 18 •• Pg4 19.hg4 hg4 

20.Kg1 g3 met mat. 

g2-g3 a7-a5! 

Tf1-g1 Pf5-h6 

Le2-f1 Lc8-d7 

Ld2-c1 Ta8-c8 

Zwart wil eerst het witte 

'verherren' doorbreken, 

door d4-d5 af te dwingen, 

alvorens op de koningsvleu

gel ae n te vallen. 

d4-d5 Kg8-h8 

Fb3-d2 Tf8-g8 

Lf1-g2 g7-g5~ 

Fd2-f1 Tg8-g7 

Ta 1-a2 Fh6-f5 

Lg2-h1 Tc8-g8 

De1-d1 g5 :f4 

e3:f4 Ld7-c8 

Dd1- b3 L c8-ë>6 

2.7 

31. Te2-e2 (diagram) 

31. 

Opeens lijkt zwert 00k zwek

tes te hebben. Nimzowitsch 

had echter verder gerekend, 

en beslist de strijd op 

tactische wijze. Op 31.Ld2 

zou zijn gevolgd: 31 •• Tg6 

32.Le1 Fg4 33.hg4 hg4 34. 

Kg2 Lc4! 35.Dc4 e3!! met 

de dreiging 36 •• Dh3 mat, 

zodet wit gedwongen is de 

dame te geven met 36.Pe3 

Pe3. 

Pf5-h4! 

32. Te2-e3 

Of 32.Pd2 Les 33.Fe4 (33. 

Dd1 Lh3!) Df5 34.Pf2 Dh3 

35.Ph3 Pg4 mat. 

32. La6-c8 

33. Db3-c2 Lc8:h3! 

34. Lh1:e4 

34. 

Of 34.Kh3 Df5 35.Kh2 Fg4 36. 

Kh3 Pf2 37.Kh2 Oh3 mat. 

Lh3-f5 

Nu pion h3 is veroverd~ be

slist de doorbraak h5-h5 de 



35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

partij. 

Le4:f5 Ph4:f5 

Te3-e2 h5-h4 

Tg1-g2 h4:g3 

Kh2-g'! Dh7-h3 

Ff1-e3 Pf5-h4 

Kg4-f1 Tg8-e8! 

Nog een leuke zet tot slot. 

~r dreigt nu 41 •• Pg2 42. 

Tg2 Dh1 43.Ke2 Og2 enz. Op 

bijv. 41.Ke1 volgt 41 •• Pf3 ' 

en wit gaat met ne 42 •• Dh1. 

De enne Johner gef' het de.er

om op. Voor mij is dit 

Nimzowitsch' onsterfelijke 

psrtij. 

Tenslotte 

Hoewel ik mij netuurlijk niet 

hoef te verantwoorden, toch even 

het volgende. Cepablenca heeft 

eens gezegd det 'het sr-aFns' de 

sleutel is tot het ~ositiespel. 

Ik vind dat hetzelfde geldt voor 

het nirnzo-indisch. Het is niet 

voor niets det tegenwoordig vrij

wel elke grootmeester deze ope

ning op z'n reportoire heeft, 

vaek zowel met wit als met zwart. 

De enorme successen ven de HDb-

nerveriant de lactste jaren 

spreken voor zich. Ik hoop dat 

de combinetie ven deze var ian t 

met de blakke.de-ideeën vari Nim-

zowi tsch iets leerzaams heeft 

opgeleverd . 

Omdat het onderwerp me zo aan

srr::ik heb alles zo volledig 

nogelijk willen doen. Boven

sb->er.de theorie is dan ook 

up-to-date. Wanneer je het wil 

g;,,;:an spelen, laë .t je den vooml 

niet afschrikken door de hoe

veelheid theorie die staet af

gedrukt. De variant laat veel 

ruimte tot improvisatie. Er 
~EF.:.t .. ..,.,,... f z1Jr. ge arceerde varianten van 

30 zetten diep die je uit je 

hoofd mo8t kennen. Het is veel 

belangrijker de idee~n achter 

de opening te begrijpen. 

Gerard Rill 

Voorns:::,mste bronnen: 

Encyclopeedie. of chess openir.gs E 

New in chess (keybook) 

, 'imzmvi tsch: 'Mein System' 

, , 'Die Frex is mei.-

nes Systems 1 

Pritchett: 'Nimzowitsch, HDbner 

& Taimanov' 

Taimanov : 'Nimzowitsch-Indisch' 

Verschillende Informators 

, ' Schaekbulletins 
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De tweede week van februari: 

Dinsdag 14 februari was het 
weer zover:Na enkele wilde 
snelschaakpartijtjes tegen 
Eric Hubert werd de indeling 
voor die avond bekendgemaakt: 
Mekers-Hubert ! · 
Verschillende omstanders, 
waar onder onze hooggewaardeerde 
Hoofd redacteur van ons clubblad, 
die met zijn recente hoogte-en 
diep tepunten het leesplezier 
van De Schakeling elke keer 
weer weet te verhogen,probeer
den een plaats in de buurt van 
onze speeltafel te bemachtigen,' 
om maar niets te missen van de 
partij,die,gezien de fraaie 
snelschaakpotjes,een hels spek
takel beloofde te worden. 

Maar,snelschaken is heel iets 
anders dan "gewoon" schaken. 
In een normale partij kun je je 
geen fout veroorloven,bij het 
snel schaken (juist) wel. 

Hoe vaak wordt een snelschaak
parti j vanuit een hopeloze po
sitie en met een stuk achter 
niet gewonnen doordat de tegen
stander een tactische wending 
over het hoofd ziet. 

De partij van 14 îebruari had 
een voorgeschiedenis.Aan het 
eind van dit stukje zal ik dat 
duidelijk maken. 

De eerste en derde keer dat 
Eric en ik tegen elkaar moesten 
kwamen we niet verder dan remise. 

Wit staat duidelijk beter. 
Hij bezit de d-lijn;zijn stukken 
werken beter samen. 

Zwart staat gedrongen;de activi
teit van zijn loper en zijn paard 
is ge rin g . 

Eric speelde duidelijk op toren
afruil om een kans op remise te 
behouden.Hij overzag echter een 
tactische finesse.Na 25 h2-h4 
speelde hij: 

25 Tc7-d7? 
26 Pf4xe6! Td7xd6 
Niet goed is 26Pe6:27Td7: ,Td7: 
28Td7:+ enz . Na 26 •• ,Te6:27Td7:t, 
Pd7:28Td7:+,Te729Te7:+,Ke7: ont
staat een moeilijk eindspel~dat 
volgens mij beter is voor wit . 

Er werd weinig risico genomen 27 Pe6-g5+ Kf7-e8 
aan beide kanten en tweemaàl kwam 28 e5xd6 Te7-d7 
er dan ook een gelijkstaand eind~ 29 c4-c5!! 
spel op~het ,bord. Sluit de loper op en ~ekt,als zwa~t 

Onze tweede partij eindigde in niet slaat,de vrijpion.Te snel is 
een overwinning voo r mij.Die·p~~tij~9Te1+,Kd830Pe6+,Pe6:31Te6:. 
zal ik hierna geven ,omdat hier de 
voorgeschiedenis om draait. 

Mekers -Hubert,16 februari,1982. 

Na de 24e zet van zwart was de 
volgende stelling op het bord 
gekomen : 

~, 

29 b6xc5 
30 Pc3-al+ h7-h6 
31 '!'d1-e1+ 
Nu is het wel goeè 0mdat 31Ph3 
niet e~e aantrekkelijk is. 

31 
32 Pg5-e6+ 
33 Te1xe6 
34 Pa4xc5 
35 Te6- g6 

Ke8-d8 
Pf8xe6 
Td7-f7 
Lb7-c8 

Dit is een prim a veld voor de tore~ 



De g-pion wordt tegengehouden 
e:J ë.e eige n vrijpion op d6 wordt 
gedekt.Zwart kan zich niet ver~ 
rceren,med 2 door het sterke paard 
op c5. 

35 Kd8- e~ 
36 Pc5-e6! 
Toch!Op het • ee~ste ; ezicht slecht. 

49 d6-d7! T~7- f8 
50 Kf3-g3 
De wi t t e koning gaat uit de 
penn i ng" 

50 
51 Tg6xf6 
52 Tf6xh6 
53 Th6- f 6 

s?xf6 
Tf8-d 8 
I'è8xd7 
Z;-13.rt geef t op . 

Zw?-..rt kan d~n sJ_ec~.te loper ruilen De witte vrij:?ionn.en zi'j!1 
te!?;€"!'.l he t S".'',d~ ':aard. Zonder deze niet meer tegen te 1-J.oud.en. 
afru i l ech ter is volgens mij de 
weg na ar de ~inst no g lang. 
Het torene{ndsnel dat nu ontst aat 
is volgens ~~j- veel duideli jke r. 

_36 Lc8xe6 
?7 Tg6xe6+ Ke8- d7 
38 Te6- s6 c6 - c5 

toren 

Nu dan de r1~est r ecente -car ti :i : 
Mekers-Hu bert, 111. februe.ri~ 198Ll-,. 

1 c2-c4 Dg8- f6 
2 g2-g3 g'7- g6 

3 Lf 1-g 2 Lf8- g7 
4 Pb1-c3 0-0 
5 e2 -e3 We.t moet zw -;:.!"t ander s?fö _jn 

mag niet weg van de 78 rij w~gens ·In eerdere partijo,n tegen Eric 
Tg?: en Ta7:.Via het veld c6 pro- had ik stee ds gekozen voor de 
be er t Eric ~ljn'k oning te centra- o,stell i n~ ~et d4 en Pf3.I n 
liseren,ma ar wit doe t dat nat uurlijk deze par t~j speelde ik e3 
ook! om het paar 0. op g1 naar e2 te 

39 Kf2-e3 ~d7-c6 
J,o Ke3-f4 K··~6-d5 f · k -r ,_ a georo en. 
1.i.1 hÜ-h5! 
De a f gegev e~ zet en een goede. 

ontwi kkel en.De diB.gonae;_l voor 
de loper op g2 blijÏt dan open~ 
De druk op de zws.rte damevleugel 
blijft . 

De zwarte pionnen worden vastgelegü.5 
6 Pg1-e2 

c?-ctJ 
d7-à5 
c6xd5 
Pb8-c6 
e'7- e6 

41 ~~7- d? 7 c'xd5 
L>l-C wanho op,maar zwart is al ver - 8 0-0 
laren. Op 41 Kd4 volgt 42Te 6 ,g evolgd 9 d2-d3 
doo r Te7,T f8u4 e7 enz. 10 Ta1 -b1 

Ter voor ber~idinf va~ b4 . 
42 Kf4xf5 Td7 -f7+ 
Uiteraard i~ Td6: ook v~rloren. Na 
Td6:,Kd6:44~~G kan ~wart opgeveno 

43 Kf:; - g4 
44 f3-f4+ 

Kd5-e5 
Ke5-d5 

De koning T09t veld e6 blijv en 
dekken,a..>1<:.Brs vol.5"t direct Te6 
met w5.n s t. 

45 K,:;:l+- f7i 
46 g3-gl~ 
"Gevanger. n 

47 f4- f5 Tf7 - d7 
48 f5-f6! T~7- f7 
Op Td6 : vol ~t 49f7! en na Kd6: 
wi::1t wit d..,m .. v . L;.9fg7:+. 

<r. 

10 h7 - b6 
Hier lijk t m12 ~5 beter o~ b4 
tegen te ç?--e.n. 

11 b2-b4 
12 e.2-a4 
13 b4-b5 

Lc8- o7 
Dcl8-d7 
Pc6-e7 

Natuurlijk niet Pa5,omdat het 
paard daar niet meer weg kan 
en bu i ten G~el etaat. 

14 Lc1-b2 Pe7- c8 
Bet er lij kt mij a6 of b eze tting 
van de c- lijJ met één van àe tor ens 

15 Ddî- b3 
Hier heb ik lans na zit ten denken 
over e4.N a ~5 de4: staat wit be~e r. 



Op 15 d4 volgt 16Pd4:,Dd4: 
17Pä5!,Dc518Pf6:+ met voor
deel voor wit.Zwart heeft . - v -: 

echter een interessant alter
natief: 16 ,Pe4: waarna een 
ingewikkelde stelling ontstaat. 
Omdat ik de gevolgen van 15e4 
niet geheel kon overzien, 
besloot ik eerst mijn positie 
te versterken d.m.v.de tekstzet. 

15 Pc8-d6 
16 Tb1-c1 
Tfc1 leek mij minder goed.De 
f-toren kan nu nog kiezen 
tussen e1,d1 of later toe~ nog 
c1. 

16 
17 Pe2-d4 
18 Pd4-c6! 

18 
19 b5xc6 
20 Pc3xd5 
21 Tf1xc1 

Tf8-c8 (?) 
e6-e5 

Lb7xc6 
Tc8xc6 
Tc6xc1 

Mogelijk is ook Pf6:,Lf6:22Tc1: 

21 Pf6xd5 
22 Db3xd5 Ta8-d8 
23 Lb2xe5 Lg7xe5 
24 Dd5xe5 Dd7xa4 
25 Dd5-f6 Da4-d7 
Het enigste.Op De8 volgt Te?. 

26 Df6-a1 
Er dreigde Pe8. 

26 Td8-c8 
Hier bood Eric remise aan. 
Volgens mij staat wit hier 
echter beter.De loper is sterfter 
dan het paard.Daarom;en omda.t 
Eric in tijdnood was,besloot 
ik door te spelen. 

-·,c.. 

27 Tc1x c8 Pd6xc8 
28 Da1- a6 Pc8- d6 
Er drei gde Lb7 met pionwinst • 

29 d3-d4 Dd7-c7 
30 Lg2-f3 
Om Dc1+ met Kg2 te bec1.ntwooro.eèl.. 

30 Kg8-f8 
31 De6-a3 a7-a5 
32 e3-e4 Kf8-g8 
Ke8 lijkt mij beter. 

33 e4-e5 
34 Da3-d3 
35 d4-d5 

Pd6-b5 
Dc7-d7 

De witte pionnen zijn 
niet meer te stoppen. 

35 Pb5-c7 

bijna 

Hier had Eric nog 3 minuten. 

36 d5-d6 Pc?-e6 
Vooralsnog zijn de pionnen 
geblokkeerd,maar hoelang nog? 

37 Dd3-a6! Dd7-d8 
38 Da6-b7 
Dreigt d7 en Dc8. 

38 Pe6-c5 
39 Db7-c7 
·ne7 wint waarschijnlijk ook. 

/ 

39 Pc5-e6 
Fout is Dc?:40dc?:en de pion 
promoveert.Na de tekstzet 1s 
Dd8: natuurlijk slecht voor . wit. 

40 Dc7-a7 Kg8-f8 Afgebroken en 
zo~der verder te spelen opgegeven. 
Na de afgegeven zet Ld5! is het 
inderdaad uit.Er dreigt Le6:,gevolgt 
door Dh?: of Dc?.Het paard kan 
niet weg wegens mat op f?.Op 41 h5 
vol gt:42Le6:~fe6:43Dc7!,Ke844Dg7, 
Dg545Dg8+,Kd746Df7+,Kc647Dc7+ end7. 

Er zijn enkele overeenkomsten tus
sen beide partijen:zwart speelde te 
passief;een vrijpion op d6 speelde 
een doorslaggevende rol;Eric verloor 
in beide gevallen in het eindspel; 
beide partijen werden in de 2eweek 
van februari gespeeld. 

Vol goede moed kijk ik .dan ook uit 
na ar onze volgende ontmoeting,hope
li jk in de 2eweek van februari. 

Coen Mekers. 



yu.::rten ( to be cm:r~i::p.::~?;.l. 

(ioor Ro "'b v an Gon9 e} ... 

Het bP,gint een tradi"tie ti;, 't-/·.::vdan, 
iez e ;J'liukjes :1-- m:i j ~ ·;,,:,. ';.< 
ueet ech ·l; n..i.€..,i; me~ · n.t.ke 
a:flever:i..nc ik~ en U, 1 ~'.::~r, 
inmidd.els ~e~ .2e~ci.:-c~,:,r ~ .. ~ {i
meer a.aa:td.a.::mtig le7,<""I;::; (:c.ijn 
die er ':) z-1.U.·~·~1 ~ich h~·rim::i.or0n 
da::; ik al meer.n-:,als dJ'' nso.h.i;n.
·,e1.-per'1 l;e,b o.,;,en. va1.L1:-~Y" Of, m:ijn 
11prest~.ti0s' 1 Ju -;.ce1·r·.ooil3..1v'i. 
Ze dan oo!ç n r:;:....:"'r l'"l"l: ·.,.: Oç 
vri,jdz.ga.ond ·17 ·-2-, 984. ·k;go,'l in 
de nwe1;h ·,ue~~_;:· 'i !J.'b.cy••'.'1'::,vrtnal" 
(Oost) l.$t. P~':'.::-on.:.. .!~;;k lC?~v:ioe:o.
s che.:p ·;ë-n • o · ~:· aai:°:' ... nld. G:t>oct 
.funste.rda<ë ( SGA J. 1

' e:i ~GA-
i;e be-~·eri. ~, ; ~;r.};, ls roe.vr.r,1.1w van 
der 'ilë:.l n.e·t :a,i·hJruJct0" :na.t is 
op ~ich J,og i?t à.aar -:.an tr,... 
lJk"\,~l' ni -3·;,, rnee!" .:i.ls cl.i:t '...1a.a.:r a.ls 
argument ::ve-t cl-':.s:,:;.~n. ç.•:··, ONZE 
Tá.--nas Fot::i riE> ~ se._:,.-:.i:.i ,;,; "t~ 
weigei ,e.n : O:x __ :,,t; ::.k \ v >1straic!; 
eigonnw.cr. t ::,.z i l-:ls.r,bt ~::-1-op d.e 
lw.en. v erf,;ad.e "':;. ""-C) ve:::·i,; 1 . .:v.-~ró.e 
dat hij è .. ::t ~·:-;-.,· D.Of! e.v-.,-~"!'.' iP)O!' 

,JS wa.s 1.ri ,t._.-1é"'1;':e:i !1lç,r;.r t .b.ij 
;;ooh 11bij de t-:-.c3-l,5.e i'"-:;,X'l 1'>a:., ',[.:i.l$~1 

in de D-cr:~oe~~ ~1 ;r 1. ho 11i j ) ·:!~- 

hak;ken, wa:t 1..J.i_;; .,ct"'v-<~\:e. c.:: ·n,;rl; 

ds bekende o,~ç·p:TO,Ve he: ,il't; 
gcd.ë.:.é:\ll (:i.,k ·1 ·::: 7-'.~d :Uû~i t m.:.j:;;. 
nooe x 1::. ... "3.-g tee0;1 he: i i'>'l ::.e+ 
z;elf'd.e to ern ooi mi a.1 wce:i· 
twee ·a.,.-::.;r;, gel eden). 
~ inter.n ez zo ~ te:··wljl :L~ dit 
·';yp in het ko :-: 112- m~.do.ernacb:\; 
en gi.ng ze ... ··'~_,_ m5.jn ·.l.,~urbc.ï. .. 
Of ik ho~:. nodif --~ ..,.:i ··rn deze .;ijd. 
~n cle n3.0ht t.e ga.-3-D. ~imm.:.-x·~n; 
i ::.~ 't,.) s:t :;,.-ekking ,ra.n r ·..; oood .~~c:::1.a.:p. 
3.<::; d;;.1.U"t even -'.;0t d.2.t het -tool. 
rnij a.oo~tti-agt· dat tn..1-jn -J.10. ·-y_...,.. 

zitt<;?. te i;an · 1ZJ.UrZ•)n bij het 
eeratel ;n:ijne:t· ving""1'S op a_ 
·toetse~ .. (Ter o·eru...~:::rte·'.l'i..r..i.r..;: 
er is gee"l. l'loeJ. gevloaid. .. ) -
Genooe; in.k6 versp5.ld \ <m zq 'n 
mooi vers 1:_rt.; ! ) , sclv.J::sn 1 of, 
zoals WilJ.em zo~ zeg,-_:;:en ~ 11Keir. 
gelul 1 ~ .f",. - - ,._,, 11.n ! ·, 

Ik h.~1:i 'b~sioten geen keuze te mal:.:eI•. 
U::.t d.e pa,:w-;:;:i..,en · m,2.a.r ze c.lle:.<::~.: 
in te] .~a.rr-.s·;ij1 ·te ceY•.m. N:.l. 'S>~ 

0 1:d;.1,t za zo goed :üjv. - • n22:r ::i:.i~r. 
i<l..ee is er zelfs nie-i; ~,;m V3.r" i. :; .., 
ge..ha.1:t~ van e"3u pa.0:r Y<-:.V. ntl;"1. l 1Gc::rte 
parti ;i·3n - 1.ra.3.r ;::e zi·tten ::d;~ .: ·ro nr 
st1.tk vol k:ean.k.zi1rr.3.ge ~.,2"n1o.t.~·15e;~., 
:i.ncl-;J.sief ~tu.koffer.; ~n a:...'i."1s ··~v., 
-ei•bij hoor:i, ... 31.i.-,cr.:t;s (-;•) tvü( ·ar·.,, . .1. 

z;:.,jr.. v-àn theor·etische ber.,,,.kr:n-V::1 ie 
2E':. en d.o 4.e., diE'; e.1:t,:;.l:i(:)i 1.i: aoz. .• :·~.:.r
!ti~n.g zcuden kor!i;:n ~; 'or ):.,~t 11r•i:)t.l.i.r.aa.i~ 
•1c,yervri....ruri.ng-uj:l.-eo:ri:-si.·a. 1_ç1• s • --.::·~ 
b.et ni 1~t drJ.t ik ze ve.;.•lie~ .. (? !! ) ,. 
f,.ijn i·punt~ uit de v5.jfd.e X""-"mie h/ '<'> 
:'i..k.; -oA"?~T· a.ls ~.~,-1a~:,t;)t-4 -- ·-

,. e:.r:r-ass::..ngsprijs 11
, 3.D:,:qrcl het spf.. 

w.n. de t E'genst ander, tl::~ overigens 
vTij-fl<,Ü st-s~s pla.uc:ifl:' 1218 'le~:,:;e_,. 
a.oet, voor een:. bt;kron.i:q_;; -t ... (!h. w:~ ~ 1 L · 
iets opfü,r de ma..;\,t 1:>'lij:f·1; .. ln à.f:. 'i • 

e:-1 3 e -l~r.i:.e SO<'·,:xrd.~ --5"i;: dG _rn;.n.~;:;;r, 

die i.'~ s-tee::..s daags J.a.tzY' :'..ie-:r. lcpe :c 
maa.:" s-t eeds v~:.uui t V('r lcr<:n pc) s:i; -; ie" 
Iie twfe slotpal'ltijE"..n mcet~m yor ,e r 
~":J: :."' 7<>cl"t. ~15.ch. s:oreksn. ~iolz.'JJ,1:., ~ '"'Ji. ;. 

oaa:1 ;1-"-.i nu "lOOr uiJr:. ·,e.,. ~11 ... ,g >' -:.a.-t 
JJ.i"1:i::s inziens ge~n ·w-ciïe:re 1:,j ..... ~el , :.;o~:t 
la:rn.1,.z-:,. hsb·pen 'lar. ::Lnó.er. J::-;.::.J. "t.ov?.>:. 
di i a.r-til;:el s-ta.e.:',; .. 

t-
:::::-ond.e 1. 17-2. a;-;,11.~ - 19" î, J , .... 
RvG - Pa.uJ. Sc.h.:eEmeyer. ~-;J.c5 •.• :.:--.v ,,.,, 

1.e.4 c5 2~c3 Pc6 }.F~2 Pf6 ~.$5 ?~5 
5"d.4 c..YM 6.Lc4 Pb6 7 "L~? ~J~ b"i.u:.fi< 
1'î ( de 1;b90rie ga.z;t '/Cr',41..;.:.· me~ )oC~i 

er.t da:t za 1 wellicb:t co.ri•eG--t " .: 
" 

ID8A1:' deze variant lijld; rr.:.;., . .i:i.d zo 
èenv-oudig orrr,rnr t0 bl2,z.en" Füt ,. ,: "'
-..rolg 8.1:z:f? Y.xf:T 9.Pg'"j+ ... :12/3 10"s.-6 
biedt m.i . nog be;.,s:?e a.anvals:,u . .s1C:n 

" - ----.; .; . n ... rl ... .....-,,:r,ek e,e~ e,jn;;t ,.) 

ö .... i.\.n 1 :;,.eo+ .. .a::e6 10"Pg5+ Kf6 1,., 
D.?3-'Y Is:f5 12 .g4 .Dd7 13 "1::4 g6 1_,.,, Irl~ 
(Wit had nu -';ocJ,. op er.J.g ::-:,r • ..s::.:.!: 2:(.,.~v 
1:>:!."'.Ui: moeten ~..1.er;. var~ d.0 moe;uli.j!t
heiä. Pf;:4+ gevolol door .g:.tl'5, '"~nt: 
zie h(;\~ ~< i:o. de pr-owvlem·;;~:1 ~~mi; 



14"Pe51 15.Dg2 Lxg4 16.0-0 d.31 
17.1,e3 d5?? (Vreselijk. De 
eenvoudigste winstmethode voor 
nart begint met 17 • .Pc6 l . 
Nu raakt hij geheel op een 
dwaalspoor) 18.Ld4! Df5?? 
19.f4H (Ma.ar hoo va.a.k krijg je 
een goede zet zó op een presen
teerblaadj~ ?) 19"d2 (l : de 
beste zet waarschijnlijk maa.t' 

nu is het te laat) 20 .Pm2 Di3 
21.fxe5++?! (Geheel in stijl: ·:: 
21.1.xe5+ Kf5 22. Lm8 win:t 
na.tuurlijk veel gemakkelijker, 
maa.t' ik verzoop in het varianten
comple:x:, want moest een zet later 
toch op h8 -slechts- een 
kwaliteit halen:) 21 •• Kg7 22. 
e6+ Kg8 23.Lxb.8 Kx.h8 24•Tf7 
h6 25illr.g4! llx:d2 26.Pf3 Dxb2?! 
(Zwart is al reddeloos) 27.D:14+ 
Kg8 28.Tf 1 De2 29 .Pg5 ! ! hxg5 
30.T:x::f'8+ Zwa:M; geef·I; op: 1-0 
( Indien 30 •• T:x::f' 8 31 • T:x::f'8+ Kx:f 8 
32.JJJ.8 mat.) 

ronde 2. 18-20 aanvang 12.30 u. 
Frank Teunisse - RvG. Piro. 

1ee4 d6 2.d.4 Pf6 3.Po3 g6 4.Lg5 
( de Byrne-va.ria.nt, voor mij zo 
langzamerhand met wit en zwart 
gesneden koek) 4"1,g7 5.Dd.2 
h6 6.Le3?! Pg41 7.Lc4 Pxe3 
8.f'xe3 0-0 9.h3 c6 10.Pf3 Po,7 
11.0-0-0 Da.5 12.g4? (Fan slag 
in de lucht die een belangrijk 
tempo kost) 12 •• b5l 13.Lb3 
(anders .13 •• b4 gevolgd door 
14 •• Dx".a.2) 13ooc5?1 (Het is 
typisch va.n Gompel om deze toch 
ijzersterke zet te :kritiseren, 
maar 13 •• Lb7 ( ! l ) , lijkt, gezien 
het vervolg van de p~ij toch 
nog te prefereren) 14.Ld.5 Tb8 
15ePb1!? Da6! 16.a3 o4! (Wit 
verliest een stu..~ en kan opgeven, 
maar bijt zich - tot mijn schande 
met succes - vast in de stelling) 
- zie dia.gram -

JS 

17.e5 e6 18.Le4 d5 19.Lxg6 :f'Xg6 
20.Tdi'1 Db6 21.c3 a5 22.Ph4 Tx:f1 
23.Txf1 Pf8 24.Dc2 Dd.8 25.Pxg6 Pxg6 
26.Dxg6 Tb7 (en ik me maar dood 
ergeren omdat ik toch alles zie en 
toab. zo straal gewonnen sta.) 27.b.4! 
Te7l 28.Pd2 Ld.7! 29.Pf3 Tfî?? (Tloh 
niet .tl.les gezien) 30og5! h5 31.itm5 
Ma' (31 •• Le8, 32.g6 Tf5 33.Ih7+ 
Kf8 34.h5 doet het ook niet meer, 
zelfs als volgt kan zwart zijn huid niet 
redden: 31 •• Iaf8' 32.g6 Tg7 33.pg5 Le8 
34.Pfî en wint. Ik kan niets beters 
vinden voor zwart dan 31 •• Txf3 32. 
Txf3 Le8 33og6 Lxg6 34.DKg6 Jlx.b4 
35.Df7+ Kh7 36.Tf1 (36.Dxe6? De1 ~ à) 
en wit wint .~fua.t have I done w.rong ? 
-You still a.sk ? ) 32.g6 Lh8 (Nu had 
ik beter op kunnen geven) 33.gx:fî+. 
D:x:f7 34oTg1+ Lg7 35.Dg4+ Kf8 36.Pg5 
Df2 37.Phî+ Ke8 38.Dx:g7 Dxe3+ 4er wrake 
39oKb1 Kd.8 40• (hèhè) .Df'8+ Koî 41• 
Dd6+ een drama. voltooid: 1-0. 

ronde 3. 19-2" a.a.nva.ng 12.30 u. 
RvG - PL Schram (Abcoude). 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d.4 exd4 4•Lc4 
Le7 5.0-0 d6 6.Pxd4 Pf6 7.Po3 -q...() -
(saai hè) 8.Pf5?1 Pe5?! 9oPxe7+ Dxe7 
10.Le2 Le6 11.b3 Tad.8 12.f4 Po6 13. 
Lb2 d5!? 14.e5 Pe4 15oPxe4 dxe4 16. 
Dc1 ! .(absoluut de enige zet) •• Pd4 
17.Lxd4 (ook 17.Là.1 05! belooft wit 
geen voordeel) 17 "T:x:d4 18.De3 ! Do5 ! 
19.b4? (19.Kb.1! mèt gelijk spel) D'b6 



20 .o3 Tx.b4-! ( dat had ik een 
momentje overzien; ik rekende 
er op dat de Toren aan de 
d-lijn gebonden was. Zwart sta.at 
gewonnen.) 21.Dx:b6 Tx:b6 22of5 
( ik had toch al. het gevoal dat 
ik da.ar te lang mee had. ge ... 'a.Cht) 
a2 .. «>~ 
- zie diag:ra.m -

Ziet mijn lieve lezer de bijna. 
:fantastische winstcombinatie 
die wit nu. tot zijn beschikking 
heeft ? Ik geei' toe dat het 
niet heel erg voor de haud ligto 
Overigens wint zw.u>t na. 22 •• Ld.5 ! 
betrekkelijk eenvGudig. 
23.:fxe6! 'fxe2 24.e7!1 Te8 25.Tad.1 !I 
:f'6 26.e6! ! - 1-0,; 

ronde 4. 20-2. aanvang 19 u. 
R.T .Go van Os - RvG. Slavisch. 

1.d,4. d5 2. c4 c6 3.Po3 Pf6 4.Pf3 
dxo4 5.á4 Lf5 6.Pe5 e6 7.Pxc4?1 
(Thijs Wenniger speelde dit al 
eens tegen m:i.j;de liefhebber 
vindt de variant (dus) in een 
vorige Schakelizlg) · · 7 u1b4 8. 
f3 ( ! ) Pbd.7 9.e4 Lxe4! 10.i'Xe4 
Pxe4 11.D:f'3 ( wat anders ? en dat 
geldt ook voor de volgende 
zet-ten) 11 •• Pdf'6 12.De3 Pd51 
13.D.x:e4 Pxc3 14.1:ttc3 Lxo3+ 15. 
Ld2 Lxa 1 16oLb41 Jllcd4 17 .pd6,,t! 
'Kii7 (gedwongen) 18.Dz.d.4 Ilcl4-

19.Pxbî (!) Tab8 20.La.6? (een g;rwe 
:fout, en nog wel vrijwel a tempo 
gespeeld. Ik had hierop de tekstzet 
gepland "ter bev.:'i.jdin.g", maar zag 
na de ( 2.0e) zet te hebben gedaan al 

vrij spoedig het winnende 20 •• Txb7! t) 
20 •• o5? 21.Lb5+! Ko7 22.Pxc5• Lxc5 
23.Lxo5 (wit hee:f't .nu in plaats van 
een ravage prima compensatie en gaat 

vrolijk op weg naar het volle punt) 
23 • .a6 24• Ld.3 Thd8 25 .Ke2 Tb2+ 

26.Ke3 'l'b3? (Geloof me: ik n-as al zo 
kapot dat ik i...'lc 26uTx.g2 n.i.et ee.."'lS 

had gez:Cen) 27 .Td1 f5 28 .Ke2 Tb2+? 

29.Td.2 '12:d.2 30oKxd2 e5 31.Ke3 Td5 
32.Lf8l Ta.5?? 33.Lxg7 e4 34.1c2 Kc6 
?? ( en nu 3H die Tor en echt goed 

vast) 35.Lb3! Kdî 36.Ld4 K.d.6 37.K:f4 
Kc6 38,123 h6 39.g3 KJJ7 40.g4 fxg4 
41.hxg4 Tg5 42.1e6 e3 43.1.xe3 Tg61 
44•K:f'51 Tg7 45oL.xh6 (rib.a:l; ha.ve they 
done to 'fI13" pawns ma ? 4Ielanie-) 

45 •• Tcî 46.te3 Kc6 47oK:f6 Tb.7 48.g5 
Th4 49.a5? (te langzaam) •• '!h2 50. 
Itb6 Kd6 51 oLi'5 ThS 52.g6 Tf'8+ en 
nogmaals der ,vra.ke 53 • .Kg5 Tg8 54.Ld3 t 
1-0. 

ronèJ.e 5• 24-2. aanvang 19 u" 
R9G - R.A" de Vries" Phi.lidor. 

1.e4 e5 2oP:f3 Po6 3•d4 d.6 4•Lo4 P:f6 
5 edxe5 dxe5 6 .Dm.8+ Pxd8 7 .Pbd.2 ( ! ) 
..Ld.6 8.b3!? (Wit heeft een duidelijk 
plan, beter was ea.b.ter geweest 8.a.3 ! 
Lg4 9.b3, omdat zwart nu met 8 ... Lb4!? 
had kunnen profiteren: 9.0-0 Lc3 10. 

Tb1 Pc6 ;?) 8 ... Lg4? ! 9 .1b2 Lxf3 10. 

g:x:f3 Pdî? (10 ... Ph5!) 11" Tg1 g6 12. 
f4! f6?! (12 •• 0-0!? en ook 12 •• Pc6 
lijken mij meer kansen op gelijk spel 
te bieden) 1300-0-0 Pb6 14.Lb5+t c6 . 

. 15.Le2 (De weet nog steeds nie't of 

15.1.f1 niet tooh sterker is) 15"Pfî 
16"Lg4! Le7 17.f'xe5 Pxe5 18.Le6! Td8 
19of4 Pî7 20.Pf3 Pd7!? 21.J.actî+ K":.;:;fî 
22.e5 Pc5 23.Pd4l The8 24.f5 I ! 
- zie dia.gram -

34 



1 

24 • .g5? (de beslissende fout. Na 
24"faj 25.f':x:g6+ hxg-6 26.Pf31 
mag zwa;rt nog enige hoop koes
teren) 25.e6+ Kef{ 26.h4 h6 27. 
hxg5 hxg5 28.Tde1 1 Td5 29.Pf3 l 
Kf8 30.Th11 Kg8 31.Pxg5 Txf5 
(31 •• f'xg5 32.Th8 mat) 32.Teg1! 
Lf'8 33oPf7+ Lg7 34.Th8l mat 
1-0. 
(Je zou de mensen de kost moeten 
geven die dai. mat niet hadden 
gevonden op de ~ zet!) 

ronde 6. 25-2. aanVcWg 12.30 u. 
DoHe van Donmelen - RvG. Engels. 

1.c4 e5 2.e4,? ! (dat zal me wel 
weer op kr i tiek van Coen vd 
Heyden komen 'te sta.an, maa3:' ik 
houd vol dat nu. ·zwart op de 2e 
zet al gelijk spel heeft.) 
2"d.6 3.Pc3 c6!? (een vondst 
aohte r het bord. er kleven 
ongetwijfeld nadelen aan deze 
zet n:iaa::- ze blijft me bevallen.) 
4.Pf3 Leî 5.r.e2 f5! (als wit 
passief speelt moet zwart het 
initiatief kunnen nemen, is 
a.ltijd mijn devies.) 6.d4!? exd4 
7 •Pxd4 Pf6!? (een pionoffer à.at 
naa;[' mijn gevoel zowel noodzake
lijk - veld h51 - als kansrijk 
is.) 8.e:x:f5?l/!? 0-0! 9.0-0 
Da.5!? (strikt genomen denk ik 
dat dit niet meer is aan een 
sterke slag in de lucht. als 
wit dat wil bewijzen kan hij 
zowel 10.g4!?, 10.Ld,3!? a.ls 

.JS 

ook 10.l)d3l? proberen• De tekstzet, 
die de pion teruggeeft in ruil voor 
het loperpaar, stelt zwart niet voor 
grote problemen.) 10.Pe6 Lxe6 11.fxe6 
Df5 ! (Nu komt de zin va.n de zwarte 
Dalnezet juist prachtig uit de verf!) 
12.Ld.3 Dx:e6 13.Te1 Df7 (even "prikken" 
Qp f2.) 14.Do2 Te8! (maar niet te 
laz:ig ! Veld f2 is gedekt en zwart 
heeft geen direate koningsaanval.) 
15.Lg5 Pbd.7 16.Te2 h6?? (Veel te snel 
gespeeld voor ik werkelijk redelijk 
had gerekendo .De zwarte stelling valt 
erdoor in elkaar. Of 16 •• Pe5 goed is 
is twijf elaohtig, maa.r ik had volgens 
plan met 16"Pf81 moeten voortzetten, 
wa.az-na h6 wel kan.) 17 .Lg6! Dl:o4 18. 
Ia:e8 T:x:e8 (gedwongen) 19.Ia::f6?l (ruilt 
een nuttig aanva.lsstuk, sterker lijkt 
mij iets a.ls de "wilde" variant 19. 
Te1 ! Pe5 - 19eoDf'7 20.U:i4I? - 20of41? 
h.xg5 21.:rxe5 àxe5 l 22.T:x:e5 Lc5+ 23 • 
.Kh 1 T:x:e5 24• T:x:e5 Dd4 l en nu moet wit 
25.Te1 spelen en heeft geen voordeel 
- wellicht is 20oLb4 da.tl toch de aan
gewezen weg.) 19 •• P:x::f'6 20.Tae1 Kfî! 
21.Df5 Dg4 22.nxg4 Pxg4 (met een loper 
op_ h4 was deze manoeuvre onmogelijk!) 
23.Pe4! d5?? (nog een blunder, nodig 
was 23 •• Ted.8. Wit kan nu met 24.Pd.6! 
winnen - en die zet is toch eenvoudig 
te vinden lijkt het.) 24.r3?? àxe4 
28-.fxg4 Lc5+ 26.K:f1? (Dat dit fout 
is ligt minder voor de hand, toch is 
het pas vanaf d.i t moment dat ik kan 
gaa.1ndf;mken aan "op winst spelen 11• 

Na. 26 • .Kh.1 ! heeft zwart niet beter d.a.u 
e3 - 26 •• Ld.4 27.b3 e3 of 26 •• e3 -
en blij:t't wit enigszins in het voor
deel.) 26"Te6! 27 .Txe4 T:f6+ 28.Ke2 -
Ti'2+ 29o.Kd3 Txb2 ( zwart staat denk ik 
gewonnen: de kci>ningsvleugel is in 
evenwicht, zodat de 2 extra pion.~en 
op de Damevleugel de doorslag moeten 
geven. Hit speelt het vervolg overi""'.' 
gens niet 100 '!,.) 30.T1e2 Tb1 t 31.a4 
?! Tf1 32oh4 g6I 33.Tc2 Le7 34•h5 
g5 35.Tce2 Lf6 36.a5?? 
- zie diagram -



36 •• Tb1! (36o.Ta.1? 37.Tb2!) 
37 •1re8 Tb3+ 38.Kc2 (gezien de 
tijè..noodfase heb ik 38.Kc,::l.17 
Tc3+ 39.Kb4 niet uitgerekend.. 
l!elaa.s ka.n 39"Leî+ niet 
- 40"'h:eî+ en niet 40.Kxc3?? 
Kxe8 - zodat zwart met 39 •• Tc1 
moet vervolgen, om tj.O.Tb8 met 
Tb1+ te kunnen beantwoorden.) 
38 •• Tb2+ 39"Kd.3 T;x:e2 40.Txe2 
Ld8l (zie de twee v.r~~ekens 
bij wits 36e zet: zwart zrl.jgt 
twee f-i.l.11 speed vrijpionneno) 
41.Tb2 1>6 (niet b5? wegens t12. 
Tc2!) 42.a6l (de beste maar het 
baat niet meer) 42 •• Leî 43.Ke4 
Ke6 44.Tä.2 b5 (en nou maar lopen) 
45.Tc2 c5 46.Kd3 Kd.5 47.Tf2 o4+ 
4,8.Kc2 b4 49 ,/L~? Lc5 (ditmaal 
wel alles gezien) 50o'r.f.'6 b3+ 
51.Kb1 o3 52oT:f3 (52.Tf1 La3! 
en wint) 52 •• 02+ 53.Kb2 W,3+! 
en wit gaf op: 0-1. 

ronde 7. 26-2. aanvang 12.30 U.o 

M:. Nieuwenhuis - RvG. Onregelmatig. 

Te..71. a.peri tief het volgende: ook 
vorig ja..a..-r ontmoette ik deze 
tegenstander in de slo·l;ronde va.n. 
het toernooi, en boekte toen een 
spectaculaire overwinning met ~ 
zwa.'t't, d.i e .in Scha.lceli..ng 3 van 
de vorige jaargang (22-3-'83) 
is gepubliceerd. Toen was het 
resu .. 1ta.o~t echter nog ma.a,r van 
bescheiden bela 1,.g voor de eind
rankscbikki:ng; dit keer echter 
w-as ik op 4 uit 6 beland, 'mijn 

tegenstander had er 3-i• ~rom 

6 

had i.k groot belang bij een punt, 
omdat 5 punten promotie betekent. 
Mijn tege..?1stander had deze prik.1.tel 
dus niet en kon vriju.i t spelen. I::e 
had aan deze op pa.pier zwa.kker•e 

~egenstander (lager geklasseel'd) uus 
een nadeel va..'1 mijn ex.treem hoge 
weersta.ndspuntentotaa.1" Is dit ee:tJ 
11systeemfou.t 11 Vd.n het Zwitsers 
systeem? Da.ar kwam bij dat ik op 
volgorde aan de beu:r-i; wa.s om met rtl iï 

te spelen, en du.s zw~ ... -t +,rof, ik 
vel.'illoed vanwege die extra. halve pu,rr.~ 
Da.'t is toch wal grijs! On.recht! 
1rer za.~e: 

1.d4 (a..>igs-;!) d.5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 
c6 4oo3?1 (en gebrek: aan ambitieI. 
4•oe6?? (en een blu:nde.r! WelbeWUi>-t 
gespee ld ora de dameloper binnen ·}.e 

keten te hou.den, ma.a.r da·t is gewocn 
een slec...1lt ida,so Lf5 of L.g4, wat ik: 

ook heb ovsrwogen, zi;jn zonder 
"bezwaar. Van nu af r9st zwa.rt ob:rDc-

tiei' nog maa:.r één doel: zoeken n;..z.r 
tegen.kansen en proberen gelijk sp eJ. 

i;e berefr-.en c"q. hou.den. Ik ka.n GV:) 

nou. al. praktisch niet meer -winnen~!) 
.. 3?I (. 1 , ..... 1 " 5 D~ • ;:, ~·e. Ja, a weer KJ:'l.~ie~. •~CC'~ 

met het idee 6.e4 - 5 •• Ph5?! 6.Lxb8: 
·- is een stuk aktieve:t>.) 5"1e7 6.,. 
Ld.3 Ph5 !? (ik zag anders geen ma..ï.ier 
Qm aktief te spelen) 7.1,e5 Pbd7 (is 
vrijwel gedwongen!) 8.Pbd2 Pxe5 9" 
Pxe5 g6!? (Mijn tegenstander vond dit 
een slechte zet, maa.r il,;: blijf er bij" 
De geo ... 'l.-Ohte is, d.a.t; deze verz-wa..°l<ld.z"i.g 
van de Koningsvleugel niet ernst :îp is 

oodat de witte zw--c:..rtveld.i5e lope~ 
is geëlimineerd., en dat g6 boven-
dien ee..'1 bela.ng'.rijke Yerd.ediger is 

i vm het witte plan :f2-:f 4-f5.) 10 "f4. 
(see?) •• Ld6 ("Sleclrt" een •true::~et;je' 1

' 

, meenà.e Nieuwenhuis - iv--:n. èi.e dr d,:,:.r.g 

lil4-+ - Pxg3 - maar à.0 zet is ond er-
deel van het zwa.rte pla n. Opmerk.el:. J!·: 
is nog èl..at hij na de partij meencle 
dat hij 11.De2 had moeten spelenJ 
ma.ar d.a,.'1 i>..aö. de ti;ru.czet' 11 •• Dh(--:-
een pion gewonne~ - ! ! ) 11.Pd:f'3 l'::'6 
12 .De2 o5!? (blijven. st oken) 13.gf;. 

c4 14.Lc2 b5 (het Ï$ vnor beide 
partijen nu moeilijk op d.e damev-lc t,g-2J. 

verder te spelen;'concentreren wc ons 
derhalve op de anaere vleugel:) 



15.h4 Dcî 16.h.5 gxh5! (and.ers) 
loopt '.de witte aanval te b.a.rd 

17.g5 Pe4-!? (elimineert ook de 
lastige witte loper) 18.-Lxe4-
dxe4-19.Pd.2 {slaat een remise
aanbo d a.f) 19"1.xe5! (noodzaak 
en geen sleQhte, . zoals hi~ weer 
eens dacht.) 20.:r.x:e5 Lbî (.het 
begin van een langdurige strijd 
om pion e4-, die ~ eigenlijk 
niet helemaal adequaat k:all. ver
dedigen. Het pa,rtijverloop is 
in di t :~li<lht · bezien eigenlijk 
tamelijk bela.ahelijk, gezien 
de promil2ente aanwezigheid van 
die 'zwakke broeder' op e4 in 
de slotstell.ing. Kennelijk heb 
ik dus nog juist genoeg verwar
ring kunnen scheppen.) 21.Dg2?l 
(sterker 21 .Dx:b.5 l ~ op aa.nval 
te spelen.) 21 •• Ld.51 (dekt e4-l) 
22.Th.4 JJbî 23.Ke2!?/?! (e4) · 
23 •• Tg8!? 24.Tx115 f51/!? (een 
hoogst verrassende verdedigings
zet, die zeer verplichtende 
oonsequenties heeft, maar toch. 
een goede gooi naar de remise
marge.) 25.ex:r6 e.p. Dfî! {de 
eerst e pointe van f5•) 26.Th.6 
Tg61 27.Th2?l (Na 27.P:x:e4-! -
let wel: e4 - heeft zwart toch 
wel problemen.) 27 •• Kd.7 28.Tah.1 
h6!?/l (de ~tweede op het eerste 
gezicht absurde verdedigingszet, 
en dat kon ik alleen daarom al 
niet l aten. (Wie zei daaJ:' 
kara.lcter:fout ?) Wit krijgt nu 
z'n laatste serieuze winstkans.) 
29.'b:h6 Dx:f'6 {l) (daar draaide 
het na.tuurlijk allemaal om.) 
30.gx:f6? (mis. 30.T:x:g6! Dx".g6 
31.Th6 Dgl eto. met voordeel 
voor wit.) 30 ... ~+ - diagram -

Zwart is heel dioht bij de zo hard 
bevochten remise. 31.Ke1 Tf8 (en 
nergens anders!) 32.Thî+ K.o6 (ilt 
aacht · tijdeaunié ~ pä.rtij dat 32 • . .Kà.6 
een bl und er was, . ma.ar nauwkeurigere 
analyse leert dat zwart zich dit best 
kan permitteren, wit heeft geen 
mogelijkheid gebruik .. , te ma.ken van het 
mat met Toî en Tdîe) 33.Tf1?l a6 
34oTh4 Tg6 35oThf4 Tf7 36oT1f2? (wit 
lijkt wel niet te WJ.'l.len' winnen. Hij 
plaatst zijn Paard vrijwillig ?la.a;t' 

een slechter veld, en zo gaat de 
laatste kans voorbij nog op e4-te 
slaan, wa;; een toreneindspel oplevert 
dat ik remise taxeerde, maar dat 
weet ik niet zeker. Zeker is dat ik 
geen keus ha.do) 36 •• Kd6 37.Pf'1 e5 
38.dxe5+. Kxe5 39.Ph2 Le6 (dit is 
weliswaar nood.zakelijk, maar tevens 
de complete weerlegging van de voo~ 
gaande witte Pa.a.rdma.noeuvre. Als er 
nu nog iemand beter staat dan is het 
zwart, maar het is natuu:r,lijk pot
remise.) 40.Kd.1 T7:r:f6 41.Tx:r6 IJ:xf'6 
42.T:.x:f6 K:x:f'6 en wit schikt zioh in 
het onvermijdelijke: ä,..~. (ik hoopte 
nog even op winst, maar na het 
gedwongen 43oPf'1 - and.ers vangt zwart 
het Pa.a;ro. met 43 •• Lb3 l - en 44.Pd2 
kótllt de zwa;rte Koning niet verder dan 
g3, terwijl wit Ke1-e2-e1 moet 
b l ijven spelen.) 

Aldus werd mijn eindresultaat middels 
4:t'J. =1 -2 dus 4i uit 7, ofwel in . 
va.k,y-argon "..t'Z", dus hoef ik niet echt 
ontevreden te zijno Toch heb ik het 
gevoel weer in het zicht van de haven 
gestrand i;e zijn. De volgende keer 
wil ik onverbiddelijk toeslaan. Ik 
ben klaar voor het Studentenkampioen
schap (en liefst de A-groep!). 

Rob van Gompel 
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