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1.6 oktober 1984 

Achteloos hebt U een e:oomplaa.r 
va.n dit blä.d in Uw zak gestoken, 
wai."'l.t het was toch · ~tis• 
W eJ.aa.n, voor U ligt <.te eerste 
va.n wat moet worden de zo-1eelsta 
jaarge.ng van 'de schakeling', 
periodiek van US - scha.kon. 
Zoals elk jaa:r stelt 'de scha...".:;:e
iïri..g' zich ten doel dé leden 
va.n US te L"'lformera."1 o·•-ter hét 
~;el én wee va..."i. hun ~-re:;:-e...-u..;in,~ 
en ·;;e w~s.uGej:-~1. tt3"' :11c·i:3::e 
s·i;,.._::jes over ;;C:1~,;:c.,ï? .. Vz.s-l;e 
pri!( is het dat we d.éi.ar maar 
gedeel telij1ï: in sla.ge..'1.• Zo zal 
in èl.it nummer (helaas) 5E3en · 
nieuws over ·.US I. te l ezen zijn. 
:-Iat in cJ.i t ble.d wel te vi:lden 
zal zijn .;i s vooral a.fh~celijk 
vo.n u, lOZ3:t' ! In he·I; -irerlede-.a. 
hebben wlen éfu of' iilcç,;rëi.el'C 
van hun pD..i.""i:ijcn becommental"iëeru. 
en voorzien V2.i:l een d.iagr~ in 
de sohakelinc gepub Uc eerd, 
anderen prodl1.cee.rde..-i u."1:i.clce 
s c.h& .. 1cpoëz:i.e , ï:Ocr ~1d.cre..u. 
hebben een ein d.spel..."""V.briclc in 
het leven g~epen. Op zulke 
initiatieven zit de r~d.."\.Otie nû. 
ook weer te wo.chten. Tre.".~ nu 
c.llèm~ eve...ï. c1.e a.c;eml;:l.: 
11 december vexsch.i.jn·è hcl 
volr,enc.1..e 11urn:-,10r" Hie a.us ·• · 
d;:;.e..rvoo:ï:' een bijcJ..r:-:.ge wil leveren 
noet mij (Rob V211 Gompel) maar 
even t'\Onscirieten (wel fisu,,1 .r lij}~ 
Q'.'.02,Z ! ) • 
De volsende nwru:iers werden da.,.--i 
gepk.nc'l.. voor half f'ebrtl.2.J:'i, hal.'t' 
april en half ju.:ni. 

Aa..ncJ . .:1.c.ht voor dit m.1.Iilmer de.n nu .• 
.De eers-te p2.~no. heb ·t U al bij~-:i. 
c,cnt er de !::i. e~en. Op p2ó .na 2 
beJ~nt hei verslng va..ï. Jt1.r~en 
S-'li~;3'ter onr'Gre.i.ï.t do .m;::i;terlële 
en fin2.nciè"J.e s-'c~ncl v-~ zali:en 
vc--.n c1e club, alsmede ee.."'l. versl2~g 
-.,2,..,,_ ci..3 laa.tstg UB-15 k2Ii"Q• Do;t 
z:ï.jn beleicl 2-ls pe:r:ulingm'eiestcr 
6.oor clc ·.;eren;i. gfa ",g is GOed.:;t:t:ct:rtl. 

staat d.?.n (onder meer) in · de no·rulen 
va ".'l cle 1edezxvergaderill6 op pa.g. 5 an 
6. Deze zijn letterlijk op schrift 
gesteld door secretaris Adriaan 
Routsnmller (de redactie dan..l::t hElil 
voor het leveren van deze haastldus). 
V-eM'Olgens laat zich op pagina. 7 en 
8 na.lezen hoe droevig het extern 
wedstrijdleider hl. US de laa:Gste tijd 
is vergaan. De p~o-ina.'s 9 t/m 11 zijn 
gewijd c.a.11 het bela..ri..grijkste schz.ak
:fes:tijn v-a.n à.it moment. 1fillem Bla.n
kert en Rob va:i Gompel d.oen een poging 
het ,-n.·lite spel te verbeteren in c1e 
6e ,....i. :i... ... • •• v... V', ma1.Cap......,---c:i.J n.,;1,spa!'OV - ..-.E:rpOV ei.1 
de g:z:'Oo·'Gmeesters te verbltu:f en. 
Op pagin~. 12 en 13 e;a.a.t Rob w.n Gompel 
van sta.rt met een nieuwe r-t.1.brie..~, 
di e tle vorige on.getwijfeld snel in -
a.e vergetelheid za l d.oe..."l. verdwijnen. · 
De pa,Gino.' s 14 en 15 bieden de 
gebruik :elijke serv:i.c0rt.tbr5.el;: 11 U e11 
Uï·, cl ubgen o·l;en" o:ftewel a.e a.c-l;ucle 
lede:nl:i.jst. Vele uren later, wa.n..T1.ee:r 
u di't alles w.emloos in ·'&én rul-:: zult 
h.ebba.ï. ui tcrelezen., en biJ het eroe..-is 
velletje a.:~n de andere ~ijde zult 
zijn -bela..nd, zu..1:t U den.'.;:en: mc::..".l' dF:t; 
moet toc..'vi veel bete..,:- lc-v.nne..."1.1 
Hij zien Uw bijd.r:?.{;e gr.-o.c""{S tcce:-:ioct. 
(vergee~ nog bijna te vernclde.L d.:\.t 
Mn.r;;: 01,dodi de zijne hedenm.iddë-.g heeft 
geleverd bij de pro&.lkti·e· van tut 
nummer.) -
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ARCHIEF,BIBLIOTHEEK en FINANCIEN. 

Dankzij de gestadige ledenaanwas van de laatste jaren was het mogelijk een tweede kast aan te schaffen.Deze zal worden gebruikt voor het bewaren van het archief en de bibliotheek-in-opbouw,én voor het (mooie) nieuwe materiaal voor ' externe wedstrijden,bestaande uit 10 houten borden+stukken+Garde-klokken! 
Eerst zal ik nu een overzicht geven van de financiële situatie van onze afdeling,daar-na · een b~schrijving van het archief en de bibliotheek. ' 
Afgelopen boekjaar (tegenwoordig eindigt dit op 31!juni i.p.v. 31 juli!) zijn we ongeveer rond-gekomen:de post materiaal vormt als het ware de sluitpost,en hiervan drukt een gedeelte op dit boekjaar (f855,-).Mocht de ledengroei dit jaar tegenvallen,dan is het mogelijk het materiaal over enkele jaren af te schrijven (d.w.z. het AB leent het · ons,wij betalen het in enkele jaren weer terug). 
Overigens viel het ledental (=aantal leden dat daadwerkelijk betaald heeft) toch nog tegen:72 i.p.v. de begrote(zie bijlage volgende blz.)77.De contributieverhoging van f5,was nodig wegens de zaalhuur van H'88 die we nu geheel zelf moeten betalen.De cont~cten met de ASVU over een ev. samen te ·organiseren NSSK. bleken onvruchtbaar;de RdA voelde er ook niet .voor dat we dit samen zouden doen,en wee~ er nog eens op dat we maar een • sponsor moesten vinden-begroting vooralsnog niet goedgekeurd. 

Giro 
Kás 
Saldo sluitrekening 

Kosten groep I 
Kosten groep II 
O.H. vijfje 
UeET 
Exploitatiesaldo 

Sluitrekenin 
155,09 

per 30 juni 1984 (afd. Schaken) 
Nog te betalen 1303,34 

100,-
1148,25 
1303,34 

Exploitatierekening 1983/1984 
5094,82 Voorschot AB 
651,06 Betaald door AB 
360,- Creditrente 

1082,10 

. 1303,34 

4200,-
1159,60 

6,79 

7187,78 
Exploitatiesaldo 1821,39 

7187,78 

Staat v~ meer en minder 
Kosten groep I: 
Bondskosten 
Materiaal 
Bestuurskosten 
Krantje 
Vrije pot 
Trainingsfaciliteiten 
Zaalhuur 
sss 

Kosten groep II: 
Reiskosten 
Trainingsfaciliteiten 

Totaal 

begroot: 
2780,-
1228,10 

110,-
300,-
308,-
416,50 
193,50 

53,90 
5390,-

200,-
416,50 
616,50 

6006,50 

realisatie: 
2779,-

911,45 
130,60 
323,47 
288,63 
416,67 
194,40 

50,40 
5094,82 

234,40 
416,66 
651,06 

5745,68 

meer dan: 

20,60 
23,47 

0,17 
0,90 

45,14 

34,40 
0,16 

34,56 

79,70 

, . 

minder dan: 
1,-

316,65 

19,37 

3,50 
340,52 

340,52 
Toelichting van de post Nog te betalen in de sluitrekening: 
Crediteuren:J.Groot 12,50(subs.NSSK) 

Merkelbach 868,- (10 borden+stukken) 
880,50 

Debiteuren:M.Teheux · 9,20(div.) 
871,30 

Nog te betalen:simult. 350,-
jaarpr. 82, 04 

Totaal 1303,34 
Namens de kascommissie goedgekeurd, J: G~ R.in 't ~p---

1 

Veld 
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Arch i ef 
Dit bevat alle stukken vanaî de geboor t e(1 8 oct.196 6=di es natali s ) tot ongeveer die van vorig seizoen(voorzover deze niet direct meer nodig zijn) met betrekking tot onze afdeling: 
-De Schakeling.Orgaan ter voorkoming van kortsluiting in,de afdeling schaken. 1.1966/67- ••• Geen derde jaargang(?) 
-Ü.S.Financiën:in ordners (vanaf +1977)-natuurlijk afdeling schaken. ~u.s. Jaarverslag;financiëel jaarverslag:vanaf 1965/66 resp.1973/74. , ~Reglementen en statuten &c. 
-De Band:incompleet(ook voorloper:d e HSer) 
-KNSB Mededelingen: 1972/3 . 
-De USser:enkele nrs. 
-Stukken Rd.A e.d.(in ordner:1970-1977) 
-Stukken Universitaire Sportraad (in envelop) 
-Bulletins Ned.Stud.Schaak-Kamp.(1975,1976,1979, 1980,1981) 

Hopelijk komt het artikel over de ge schi edeni s van de afdeling dat ik al lang van plan ben te schrijve~,voor 18 oct.1986 af !Overi ge ns 

Bibliotheek 
Met het opzetten van de bi bli ot hee k is nog maar net begonnen.Ik hoop dat er mensen in de club zijn die hiervoor sc haak boeke n di e ze t och niet meer gebruiken,willen schenken (? f voor een zacht prijs je verk open i ndien h ie rvoor geld mocht zijn).Overigens wil ik er hi erb ij nog eens op wijzen,da t i k ze lf ee n zeer uitgebreide schaakbibliotheek bezit (en kenn i s van schaakbo eken ) di e ook na afspraak (tel.627187) geraadpleegd kan worden;ook heb i k alt ijd be lan gstel l ing voor (het kopen van) oude schaakboeken,en kan ik helpen bij het zoe ken naar (bijzonder e ) schaakboeken. 
Een voorlopige inventaris van wat er aanwezig is: 
-Schach-Archiv(abonnement vorig jaar opgezegd) 
-Schakend-Nederland:vanaf 82(1974/5) in lo s se nr s (86:3(1979),89:5,10-12(1982) ontbre-ke n) t/m 89 ( 1982) [ van Lauri e HendrickY. ge 1.<regen-hartelijk dank TI -Reuben FINE: Het m5_ddenspel ( 2 delen) .And:-ie ss en ,Amst erdam 1977. -De La Bourdonnais-Macdonnell 1834(Max Pam). Andriessen,Amsterdam[l977]. -Hasti~gs 1895:Een verslag van N.W.van Lennep.Andr ies sen,Amsterdam 1978. -Karpov-Kortsjno j 1978(Donn er ).Andriessen,Amst erdam 1978. 

Deze kan men lenen-te bevragen bij mij of i emand an der s die de sleutel heeft-uitleenbriefj e i nvull en! 

Jurgen Stigter 
De VUFTIENkamp. 
Ook dit jaar i s er weer een zov ee]kam p geho uden,i n mei /juni.Mogelijk wordt dit volgend j~ar pas in septem ber / oc t ober geh ouden.H elaas weet ik de precieze uitslag niet (meer). Het was ongeveer 1 .Brid ge(met gemak)2 .Zwemrnen 3.Badminton 4.Schaken:deze afdelingen deden aan alle onderde le n mee(atl e t i ek- 100 , lSOOm,verspringen,kogelstoten-,badminton,basketball(hierbij moesten we wegens de sle chte opkomst met softbal samenw"erken),bridge(voor schakers een kansloos spel ),g o,handbal, s chaatsen/f i etsen,schaken,schermen,(softbal afgelast;we waren met ruim 9 man op komen dag en!) ,t afeltennis , tennis,volleybal,waterpolo/ zwemmen(div . speciale onderdel en) , za a lvoe t ba l (hie rb ij wist ons in de Stilos-competitiespelende team(Akka!) niet ee ns te winnen ! ) ,( volgend jaar ook?:zwemmen). Uitslag schaken(lO min.pppp): 

groep A:voorronde 
Schaatsen/fietsen 
Go I 
Bridg e I 
Zwemmen I 
Badminton I 
H~dbal I 
Basketball 
So!'tba.l 

Bridge 
Go I 
Schaken 
Go II 

I 

1 213 4 5 6 7 8 
x I 0 2 2 2 2 2 
1 x!lJ 11) 2 2 2 
2 Yz X 2 1) 2 2 2 
0 1 0 X 0 1 1 2 
0 Yz Yz 2 X 2 2- 2 
0 0 0 1 Ü X 2 1 
0 0 0 1 0 0 X 0 
0 0 0 0 0 1 2 xl 
X Yz 11} 3 -iii 

11~ xl 11214Yz-i 
1 1 X 1 3 -ii 
~ 0 1 X lYz-i v 

tot. 
11-3 
11-2 
12- 1 

5-5 
9-4 
4-6 
1-8 
3-7 

gr oep B{voorronde}lll21314l5 6 718 tot. 
Schake n 
Go II 
Bridge II 
Taf eltennis 
Volleybal 
Tennis 
Scher men 
Zwemmen II/ Badm.II 
Schaatsen/f ie tsen 
Badminton I 
Br i dge II 
Tafeltennis 

lx 1 2 212 2 2 2 13-1 
11 X 112 2 1 2 2 
0 1 X 2 2 2 2 1 
0 0 Ü X 212 2 2; 
0 0 0 0 X 1 1 1 
0 1 0 ülllx 1 2 
0 0 0 011 1 X 2 
0 0 1 0 1 0 0 X 
X 2 1 2 5-v 

lülx 110 1-viii 
11 1 xl214-vi . . !Ol210lxl2-vn 

11-2 
10-3 
8-4 
3-7 
5-5 
4-6 
2-8 

ix:Z 
x:Te 

wemmen, 
nnis,xi&c: 
bal,scherhand 

men, softbal , 
voll . ;bask ~ 



hERZIENE BEGROTING 83 i4 en CO~CEPT-BEGROT1NG·84/ 5 van de afdeling SCHAKEN. van US. 

Kos te n Groep I 84/5 83/4(83/4 oorspr.) Baten Groee I 84/5 83/4 (83/4) 
Bondskosten 3280,- 2780,- (2870,- ) Contributie inkomsten 
Bestuurskosten 110,- 110,- ( llO,-) (Lxcontributie:84/5 70x 
Krantjes 300,- 300,- ( 250,-) 75,-;83/4 77x70,-· 
Materiaal 413,75 1228,10( 212,10) ( 62x70 1 -)) 5250,.:.. 5390,-(4340,-) 
Zaalhuur 1030,- 610,- ( 606,50) Saldo 82/3 212,75 
Vrije Pot ( Lx4, - ) 280,- 308,- ( 248,-) ' 
S.S.S.(Lx0,70) 49,- 53,90( 43,40) 
Totaal Groep I 5462,75 5390,- (4340,-) 5462,75 5390,-(4340,-) 

Kosten V:r:-ije Pot Baten Vrije Pot 
Snelschaakkamp. 180,- 180,- 180,- Vrije Pot(Lx4,-) 280,- ' 308,-(248,-) 
Jaarprijzen 150,- 150,- 200,- Okshoofd(Lx5,-) 350,- 385,-(3).0,-) 
Subs.div.toern. 150,- 150,- 178,-
Bibl./div. 150,- 213,-
Totaal Vrije Pot 630,- 693,- 558,-. ) 630,- 693,-(558,-) 

Kosten Groep II Baten Groev II 
Trainingsfac. 416,50( 416,50) US-alg.middelen 200,.;. 616,50( 616,50) 
Reiskosten 200,- 200,- (" 200,- . ) US-U&ET(voor NSSK) 1100,- 1100,- ( 1100,- ) 
S4bsidie NSSK 1100,- 1100,- (1100,- ) 
Totaal Groep II 1300,- 1716,50(1716,50) 1300,- 1716,50(1716,50) 

BEGROTING NSSK 1985 (tussen haakjes:resultaat 1984(1984:begroot)) 
Prijzengeld 1775,- (1800,-(1950,- ]) Inschrijfgeld 1525,-(1465,-(1600,-]) 
Zaalhuur 475,- ( 443,70(450,- ]) Bijdrage SGA(schoon- 25,-( 0,-( 25,-)) 
Consumpties 100,- ( 81,90(200,- ]) heidsprijs 25,-) 
Administratie 100,- ( 6·5,50[100,- ] ) Subsidie US(U&ET) 1100,-(1082,]C[llOO,-)) 
Materiaal 200,- ( 156,- [ 25,- J) 

2650,- (2547,,1'{2725,- J) 2650,-(2547,lo(2725,-)) 

Toelichting 
Prijzengeld:groep 1 750+350+150+50 = 1300 

groep 2 250+1GO+ 50 400 
catastrofe+schoonheids-
prijs 50+25 = 75 

1775 

In 1984 was nog een groep 3 begroot(lOO+ 
50+25 =175),maar deze werd samengevoegd 
met groep 2, terwijl er een extra "rating"
prijs van 50,- werd ingesteld(l0x5,-=50,-) 

Inschrijfgeld:groep 1 30x30,-(32[25]x27,50)= 900,- Bij voldoende deelname wordt ook een 
groep 2 25x25,-(26[25)x22,50)= 625,- groep 3 gevormd,waarvan het prijzen-

1525,- geld uit · een gedeelte van het in
schrijfgeld bekostigd zal worden(inschrijfgeld 20,-(was 17,50)). 

Misschien is het mogelijk met de ASVU samen te werken:zij hebben in principe een gratis 
zaal met eigen stukken(in 1984 werden we ineens verrast door een rekening voor het ge
bruik van het SGA-materiaal van 150,-).0f een sponsor?!? 
Het NSSK is eventueel ook als lustrumtoernooi van US/schaken te zien dit jaar. 

Namens de afdeling schaken van US, ;l~ . 
!./,( . • t ) Jurgen Stigter, penningmees er • · 

BIJ~AGE bij Archief, bibliotheek en financiën. 



-7-
DE AFGANG VAN EEN SCHAAKKLUP 

De menselijke geschiedenis lijkt 

mij soms een lange aaneenschake• 

ling van dramatiese ontwikkelin

gen. En dus hebben wij,schakers, 

ons niet van deze traditie wil

len ontrekken: niets menselijks 

is ons vreemd,niet waar? Na de 

sterfhuiskonstruktie van het Hof 

van Eden, de val van Rome, de 

middeleeuwse pest, Waterloo, de 

endergang van _de _Tmtanic en de 

slag om Arhnem is er dan nu ein

delijk US-EXTERN:!" Al diverse 

rampzalige Hollywood.-regiseurs 

hebben mil; de : f';i.lmre.eht~n _gçri

bedeld •••• 

Het begon allemaal met de 

traditioneel te laat gehouden 

plaatsingskommissie-vergadering. 

Deze vond pas op een donderdag 

plaats,terwij1 US- J de maandag 

erna reeds moest a antreden~In 

de tusse _nliggende p eriode heb 

ik stad en land afgebeld om een 

team bijeentekrijgen.Dan blijkt 

pas hoeveel mensen er geen lid 

meer zijn,verhuisd zijn,bij een 

andere klup extern spelen,über- . 

haupt niet extern spelen,of nou 

net die avond niet kunnen.Het 

resultaat mocht er wezen:US-J 

speelde met drie invallers(1x 

US-4,2xUS-5) en twee lege bor

den(2x us-o). Almere 1 mocht 

op haar eigen gebied een Bt-t 
en-1afg.-overwinning viereno 

Alleen Jaap Deinema en Onno · 

Raymakers(afg.) boekten uit..- ··.;_;_", 

einde1ijk ieder een ' halfje. 

-' .,.··. ~ · ... Einduitslag:9-1 

Eerlijk is eerlijk,de dag 
• 

daarna ging alles een stuk beter. 

US-2 trad aan tegen MEM0-4 om 

de avond met een 4-2 voorsprong 

aftesluiten.Tijdens de eerste 

zittfng waren er al overwinnin~~ 

gen voor Coen Mekers,Jan Koomen . 

,en Adriaan Houtsmuller.Voor 

Rob van Gompel en Ad Ridder 

lagen er half'jes in het ver-. <·:._.: 

schiet.Alleen Thijs Wenniger 

bleef,indien we de bierglazen 

buiten beschouwing laten,met 

lege handen.Peter Beugel bleek 

echter al spoedig intezien 

dat zijn afgebroken stelling 

·zonder de-in-tijdnood-wegge

geven-toren ver~oren was.Onno 

Raymakers stond ogenschijnlijk 

ook verloren,maar had toch erg 

veel druk op de G-lijn.(D+T+ 

pionnen tegen D+T+L+pionnen) 

Tijdens de eerste zitting had 

ik al i_i~t gevoel dat er best 

eens een schwindel op die G

lijn mogelijk was.(Misschien 

was het tegengaan van deze 

dreiging reeds voldoende voor 

remise ••• )Zijn te.genstandster 

verslikte zich prompt in de 

tweede zitting, en Onno hield 

er een vol punt aan over.(Sa

men met Thijs was.ä.-hi;t~inva:1:1~-r} ,,~ 

Eric Thunnissen zit met een 



moeilijk einäspel,waarin hij 

moet vechten voor remise.Adri 

de Jong heeft ook een ietwat 

lastig eindspel,maar ~eeft 

ook goede winstkansen.Uit 

-8-

deze twee eindspelen hebben 

slechts eenhalfje nodig om te 

winnen,daar het nu reeds 5~3 
is.Tegen de tijd dat U dit ~--~ t 
1eè-st zijn deze twee partijen 

reeds uitgespeeld. 

US-5 werd echter weer een 

drama:slechts drie mensen 
kwamen apdagen.Deze drie , ___ _ 

skoorden overigens op hun 

borden tegen Chaturanga 1 50 
~.Erikvan der Biezen won,Kees 
Duin speelde remise,en Bert 

van Baar had de pech om te ver

liezen. Dit vond plaats op de 

vijfde oktober:de vrijdag na 

zwarte maandag van us-J.Oo r 
zaak:op te korte termijn koren 

dat je extern-uit moet spelen , 

Dit probleem is nu eindelijk 

opgelost.De ~adressenlijst en 

ledenlij-~t hebben ondertussen 

een aanvaardbare graad van on

volmaaktheid bereikt.Laten we 

het niet erger maken:stop je 

met schaken of verhuis je, ~ 
geeft het door aan de wedstrijd

leider extern(Willem Blankert: 

847872) of aan de sekretaris 

(Adriaan Houtsmuller:906459) 1 

en aan niemand anders.Het wordt 
namelijk niet doorgegeven ; aán 

onsll 

Dinsdag 16 oktober speelt _er 

in ieder geval een ko~pleet 

us-4 thuis tegen Landsmeer 2. 
Dat is eigenlijk een gods

wonder: vier van de opgestelden 
• bleken plotseling geen lid meer 

te zijn, en 1 afzegger.Ondanks 

dat vermoed ik dat US-4 toch 

een redelijk resultaat zal boe

ken.Op het moment dat je dit 

leest,zul je weten of ik gelijk 

heb gehad. 

Op het programma staat voor

lopig us-5 · - ES 80 4 (30/10) 
en Amste±veen 4 - US-2 (2/11). 

Ik hoop alleen maar dat ik 

de volgende keer een wat 

rooskleàriger verhaal uit de 

typemachine mag laten komen. 

Wiilem Blankert 

p.s. 

voor degenen die dit niet wisten: 

Chatur~ga 1 - US-5 moet overge

speeld ~orden en US-5 krijgt 

twee mat~hpunten aftrek. 

.. 
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Ei! OP DE 30 ° ZJ.r G.ali' ICA:.1POV OP ••• 

-Mo1ce:..'l.teel is de si-'liu:.--itie in de match 
I~r-.:.1ov - I~s~x-:.rov zod.:..w..iz, w.:.t de 
uhoo:o·,,._".!::e1•s:1 in Londe:.1 u2 ... .1..rschijn
lijlc een fortuin voors1)iecelen 
~1 d.e z:,u.'?.e:.i::1:::ûe;e:.t die op dit 
moment nog hun c;eld o) een 
overuinni.116 V"-11. Ka.sparov uillen 
zett e:,.1. m het moet gezegd \-mrden 
d.a.t het hoogst orn-~:..:.,,rschij:.llijk 
lijkt dat Ka.l'I)ov nog -iï1 seieuze 
IJroble:1en :::omt (Ka.1sparov is · 
Ifo rtchnoi :nie·i; ! ) • Maar- ha.cl hij 
niet in ·oro'blemeu lcm:men komen ? 
In de voÎ:.::sl;::t-a.nt va.i1 6-10 heeft 
LigteririJ:: Oj.JZulijlc v0rld.az.:i.."'d niet 

· 1 t · · d ... e .-i. • • CP:)~~oe e r.:1J:::1 e o ,:..1..1.:11J..J, 
w:.~1:ci:.1 ~1et m·r.:-.i--tc ;3p~l allerwe~en 
:10cel:i.j:.:: is gepre~en ( en o·o·tendeels 
tereC:d;), sez-ieus te 3.il.:".l;y·seren. 
D.:/c de scll~::alil1g nu Hel .11e·i; een 
se:de ·u.ze ~10[.'ij_1G :.-:omt het la..:.t.st e 
uoord over ü.e zuarte opzat te 
sp1"'&::an, :::odli in eerste instantie 
door J~roo3lt Groot. Na ti.f!oo~ v~n 
de ver&aderi~ van de pla.:i.tsi:ncs
co::irJissie (27-9) stelde hij vooi--
tle o~.d.erha.vige partij eens 
0ez:..'.::1e:tl.~jl: -~e :,Äjl:en. De lo:-;;.n-'" 
~C':~.rJ el"~ij e:1 11e speelden n2-: 

K.:1spm-ov - K'.."'.rpov 
6" :.n2:.tchp2.:l"iiij D::.ne-!ndisch 

1 . c1.4 Pf 6 2 c4 e6 3 Pf3 'b6 4 g3 La6 
5 b3 Lb4 6 Ld.2 Le7 7 Lg2 0-0 8 0-0 
d5 9 Pe5 c6 10 Lc3 P:fd7 11 Pxd.7 
Pxd.7 12 Pd2 Tc8 13 e4 b5 

. Deze zet, die momenteel een ! 
kl.-ijgt van de :bh theoretici is 
een P08'ing de uitte openine;sopzet 
geheel te iveerlegcen. De zet \-Jas 
al eerder bek~ud, en het feit dat 
Kasp2.r0v de pa.r-~ij verloor gea:ft 
voedsel aa.ii ha.?..:r reputatie. 
Hopelijk is de lezer het met ons 
eens d::i..t dit oordeel moet irorden 
t;euijzigd in: 13"b5 !? 
14. Te 1 dxc4 15 mcc4 Pb6 16 cxb5 
cxb5 17 To1 La.3 18 To2 Pa.4 19 La1 
Tzc2 20 JU-o2 Da.5 

Na. deze zet va.n zt«:irt, mat de o~,Jliisch. 
zeer fr:.i..::.ie vol:::;ebom;do a-lijn heeft 
z"rcl.l"1i vol.:;ens de meeS'te an.::.zytici 
"het z,;-~ste achter de l.'"Uê;". Hij 
heeft 0111nisl::e11ba.ar het ini·iiia.tief 
oi.> de d,.;ïmevleugel. K.:,spa.rqv blijf-'.; 
ech.t·er:. i:wen:iJi af verdedieen: 
21 lli1 ! TcG 22 Pb3 Db4 ?! 
Deze zet uord:', in de comme:ntr•,ren 
niet beb.--itiseercl. Toch ecef-'li het 
(~-tisah) vervolg ons inziens 
meer dêsn voldoende ;1.;\1.'lleidi~1g hier 
voor zw~rl een beter plan te verzinnen, 
d...'\t de mot?;elijldleid h.1.3-f8 in de 
stelli11.2; houd:t. De iri.i,~e ac,n,vz.l uorclt 
nu plotseling zeer 0ev3.<:•rlijk. 
K::Lsp~"..;t'oV vervolc;dc Met : 
23 d5 ! exd.5 ~- e:::d5 Pc3 
deze ::';e-t; is . pra.l::tisc..li _:;ed1101~eJ:1, en 
ziet er op het eerste geziclrt ool: 
sterl:: uit, omdat ~r.i.t pion a.2 moet 
verlieze:.i, waarmee !?,1-,-:-1.::.-vt als het ware 
de k:roou op zijn d.:.:imevleucel-22nvrJ. 
:d.l § ·,Y~"'t~~. 

Op fj;~ uo;.1e~1.-~ hs.c.l "ons nllar" externe 
wed.s·trijd..leidei .. (Willem Bla.n.~ert dus). 
een 'l:iaarlijk grootmeesterlijke · 
ine;eving en SU&Jereerd.e 25 Ih5 ! in 
plaats van het door Ka.sparov gespeelde 
25 Dd4 ? 1 , waarna de dé:mes suild :,: 
worden en zwart buiten verliesgevaar 
ge1"a.alct;. _________ _____ - . 

Di~ na ·25 ll1.5 ! 

De gedachte is "eenvoudig" een 
"o;-d:inê.ire 11 mataanvaJ. te creëren, 
wa.;-irbij wit gebruil;: rna.J.h.--t van het 

,·l .. _, 
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ge.seven d.é'~t de 111::::..ioedel II Sl~'2.j_...-:.;c 

stulè;:en o:) de d;:>.aevleUGel eJJ,:aar 
behoorlijk L.'1. de ,·reg st~1. (ne·~jes: 
niet goed l:t.uu1e:1 samem·rerken) en 
dien -~en c;evolze ma.a:ï." moeilijk · 
voor de verdcdi:;;ing )<tll1.nen uorden 
te:cuggehMJ.d. Bel~"Tijkste 
feiten die bij het beschouwen van 
deze stellj_j,1g onder oc;e:,1 moe·l;en 
worden c;{:;:.ui~l zijn d2..t: 
A) de i--ti. tte d.ame na.ar e5 !can, 

i-;a.2.l"'"Jla veld c3 crucia..."\l t,;ordt 
voor .de zua,rte verdeclig.Lng op 
de dia.go:;.1::::.e.l a.1-h8, 

B) de s·.:-2..1--t e toren. op c8 ove:.."'ÏJele..st 
cl:.~0i;,S'~ -~e '.~o::.."l.ien i1..;; La.3, Ollldc:.t 
:i.:1 ve-1l zev..:i.llen zowel c3 r;edelct 
uoet blijven o.ls ool:: Tcl8+ mo,et 
\"lOl'd.e:..1. verhi:i:id.:::rd, 

c) cle !,;Vd-1 .... te loper op o.6 OlX;;Cde..'...-t 

stoa"ii. · 
D.::.11 5..:'2-:n. ue nu over tot het ~alyse
g-edeel te ( voo:;.~ i1e-t :;lo·~ va..n &.~ pa.r~.;ij 
zijn voldoende anae~e brOllilen voor
handen~ dat ieven we J.v.s :;.1.:.et.) 

• 
EI> ka~ een aantal zwarte zetten 
in a.arul\et."ki.ng. 

T · 25 p-~~5 'o·,rl,:-,•'·.-111~1 lfl,<>·Ac,~:11) - ; e • AU \. .i •• ~L, -v -.a.~~-
2Ó ·r~:-m6 (net p~d aoet gc
Li.0:;:-'.; i-1ol'à.en.) 27 Td4 Pf6 (dit 
"-chtte Gerard Rill - en uij 
a.2.1:.m,nkelijl: met hem hoor -
de wee1"lea;:i.115) 28 Txd6 Pxh5 
29 T:::.::-6 e;.1 1dnt • 
M .a.. "';-ï. 25 "P:x:d5 ka.i."'l niet, en, 
hoe il1teressa..nt ook, de varian
ten ri..o. 26 L.xd5 Dt::e1+ etc., die 
we sa.men uet Gei-a.rd en Paul vd 
':ierve tot die_p in de w,cllt na een clubavond an.a:cy,seerden, 
zijn zond.er bela.ne; voor het 
stellL."l€;soordeel. 

rrt:25 •• p-..,r.a.2 (ligt ook voor de 
hand) 26 De5 
IIa) 26 •• Df8 27 Le4 (dreigt 
28D.f5) • 
IIa1) 27 •• g6? 28 lh8 mat 
IIa2) 27 •• f6 ? 28 De6+ én 
29~ 
IIa.3) 27 • .h6 ? 28 Df5 g6 
(28 •• ruB 29 1h7* ICf8 30 Lf5) 

29 Df6 IQ17 30 ~ 
IIa4) 27 •• th8 28 Ih5 Dg8 29 Pd4 
Pc3 30 Pf5 en nu volgt op 30 •• P:::e4 
31 L::::.{!;1 eu op 30 •• Lf 8 , 31 d.6, 
wa.a.l"i1a 31 •• P:::e4 niet ~Q..i.1 1-rezens 
32 Ph.6 ! Pf6 33 P-...=i.ï+, en er , 
dreigt ook 32 Ld5 · 
Ilb) 26 •• f 6 27 De6-r::Kh8 28 L.."'Cf6 
(en ;:li.e·~ 28 lll:3.6 Dz:e1+ 29 Lf1 Tc1 
30 P-.ÁC1 - 30 lttb5 Jllcf1 ! - 30 • • 
lh:c1 31 JJx:3.7 h6 32 Ld4 Pc3 33 Lxc3 
Ib:c3 34 Ic:b5 met remise) 
Na.23 Lxf'6 faalt 28 •• Dx:b3 op 29 
Df7 ! en 23 •• nrs op 29 L:r.z7+ K:.rg7 

• 30 Dxa.6, en uitera.2-rd is 28 •• g:r.:?6 .
verbodè::l i;a:._;ens 29 It:f5 · I~8 30 TeLJ. 
IIc) 26 •• Pc3 27 1h3 ! eu de torcu 
îs"overbela.st. Op 27 •• Td8 o:f .. ·r.i:'8 
volgi; 23 Jl::c3 en op 27 •• TcL?. 23 IJb3 
27 •• Jeb3 23 k::c3 levert Z\~1~~ 

onvoldoende coii1pensa-tie. 

J):1t bei;ek:ent d.?.t we bij de ,111.dcre 258 

zetten van zwart uitkomen. ·De boven
staande V4"ia.11te~, die aa...'1tonen dat 
e;een va.n beide paardzetten zwart uit 
de problemen helpt, lijken ons echter 
de belangrijkste. 

III) 25 •• Dd.6 26 L.~c3 Txc3 27 Te8+ Df8 
28 Txe8·.1-Kxf8 is niets voor ztiart 

IV) 25 •• Df'8 26 Te3 
IVa) 26 •• Pxa.2 27 Le4 en Il3. 27 •• g6 
wint 28 De5, e~ na 27 •• h6 28 Df5 
IVb) 26 •• Lb4 27 Lh3 Tc4 (27 •• Tcî 
28 d6 ! ) 28 Ld.7. ! g6 29 Df'3 t' Dg7 
30 d6 ! en wint 
IVo) 26 •• b4 27 Dg5 en zua.rt is 
zonder goede zetten, bijvoorbeeld 
op 21· •• Dd6 28 Lh3 Td8 29 T:l:c3 ! 
bxc3 30 Lxc3 Df'8 (30 •• f6 31 Le6+ 
en 32 L.xf6) 31 Lxg7 1 en uint, of 
27 •• Lbî 28 d6 ! Lxe2 29 d7 Tb8 
_(29uTd8 30 Dm.8!) 30 K:s:g2 en · wint 

V) 25 •• Dc4 26 I.b.3 Tc7 (26 •• Td8 of 
"'r!8 27 De5) '2:{ .Te8+ Lf8 28 Lf5 
g6 (28 •• h6 29 d.6 etc.) 29 lh6 · 
.Db4 30 P c5 ! ! Dx:c5 31 Lxc3 f6 
32 Le6i- Tf7 33 W6 en ,,iint 

vÎ) 25"ll:14 26 Lh3 Tc4 'Z'{ De5. Lb4 
(27 •• b4 28 De8* ; 27 •• Db4 28 Db8*) 



28 L::c3 T.x:c3 29 It::c3 en d.1-:t 
~,e(;ens m.::i.t op cS. 

To·~ zover dit ë.Ts~1;J.a.l él.él..n 
Vé?,l"i~teu, ebt echter zoveel 
spe·;;te:cend combinctieuc1"!;: 

- ff-

bevil.t dat n2,S!)elen ~llesl>ella.lve 
een ~..i uerkje is. De conclusie 
dri.ne;t zièh op dat uit c.q. 
Kasparov de ·trinst heeft gewist, 
die met 25 Ih5 in de stelling ... 
verboj,,"gen za.-t. Het -heeft · ons heel 
wç1.t uurtjes vloel~n ei~ :?.,1eton . 
gekost voor ue deze analyse 
"ro:a.d11 had.den (hoe v.;!.ê.J.;: zullen 
uc een verkeerde zet voor lf.Ï. t 
hebben geprobeerd.?), ma.......-r het 
ziet ar na.:"-r uit dE.t ceen enkele 
zua.rte vel"dedig:i.ne:3).)o2,'ing de witte 
~l nog l-::.:.n s-'.;oppeu. Het zou 
interessz.ut zijn eens M.n. Karpov 
te Vj."'~en wat hij van plan ,-ra.s 
op 25 Ih5. 
Reacties op dit a.rrogtm-'tie 
stukje gebre..'lc ae..n respec·;; 
voor de wereld.k.arn:pioen.zijn 
ui teracyd Vc>..n harte i:efr.om 
el1 11orà.en gepl.:..a.-tst in het 
voleeuèe r~llill!ler. 

Wille.11 Blankerl 
Rob w.n Gompel 
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UIL .TB J.IA'I'rZtî ? 

door Rob v2..n Gor.1pel. 

!,Iet het beginnen V"....U deze 
rubriek komt tevens een einde 
.::.a.zi de serie 'mijn recente 
hoogte- en dieptepunten' in de 
sQha..'lceling. :!At wil niet zeggen 
dat i..l\: a.a.n aardige blunders en 
over\ ·ri.ru1.inge11 uit • eigen werk' 
in he·~ vervolg voorbij zal gaan., 
maar biedt mij uel de gelegenheid 
ook in te e;ac-...n op partijen van 
euderen (of fragmenten d.la.rvan). 
Dat kunnen dan eerder gepubliceer
de pa;M;ijen zijn, in de scha.lceli.ng 
of elders, die mijn aoJlda.cht 
trokken i.v.n. gebrekd.ge analyses 
of iets dergelij:cs, maar ook 
partijen van clubleden. l).é,.a.rmee 
wil ik zeggen dat i-1.c met ingang 
van de volgende schakeline; mij 
beschi2:::~r verklaar om een 
pa.2.r paa:'tijen in samen werking 
met één of beide spelers te 
analyseren en, voorzi~ van een 
fraa.i diagTéllll, in 'wil je matten t 
af te drukken. Heb je dus aan · 
het eind van de avond ueer eens 
dat ·gevoel van "dat 1.zas nou echt 
ee.'l'l. mooie spa.nne..'llde pot", lcom dan 
gei·IOon even ~ me toe (met de 
notatie v2..n de partij), liefst 
nog voor je ga:.1.t a.n(:!.lyseren 
(als ik d.1:11. t enminste niet net 
zelf in de tijdnoodi'ase zit), 
dan lo...~ alles normaliter nog 
dezelfde avond in ka.nu.en en 
kruiken zijn - het stukje ma.ken ~ 
is niet zoveel werlc meer als de 
a.."la.J-s-se klaar is, en dat typ ik 
dan uel even .uit. La.at ik onder- · 
strepen d.:1t mijn 'ac'l.nbod' geldt 
voor iedereen, van US 5 tot US 1, 
i-T2z.rbij ik in geval van overvloed 
aan materiaal het lagere tiental 
voorrang z::;l verlenen. l\'.:l.a.t'bij 
behoud il-c me wel het recht voor 
eC:ht sle~1te pa.rti~e~ op die 
o~o~d te i1ei~eren (; k zal je dan 
uel ze&;en uaa.rom ik het zo slecht 
vind dat ik het niet t·tll publiceren. 

Genoeg eepenist. Ik vraae; de 
a.a.n.dacht voor een. stelling die 
in SN 8/9 '84 P• 272 ctond: 

z 

Dia.gréllll 1 • 

Deze stelling was na de 19e zet 
ontsta.:i.n in de partij Bijvanck -
vd Ou.d.eueeteri;ne, OSRO-k.:impioen
sch2.p t 84. Omdat de beoordeline 

. va.n deze va.riant openingstheore
tische betekenis heeft ( en omdat 
'i .. ~ het een leuke variant vind) 
geef ik de voorafgaande zetten: 
1.e4 e5 2.Pf3 Po6 3.1c4 Pf6 4.Pg5 
d5 5.ex.a.5 Pd4- 6.Pc3 h6 7 .Pge4 Pxe4 
8.Px.e4 b5 9.Lb3 Pxb3 10"a.xb3 Dxd5 
11.d.3 Lb7 12.De2 Le7 13.f4- ex:f4 
14.Lxf4 0-0 15.0-0 Tae8 16.Dd2 
f5 17.Pc3 Lc5+ 18.Kb.1 Dc6 19.Tae1 
g5. (diagram) Het vervolg was als 
volgt: 20.Le5 f4 21.d.4 f3 22.gx:f3, 
waar.na zwart uon via 22 •• T:x:f3 23.d5 
T:x:f1+ 24.T:x:f1 ·. Dd7 25 .Lf6 b4 ++. 
In eerste insta..'ltie was ik geneigd 
22.e;cf3 een? te geven, en te 
vervangen door 22.d~ (!). Dit op · 
grond van het volgende;. 22.d5 f:x:..2:2+ 
23.J.lxe2 Txf1 24.T'.,ct'1 :00.7 ? 25.pe4 ! 
A) 25 •• Lxd.5 (in de pa.rtij dodelijk, 
maar nu de dia.gonae,l h 1-a.8, wa.-:.,r 
alles om_ waait, geblok.'. ·:eerd is ka.ri 
het t~engestelde eez-l6f.d wo1"den:) 
26.Pf'6+ en 27.Pxd.7+ .:,..... 
B) 25 •• Txe5 26.Pf6+ !Qi4+27.Pxd7 L..~d5 
28.Pxe5 Lxg2+ 29.Kx,g2 -. 
C) 25"Le7 (noodrem) 26.c4 en wit 
dreig't 27 .TfG ! !?:. 
Het lijkt dun d;..'\t uit middels de 
t-empoi·r.i.nst D.:l2-e2 dé Zlzart e .:i.ë,nval 
succesvol l{Äll afslaan. Op de 24e zet 
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·li:.;m zwart:· eèh~ . ~er spelen . · :. r.;: :·:'·;Op. grond ·van het vóoratgaande stel 
.·d,an ••Ml?, dat'~het fam:i.:li~ -· ,.·· -~. }t .. ~-~ dat"het 'm.eu\itje' s •• b5 slephtg 
· sdlaakje . op . f6 ·'l.n _de .stel J, ng :li· _ < .. : < ·.-:::goed is voor remise, omdat indei-
brèngt. :n: onderZC>oht :~ volgende · ... ~>_< <_ .. (laad met 22.d5l i.p.v. 22.grt'3? : • 
variairten: .> : :: : ·. -... · ·:_·::·: : :·;: ._'·.het evenwicht gehMdbaàf'd blijft • . 
·A) 24• .~. , ni:J; . blijkt · eve:neen,s; · . -. .--.. Deze -partij _.toont eens te meer aan 

' ; 

· onvo~ ,:na, ~.De4 · l>4 · ?ó~a.4 .-. , · ... ,.-. ,, __ :,-,::i1<>e\ zeer -DáU.wkeur.i.gheid is vereist · 
·.-'(vooral'D:iet::~~~ :·J>o6-!t ·-ei:(·:S<'. .'i, ~~~;:;·~.~r~ meli'"deze opem.zig ,i.U ,speJ.en; : ; 1 

:~ -{)---~~-~ :_z1;~1 ~~~~ ?~ ~;.-:{~J:i:f))/ten .~~ · ~ -voor beide :klaar.en;. _ _ : __ -I 
.. :28.lhî-t: ICt8 W~ -~ -.. · , ., ,. '."''' :,· . , .. · . . -·~,.V09~ .wie. het avontuur met schuwt .. 

~~ii!!J1I~~t$~Jl~1~ .. ·· 
· st ,erk8*~ V<>O~~ - .die ,ik ·, .. ,.,_t,f>~-/1~:,>'~e .:paa;r .·aaa.r voldoende ·nie11w _... •. . .· . 

~l~Jlflti [:&~~2~Z1:::?:i:}t 
\1~;;;. :.~ l ·26.L'.'.d6; ~~1f:/:::.{:t;:''Ç ·:,afeir~;,,{cJat· ik '~~ af'gelop. ' . ·. . "i 

·::~JJr.:l -~ ·28Jé'e?.)!x:t6,~·-~ -~-!f;\.~'17.~~~-·,.· ~ ':' .. · -~~ -lie.'b 'bord .~ 9P ~ · , 
~ -_,,___.. ·.:a....à.' .:.;.t ... ·:1-,. , ..;;;__..-;;-:'..r;..;;....;.";-,1;.-.,...,.-.-,'.,i,, ~'.t" . .nr...... Jm.;..;,..;.; -,..~~ftl,,11 ., - . . ··J,IV·-•·,- o,,a..11· ,:Jits:: ~ -"' ~ ,-,,-,.-::.. -,.~ .• ·~~--......,.,e ... .a..u. . . . . 

:~ :·Zi~ 1~ ~'1>;~~~ ·. ~ ?~ t~J:::?t ..; .. ",·_· .· . ;len,t'st~~ na de ,~ ~ft ~ . <;:." 
::bUJkt: : niet -~ ~~ '-:'.Zi.è ~:~~;,~~- . , .. &;!' ~ ,(G • . ~ansen.,· ol1Jl>kampl.Oén-. van :·· .-: . 
·'bijVoo~ld· -·25 · · ~1 -·:1>4, ·25-.p~ -"-~.;',.;.,.~--.::,:.-.:~en m . 1983h · · .. : _. .. · 
·14t .,2,!f~~·:.~

7
t~:-2.5·;~~~,3~et.-/S.j~{~~J{i~ ----·~ - =r . ·., - · ...... 

,·~.Q4; ,bm3 .,e.p . -.. ;10~~~ 'J.;-~,x·'"'~ -~---,"-"'"'~ & h. 

~.Lxó7 ·b4' 26• :P~(fb5? ,·äqt) ._:··.·}~· ·'-·it~~-t"i-/ · 1 ·.· . .. · -~ ... <"._.-:. --~~ 
:·26 m-'l! f A.,~i.;;,.,14 ~-..,:;:.a;.;,~,1.::·n,...;-~' -;;~,,~~~.:;;;·: A ' , '·' · . ..: . ., >Y--~-~~ 
. ···- • -~·••••.a.H~y.- ~,- . ,1,,Ao • ... < , . '·" 0 i ·,. \->~--.. ~·.· .. _.-;-~-~.-~ .. -. .',:.~.~ ... 7"' .. ~ .. t. ,~ .':'J;,:~:.'.<:'·.·,. 

~~~~~';.;t~~:t~~l . ' · ·· .·· • ( .. . . . c?; 
27 .Dlce2 ? L:rd5 .-te .SP:~~ -)J iJ _ .. ,, ;~ ; ::)JO,'·:.···:,~ 2• . ,_ , . . . . . -... :.>~ 

. heeft nog . ·-;n •lltl .'l fbi~f·(l~·-·ban(l. .:. : .·: .};~jJ(f/~If '..·V~~ met· ·17 .d5 !-·Itt6 (dàa.T bad _.. · · 
Z1iart maald> dàal;!~s~ · ·me:t •. ;~ ::,\\{}''.'.(~~·hi'j · OP.) ~er~) , 18.d:o6 l ü.ce.1 19eî.ahî' l . · 
(onvoldoende"'.is '..:.'!f:2:·28.~ ~ ·-·::;:;\:-:(~=:;.,i&S .geiroon 19.=>7' .'l'b8 20.ür4! 

.29 • .nrt2 De4+. 30.-.lg1\ Lxd.5''31d:r1l :· . .-., /:; l'lall.t 'Da, ~--~7 ,dnt 21.De4!) 19"K;m7. 
Jh1+ 32.Ke2 Dê4,+ -33~ .:en wurt). \ ·: _:,.·2()~Dé4+ {20.Pg5-t'l. X'e61 21.De4+ (21eb4 
_0p · 28.Pxc5 volgt : .,nm5·29;Dt1+ _:c.-Pt:.;;<: _Th8!J 21 •• G. 22.D:.86+ ue,1) ·20.,B6 · .. 
. (29.~ la.d5 ; . 29·'1U1?.;:,f-'1+t · · :?_·_'"\\tit21.m!b7 Tb8 22._1.a51 (22.Lf'41? L:f61):-.: · '·;·· 
30.'!xe1 ~ 31.!e4 '~t ':32~~g? . .. {\··.'. .. 22.-146 23elh4T i&7 24•lbó•.Xg8 ·en · . . · 

·-JQet~~~ --~~~~~• -~:~-r -,\L:T}·ë,:nuw ·ikc remise-moeten~~> ·· 25,. ,: ·, 
~~,.~~ .,fl-29·~ -• _JQ.t : .. ,,, · ..... •;:,,. lh4 rg/ bij ~ id.sta anders ~. .· 
'-~ ;:_niet ·"M•· ·dail··remise;' li4Jf:>·t :,/'..;,::lb6+ etc. Ik b~ •edi:tei-·hea(_de . _. . .-• 
~ -middela· ~.Dt61-JCb.1 : ' .. •:.: ./2;/ ~~nning :tii ~ ·sdioo-t:.~ . _.·_. ··. 
·3t.Jlt1+. eto .• ().pz4eQ1f.·ia 30efi1.,:·~·:/i\:.:>·f:-/·Wer,p• ~ 25•'°4ff Bog.VQO ~ -25.~l .··. ,· 

.m~.4-1 boa\~ ,:~~1~t ...•. ~ .. ::'J:\t\~~f r~j?!~S:1;?~~,:· 
- \ · . :- _ . . ,·, -=-- . . _. _ ! . . ·;::·<·.:-~id.et__. m.~ te 'fte'ml ~1~ _ · 
· , · - ... ·., · : .. ·.·· .. - .... ~liet~mmmai-. · 
• • • ,. ' J • :. :.·,~ ! . . . ' .. . . . ........ ' . • . 

d;~~~;fa'.}~f t~~~; ;ç}.~<~ti~~t;J;;f ;;1_:j~j;';;'.:,'.~;,k~·:~·~{ik:,~~t~~': 
~t . \" .. . 



-11.f
Ledenlijst: en _teamindeling US scbàken 16 oktobez: 1981- .. · 
-------==-=-=~----------=--= ·=-=---------------=-=---7._=.-----=-----==-=--== 

US l {KNSB,2e klasseB) 
----~=--=--=--------=--

:1.Rene in . 't Veld 
:2.Paul vd Werve 
·3.Henk Simon 
4.Thijs de Ruyter v 

Steveninck 
S.Huub -vel Bergh 
6.Wiet Bê)uma 
7 .Gera -rd Jan 'ssen 

· 8 • Tom Turk 
9.Jurgen Stigter 

10.Guu~ .-_Kamps 

Reserve: 
Rob vd . 6mp 

Grote Wittenburgerstr . 163 
Rode Kruisln 1035 kl3,Diemen 
le Atjebstr 104 II 

Onkelboerenst .eeg 1 IV 
v .Woustr 16'4 I -
Nieuwe Prinsengracbt82 ·111 
Valckenie~sstr 23 II . 
Lijnbaan ·sgracbt 72f 
Cannenburg 47 
R.P. Geerligsstr 4 Il 

Domselaerstr 39 hs 
. ·-t .... ,. 

US 2 (SGA, Ie _.klasse A) 

1018 LB 
1111 zz 
1094 KR 

231896 
906403 
658~05 

1011 · KH. -273003 
10·13 Lw' 799785 
1018 W 243994 
1018 XD 
1015 GX 232495 
1081 GW 423209 
1063 xz 119532 

1093 "1W 948759 

---=----=~--~---------
1.Coen -Mek:ers ,-, -' :- Joh. Vermeerplein 19 1071 ov 795790 

223527 
023-357953 

327132 

2.Jeroen Auener Singel 72 . . 1015 AC 
3.Adri de Jong Landscbot 180,Haarlem · · 2036 EZ 
4.Pe .ter Beugel Zilverberg 26 kl6 HJ25 CG 
S.Rob v Gompel Nlasstr 28 I 1095 VB 
6.Erik Tbunnissen le Jari v.d. Heydenstr 122 II 1072 vc 737233 
7 .Ad Ridder Schovenstr 6 I · 1097 zz 655437 · 
8.Jeroen Groot Menadostr 17c ,1095 TH· 657962 
9. Jan Koomen . l(azernestr ,8t achter: , ~ .. , .. ,-1118-: CC · - , . 

::::: .~~;'.u}lj;:;~~~;J;;~~l• .. ·: ... t~~ir-~ :~r:r::. 
- US 3 (S/;;A, 2e klas se D) 

======e==== ===~====== 
l.Paul Visser 

~ 2.Jaap Deinema 
3.0nno Raymakers 
4.Marco Meester 

'""-:5.Thijs Wenniger 
; 6.Mark Ordodi - · . 
'./ 7. Jaap vd Veen 
= 8~Frans de Rijk 

9.Kees Neefjes 
lJiJ.Fons Groot 

Reserve: 

Weesperstr 13 Il k8 
Bilderdijkkd 632 
Frans Halsstr 48 I1I 
Jan Bernarduss tr 20 · t links 
vd Hoopstr 71 II 
Meerhuizenplein 2~ ,III 
Burmandwarsstr 61; \,.,,~, '_ 
da Costakd 183 · . ·.?'.,:;;~? · 

. Balthazar Fiori.s~ ~:- ~ II 
H~Utstr 93 ·1 , ·-:: .,;§)Y'· - . ··. 

US 4 (SGA,3e klasse A) 
--------=---------=--=. 

i. 
2.Chris de Zeeuw 
3.Ronald Hoogland 
4.Erik v Wigcheren 
S.Maurice Teheux 
6.Piet Boots 

Keizersgracht 208 
da Costastr 106 I 
Archimedesweg 53 
v Houweningenstr 77 ·hs 
Kattenlaan 12 II 
H Cleyndertweg 37 k5 

1018 OH 230524 
1053 VV 120838 
1072 BT . 769-4iJ9 
1071 TT - . 
1051 vc 868221 
1078 TO· 

· UJ91 SL 
· _,, '.1053 WK 
-::-1071 VD 

1091 GK 

947992 
183418 
646709 
657684 

~1870 
163402 
654532 
867397 

.7.Marcel Boudewijn 
8.Peter van Baarle 
9.Pieter Hering 

10.Ton van Arnhem 

R~e Kruisln 951 k ,Diemen 
Nieuwe Oostenbdwarsstr 7 tIIr 
Schinkelhavenstr 31 I 

1016 DX 
1053 ZT 
1098 JL · 
1054 TH 
1054 KA 
1025 DC 
1111 ZW 
1018 MA 
1075 VD 

36.4616 
916302 
234190 
791555 

Reserve: 



- 15-
US S (SGA,4e klasse C) 
======~=============== 

l.Peter Fernhout 
2.Jonn Dejevy 
3.Rob Visser 
4_.Bert v Baar 

.5.Clemens Polfliet 
6.Kees Duin 
7.Ibis Schavemaker 
8.Lex Bosensell 

Reserve: . 
Erik vd Bie~en '., 

Aigemene reserves 
================= 

Westerstr 98 111 
c. de Wetstr 41 , hs . 
Karimatastr 16 III 
Kattenburgerplein ·71 
Haarlemmerhouttµinen 413 
Balistr 34 III 
Von Zesenstr 3 hs 
Middelboven!eg \0,Zaandam 

Tooropkd 8,Heemstede 

Bart Smi_ssaert Westermarkt 50 k43 
Norbe~t IJkelenstam Marnixkd 74 lV 
Jan áruinsma Amstel 296.p . ,:, -
Maarten Dol Vinkenstr 57 III 
Vincent Lassauw Soetendaal 88 
Kees Koomen Marnixstr 419 rechts 
Hans Kranenberg Herengracht 6s 
Peter Hofman Zaandijkstr 2 II 
Rob Kok Rapenburg 41 
Huub Kok Ieperiweg 3 lil 

... 

Mark Poot · Rode Kruisln &8S · k ,Diemen 
Willem Blankert Wittenkd 130 II . 
Arie Kuiper . Keizersgracbt. t/o 765 . 
Pieter de Wit , kli:eve1:i~k . ·s26 · 

• .lv•· 

Interne . leden ·:-

-----=--------:-
Willem des ' Tombes 
Jan Ooteman 
Peter vd Merwe 
Glen MacDonald 

Bert Westera 
Roland v 

Hartingsveldt 

.•, ' 

Herengracht 167 I 
Klieverink 526 
von Zesenstr 8 I 
Zijkanaal I,(Noord} 
(steiger 2,3e boot rechts) 

Weesperstr 13-314 

Bijltjespad 2 

--=------------===-=--=-==• 

1015 MN 
1091 NH 
1095 XT 
1018 KM 
1013 GK 
1094 JM 
1093 AL 
1052 EC 

2102 AA 

238424 
942422 
681513 
230122 
2,33071 
~40932 
934469 

075:-174871 
....... 

•> 

023-287535 
·• ,·i' 

: ~ ,r{ ~·: -

1016 DL 266729 '' 
1015 zo 247757 
1017 AN 261297 · 
1013 JM 252503 
1081 BR 4450 .50 
1017 PK 359124 
1015 BC .264653 
1013 VN . 882133 . 
1011 TV ·. 261074 ; 
1091 JL 933994 
1111 ZT 906227 
1051 AM 847872 
1917 .SA 
1114 KC --

1015 BZ -276803 
1104 KC :1 ... 

1093 AW 

103'2 KX · 368370 
1018 .ON .. -: ·1-

., ' ... 
1018 · KH 231111 

<C 
f~; .· 
..,_ 

·====sa=a•= 

~ 

---------=-==-=----=-=---=-=-=-----------=--=----a,.r-

·. 

)é 




