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, :verleda 'traditi:e . l.eek te . 
l· :' Jaa:ài liOn'l.eh·,. aiieett ·zou ik 
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· · ;· . ~ ~ · ~ · meèx:1a.i'1E~j~· . 
, w':l,llen zien, met ·nàewan -d'e. - , 

• ~ • • ' C .,.,,... .., 

mensen uit de lagere regionen. .: -~. 
êlemens Po-lfliet geei't wa.t dài; .;· .. ·1: 
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Toch blE ..., • cel mensen 
te zijn ~~e geen lid meer wa
ren, verhuisd w~ren of ander '·, 
relevant ge~tter gebezigd had
den zonder mif ·te verwittigen. 
Niet leuk, maar progressie valt 
te bespeuren. Ik durf hier uit 
het diepst van mijn hart te ver
klaren dat op dit moment i:k ; een 

minder fel voorstander van de 
introduktie van lijfstraffen 
ben dan enige ·weken geleden. 

Met US-2 gaat het slecht, 
promot .ie dreigt t Men heeft al 
drie keer op rij gewonnen! Hoe 
heeft deze ellende kunnen ont-
staan. Welnu, al~ereerst werd 
nipt gewonnen van MEM0-4. Er 

; waren maar liefst vier afgebro

ken · partijen.Eindstand: 5 1/2-
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~ a ·veen-4 
-~~e. Het hierboven 

~ ~ven fenomeen ( het Korstnoj
effekt) heeft namelijk meer vat op 
die8Estuimmrige personen. Alle~n 
Coen verloor. Adri, Peter, Eric 
en Ad lieten hun tegenstanders glip
pea met een halfje. Maar Rob, Jeroen, 
Jan en Adriaan namen wat hun rechte- 
lijk toekwam, het volle punt. Winst 
is er waarschijnlijk ook voor US-2 

in de match teg~n VAS/ASC J. Voor ... ,..,- ~ 

-lopige stands 4 1/2-4 l/2 + 1 afg. 
Deze afgebroken stelling is van Coen, 
die, naar wij aannemen, zonder haperen 
voor ons de punten zal pakkeivi:(Rob, 
Eric,Aa~Jeroen wonnen; Jan ~peelde 
remi2se en de ' rest verioor.) Toen i k 
naar aanleiding van deze resultaten 
enig~~ns hardop filosofeerde over 
promotie-kansen ( zij ~ie mij kennen 
weten over welk volume -we hier spre

ken), werd er door menigeen een 
triest gezicht getrokken. "De weg is 



nog lang, en je hebt van die dagen 

dat het gewoon niet gaat." In een 

flits zag ik dertien jaar Joop zoete

melk aan mij ~oorbijtrekken. Die grote 

al'l8st voor te grote suksessen die als 

een rode draad terug te vinden is in 

het ziektebeeld van menig nederlands 

sportliefhebber. Wel.nu, het zoetemelk-

. fobie heeft nu ook in US-2 toegeslagen. 

Als US-2 .promoveert v.allen er bosjes 

US-schakers i~ eep peilloze psycho

logiese diepte die .hen vo~r altijd 

. VSll' : het schaakspelen zal afhouden. 

Maar maakt U zich toch vooral geen 

zorgen, met zo'n instelling zullen ze 

vast wel van Tal 3 {15/1/1984) ver

liezen, om zich na deze thuiswedstrijd 

opgelucht vol te gieten met geestrijk 

vocht. 
Over US-3 valt weinig te melden: 

z~als bekend werd er met 9-1 verlo~en 

van Almere 1 (1/10/1984).Tegen Amstel 

2 ging het al een stuk beter,thuis 

ge1i ·jk ge ·spe eld tegen Amstel 2.(13/ 

ll/1984s5-5){Paul,Marc,,Frans en 

Fons wonnen.Jaap en Jaap speelden re

mise.Kees Neefjes verloor.) Dinsdag 

4 december ging nog beters winst tegen 

Catssa 4.voorlopige eindstand 5 1/2-

3 1/2.+ 1 afg. Fons heeft afgebroken, 

en ga at, volgens onze korrespondent 

ter pl aatse, wi~nen.(Winst voor Paul, 

iarC o llarc,Kees en dus wellicht Fons. ) 

Ja ap v d Veen en Thijs en Frans paakte 

half j es. Nul l en voor Jaap Deinema en 

Onno. )Thi js en Frans hadden beide wel· . 

ernstige pechs Thijs won een kwaliteit, 

en verloor hem ook weer. Frans zal 

de ve welgedacht hebb~ns'\Yat Thijs 

kan, kan ik -beter." Won dus 

toren plus kwaliteit,maar 

kwam met zijn dame dusdanig 

ongelukkig te staan, dat ook 

voor hem remise het hoogst 

l.aaibare leek. 

US-3 treedt 18 december . . 

·aan tegen ENPS 2 in H~88. 

.us-~ is een rare plo.eg • 

Na de totale reorganisatie 

van dit team, trad dit 

zooitje ongeregeld met zeven 

invallers aan tegen Landsme er 

2, en v•~lppr- :prompt met 4-6. 
(Norbert, Maurice en Maarten 

.wonnen. Willem en Marcel 

kwamen niet verder dan remise.) 

Na dit verlies kwam de 6 1/2-

3 1/2 -nederlaag tegen Macab

bi 1. Peter van Baarle en 

Tom van Arnhem hoefden niet 

te spelen (geen tegenstanders), 

ende resterende anderhalve 

punt werden bijeen gesprok

keld door Rob Visser (wins _t) 

en Clemens Polfliet (remise) _.·. 

Volgende keer beters 

US-$ verloor 9 .november 

de replay tegen Chaturanga:5-3 

(Winst:Erik van äer . Biezen en 

Rob Visser.Remise:Rónald van 

Hartingsveld en John Dejevy. 

pechsBert van Baar,Clemens 

Polfliet en Kees Duin. _)" ·. · :_. 

30 oktober werd er verloren van 

Es 80 met 5-J.De uitslag 

Probleem J-us5· hangt af van 

de afgebroken part~j van Kees 

Duin. 

~ . -



Een klassieke combinatie 

G. Kaaps - P. Thijssen 

l. d4 . .Pt6 
2. c4 e6 · 
;. Pc3 Lb4 
4. e} c5 · 
5. Ft3 d5 
6. Ld3 0-0 
1. 0-0 b6 
8. cd5: ed5: 
9. dc5: ... Lc3: n 

10. be}: bc5: 
ll. c4 ••• ... Lb7 
12. Lb2 Pbd.7 
t;. Pe5 Pb6 

-· 

. 14. Pg4 Pe4? 
15. Le4: de4: 

diagram 

16. P!6+ ' Kh8 . 
17. Ih5 gf6: 

18. lh4 Pd7 
L9. 'fi'c11 . .. ... Db6 
!O. TaDl. Lc8 
21. Td7: opgegeven 

4. 

correspondentie~jj 1984 

. Dreigt 8 •••• La6 • . 

Een andere mogelijkheid was 9. Pe5. 
De theorie beveelt het volgende pionoffer aan: SJ •••• bc5: 
lG. Pe2 Lg4 ll. b} Pc6 12. Lb2 d4 13 •. ed4: Lf}: 14. gf}: Pd.4 
15. Pd.4: cà.4: 16. Ld4: H>.5 17. Khl Dh4 met compensatie voor 
de pion.. 

Met licht voordeel voor wit. 

zwart wil actief spelen, ma.ar.zal te veel van z:ijn stelling 
vergen • 
Verliest onmiddel ~ijk. 

16 •••• g!6: 17. Dg4+ komt op zetverwisseling neer. 
O!' 17 •••• h6 18. Df5 g6 19. Df4 Kg7 20. 'l't'dl ! Dc8 (wat z.ntl 
anders) 21. Fh5++ Kh7 22. Dt6 eu wint 

19. Tadl. was iliet goed wegens zwarts volgende zet. 
20. fà7: faalt nu op 20 •••• Db2: 
Wanhoopi 

Gwts Kaaps 

... 



: 

R~ .Iiu volgende stu..~ is het eerste hóof.dstuk ~ van het boa~: 

~erla.nd Sah.aaJd. ! (Bo.arn.9 1974). De hoo:fàztukl~en zij_n: v~ 

Yersal'..illende sclrijvers/ soha.kers en ha"h eèrste hlio:fd.stu...'I{; is 

Vàll :-ans · Rea .• 

H~ is · mijn bedoeling in de volgende sah~tel:.ng hoo:fcL(:!.tu.k I:t 

. ~e-pu'blioe.ren:. "j)e . ja.ren 1920 - 1~401:, an in . de 'volgende 

· scha.kelir.gen nog meer !100:f 1s1,I.t.ltk~n .. 
. r . 

·Voo:r-ta . :d.1 .ilt;'.óij deze e;elege::öheid no g ev·en Dij n 11on-o/Z'ede11 

·.s.. i. , h J.. .r, • • - i. . . . l , • • • 1 . . i::e "1 

~lien o:m,renii _ê1, ... e:::t a.a.·,., a.e op~<=oms-v o::r.J z9,;ie ~1.e,; ;; ëw..S 

1. ,:) •• • •• ":\ ~ 

het 4 ~ niet ove::-waldisend · is. ::;In het 5- is er Eil ds ·keren dat ü: 

in~espeelde :teen volleclig team geweésto- · He·t is moi • toch wel 

frustrerend. om ateeds mimimaal met 1 punt achter t7' sta.s.n. 

Mede ~door ilee:f'i; he·); 5e tot n:u ·toe nog geen. . e!lkéle e:z:teme 

over-i'li.!i..m.ng· in- de wa.cb.·~ mogen slepen.o 

. Ik hoop· d.8.t hie:i.:-v~rawlering üt :':.:om·;; .. 

... ' ............. --·=-~ 
,, -c ......... 

.......................... 4 ...... 

F-=l~~--:i5 ,--
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Toch gebeurde er wel wat in Nederland. 1n vele steden beston

den schaabttenigingen, waarvan hèt Haagse Discendo Disdmus 

en het Amsterdam~ v As de belangrijkste waren, die àf en 

toe in correspondentiepartijen slag met elkaar leverden. Ook 

was Anderssm in 1861 in Amsterdam geweest. Hij had gespccJd 

met Van 't Kruys en Klaas de Heer en zijn tegenstand= na af-

loop geprezen. . 

Genoeg was het niet, en in 1873 kwamen enk~le leden van Dis-. 

ccndo Discimus, onder aanvoering van mr F. Baron van Hogen

dorp, tot het plat) ~ Nederlandse bond van schakers op te 

richten die een jaarlijkse nationale wedstrijd uit diende te sc:hrij

ven. Er werd een constituerende "-ergadering gehouden en op 23 

mei werd de Nededandschc Schaakbond opgericht, met bijna 

honderd leden, onder wie twee dames, een gezelschap van aan-

; zienlijke lieden die als ze geen jonkheer of baron waren toch 

ten minste Beclaerts van Blokland of Van Beijma thoe Kingma 

heetten, onder beschermheerschap van Zijne Koninklijke Hoog

heid de Prins van Oranje, ttlf volgen, . de Engehe meester Black-

bume 'een stout en snel beraden , schaakspcttr'. · 

Van Hogcndoq, werd de eerste voorzitter van on~e bond. Nog 

hetzelfde jaar werd in Den Haag de eerste nationale W1:dstrijd 

gcspc:eld, waar de heer Gifîord de eerste prijs van vijfhonderd 

gulden won, wat - ook als je bedenkt dat de prijzen in 

schaaktoernooien vroeger aanzienlijk h~r waren dan nu - ttri 

respectabel bedrag was.. F,en feit dat liet zien dat de zaken op 

niveau werden aangepakL Bij gebrek aan een eigen tijdschrift -

de bond gaf alleen een minuscuul jaarboekje uit - werd het · 

schaakmaandblad Sissn tot orgaan van de bond uitgeroepen. 

Toen dat in 1874 verdween, deed de bond een beroep op de 

schaakhistoricus Antonius vàn der Linde om een tijdschrift uit 

te geven met haar medewerking, en dat werd werkelijk aardig. 

Het heettè De ScfuraluJJerld, want Van der Linde had ook zo 

zijn eigen idettn over spellinghcrvonning, en beleefde slechts 

ttn jaargang. Van der Linde had weinig waardering voor het 

werk van zijn voorganger, dat 'proletarisch vod', 'geniaàl g-c• 
wrocht der achterbuurt', dat 'een kwarteeuw lang een ttthag.tè:h

rig bestaan' had geleid (nogal onrechtvaardig. want het was op 

Y.L,v.: H.E. i,;,J, R1id. Lo--. 
/. '*-111 na G. Mt1M ("-"«) 
(1880). .• 
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· : !l!idmll' '<1J etn° héle 1dmtlb'CE . · . 

lang met een tijdschrift aic tè 'lomm) ~ ·~ ~ :1 
die op een ~r plan k zien. · . · 

DE SCHAAK.WERLD. 
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,_.._ ........ ,,.og. 

•••••• .. AA ............ 

. , ............... 
tl.à ••SdNdnOft. 

' -

'Dat <.lenk gebod: Gij zult den naam Yan het sdiáakspd niet 

ijdellijk gebruiken noch op alkrlci gesuldtd toepassen, ~t 

daaraan heb Ik een afgrijsdijken hekel en Ik zal het U WIS 

en zeker betaald zetten.' · 
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Later beschreef ièmand het blad eens oogeveet al! bevattend ztt. 

en nn ~ke.dl~id en ~trijkheid en nirtrtjes van ~ndunk en 

nmcune. Dat was wel ~ zo en maakt het nu nog aardig 

om door tt bladeren, m331' lang kon het niet duren. 

In een historische knlgbfik in het ûj4sduift van de bond uit 

1913 ·lezen wc: 'Van dit zijn twttde orgaan httft de Bond wei- . 

rrig poegen bd«fd: de redacteur uitte · zijne meeningen op on

om'Wo'nden, vaak scherpe wijze en hcrhl!llldclijk was de Bond •. 

~u het voorwerp van zijn spot.' . . 

De toestand werd zo gespannen dat, blijkMts de notulen der der, 

de algëmeene vergadering, de M'etcn Heymnans en Dupré het . 

roontd deden aan Dre Sclw:akwerld het recht te ontzeggen zich 

VoortaaJl te noemen 'Orgaan van den Nederlahdschen Schaak

bond'. Dit voorstel Wd"d aang-momcn. De Scltaalcwerld hield 

kort daarna op te bestaan. De schaak.bond zat daarmtt bijna 

iwintig jaar zonder tijdschrift, tot men in 1893 ten slotte zelf 

tot uitgave -.an een maandblad kwam. . 

Het Nederlandse schaakk,.-m werd in de ceme vijftien jaar vart 

het bestaan van de bond beheerst door een klein groepje heren, 

-.oor een groot deel reeds van middclbare,Jceftijd (dat wilde 

toen 7.eggm: tegffl de zestig). De hegemonie der Nestors, zoats 

het ~ter is genoemd. . . 

Of'III H 1Y &t Dm10 
. JJIJIIJiJlAUIIJI 

·,. ·'\ .. ' 

•• ~" 1. 

In 1906 bcscbäjft J.D; Trcslong de sfeer van die d~n als hij 

vertelt hoc hij als relatief jong broekje in 1887 de strijd aan

bond met de geduchte MessemakCT, voor hem de incamatie van 

het Nederlan~ ,chaakkven, een naam in een adem te noemen 

.. , . ~ 

,met giganten als Van 't Kruys, Benimà en Pinedo. . 

"I>a:ubij kwam, dat ttn groep stafoude, sneeuwwitte heercn om 

ons schaaktafeltje gjngen zitten, hun ogen zàget1 me goedig aan, 

tevens medelijdend en met een zacht verwijt, dat ik het waagde 

mij met den ervaren strijder . te meten. En naum:f,jks waren wc 

begonnm te spelen of mijn tegenstander tastte in de zak en 

. haaldé een zilffren . snuffdoos entit. Een snuifdoo~f Een trofee 

van een vijf en dertig jaren tè •oren gehouden schaakwcdstnjd 

te Nijmegen.' 
In 1884 werd in de wedstrijd te Gouda voryr het ettSt «n twee

de klasse, bestemd v<K't' jongem1, iDgestek! . Onder de detlnc-

12 · . l. ..- ~. " " 1.1 t i;,"... 

=--=--======--==::....:::::~-;: ~~~·rr:,-a;=e. .. .:"'1:#À"":".cl...._ .. ~r '""':!t· '!::;..z1jff .. ·~~ 

me15 áan die ~oèp beN,ml zic1i de J~r J.. C'4. rl1';'~:fm~wd:;, ,.1/''"?;VtY~, 

ln _l889 ~k dat het schaken r.. Nederi.:m'\ '' -6ri.ltief·de11ûnèfèt. ·-·:,_ ·fl\,~r\/ 

schoenen ontgroeid was: het Amsttroamsè v As organisecfdè · ' · : 

een intèrnationaal toèrnooi , dat achteraf .nog belangrijker bleek 

te zijn dan het toen leek, omdat hd · niet alle1..!l het ttt"Ste in

tcmatfotiale toernooi in Ned e.-?and v.~:;, maar ook het eerstè 

waar Emanuet Lasker in mèespttlde. Lask« W"lS net. mecstei: ge

worden door eèn Duits Ffaup ttm: ,icr te winhen, Jl13àr de gewd ~ 

dige indruk van later maakte hij nog niet. · 

Aan die meestertitel was hij ook op . nogal merkwaardige wijzé 

gekomen. Zijn grootste . tegen::trcv« had in. een 9'3ll zijn partij- . 

en bij het afbreken een pionnetje op de g,roocl · b.tm vallen, het· 

~ door niemand Wttd op~merkt, ,:el{s niet t()("n de man na 

het afbreken van de partij met zijn zo ven'l'Qnien mirtpion kans

Joos 'Vftfoor. Laskcr bracht het zo tot een bcsZ..~tw ed'..amp~ 

en won. 
In Amsterdam $peddc Laskcr in de een.te ronde zijn beroemde 

partij met dubbel loperoffer tegen Bauer. rll3al' moest de ~ 

nooio-rttwiruûng aan de F.ngelsman Burn laten. Dé ~dedandse 

deelnemers, Loman en A.E. van F oreut, klinken.de namen in de 

twintig jaar die zouden \'01~ kwamen nog oodera.ari terttht, 

slechts ge,,olgd door de gd\ lkkig vergetffl schaker Leathd'; dk 

wt zijn acht partijen nog gc<:n half punt wist: tè scoren. 

'Den eerskn J:anum 1893 is dan het nieu-wc rcgfcment 'ml den 

Bond in werking gctmfcn.. De Bond heeft daarmede op zid ~ . 

nomen: de beoefening "3Jl het schaak spel in Nèderiand in. stand , 

te houclm, ait te brdde:n en te ontwik l,elen (zie :art. 1). Aldaa 

~t de Bond dc Jdding ap zich genomen~ hét ;c:1,áalJ oél1 

. land.' . 

t ~ na ftll heiwens aan de kurs, cnig,zim parniántig de 

ttnte afJeftrin:g van de eerste jaargang -.an het 7îjdsc/erift va,a 

tlffl N~lun Sc""'1k!xnad van I jam.lari l89S. Van de Jci.. 

ding ftll het schaakleven kwam nog niet metèm zo Wd taecht. 

.7.o telde de wedstrijd te Zwolle die de bond dat jaar organi

,eade slechts~ dttt~ hoewel de rnogelijlheid tot·hm

garag tijdens het toernooi open wg _ 
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TIJDSCHRlF'J.1 

NEDERLANDSCHEN SCHAAKBOND 

Kett,,wr: ~: u/c Osar, Yoilmlln'; ,. J. V~u.ltT, l', •. àlt i 
Dr. A. J. A. hàl<OE. o-,.f'_.;u,,,; L. tl. ~. ~ 
·-....,w;J.F.UUlltlt1:1tt,'o-G"'•t!tt .. ,N~IIII,~. 

~' J. P. it--,;. lL I. - K~m,q '"' DT. A. I. A.. ,_,...,., 

---~-~--
l)ee lner béil Ï1l bei DÎe1l1f1I pa.'l . . . 
Dm leden ftD den • N~ SebaàboDd"' heil ook .t.ij 

den ~ - w lJ'l"O!'jjzigd. bondslevenr 

. D,m fffflft\ Jaouari 1m i!1 dAn liet niea1'f! n,g~ Tilll den 
Bond ia -,mg gmeden. 

O. Bond beeft ~ op sieh ge,,oa,en: . 
de 1-efl'Jláag- ..., h,.,l ~ io Nedeti,ond in 9bnd te boNffl. 

oit te -~ en te ont1riktelf!n (m •r\. l). . . . . 
Aldas lif!f!ft de Boad de Jeidmg op zich g,'!notaen n111 W ~'"' 

1- in om land. . · · . 
~ heeft d.f! Bond niet .ileeo de te h09ffll wedttrijd..11 in 
~ en m .rfflllllliling qn plaats mtgcbmd en de proW-..-w-ed~rijilelt 

- natie ~ ~ {etfl in ft twee jsmi), - ook 
de jaarlibcbe ~ ~Ijk nTmindf!rd ea W ~ ÏII 
w 1effll gttoepm, - dit het _.. ·-- ie. 

Dit a-lt ~ de l«ka ...., den Boaa - pliellt: - lf!den-
te -riaela, àl--~~ l"!~,èa
... ,illiar - den ~ - - Bond ~ ~-

i:~ 
- De-oprichting qn tiet 1ijdsdtri/t,. diêmaice .. gq:,atitt ging. Wll$ :- ~':::·:·::,·-~"~-~i-~:;~;::-~~'::\~,':~i:1/n 

echter een bef ·1:r. • v0<.'11:ài omdat dit blad ··wet v:m hd · : ·,{""--';Ja',,-~: .. :·~:' ·:~ angnJ erf. vrq ... ,, •. :1·,. <'•'·"'>'~;c, , , 
begin af op een goed niveau stond. Dat was in de eerste jattn · · · .. ,'c \: 0.::> .. :,; -.t' 
vooral te danken aan de tomcl~ ijvet "-ai\ N.W. "YaD Lmnep, •'·> ;. ;·~ 
een twintigjarige jongem311 die in september 1893 als bondss«rc- · 
taris en hoofdredacteur van het tijdschrift begon hct bondsleven 
met de kracht van een orleaan nieuwe àdem in te blazen. Hoewel 
hij niet de leeftijd had waarop men zich ~meenJijk met hart en 
:cid voor een bond of andere organisatie pleegt in tè zetten, 
schreef hij bijna het hek tijdschrift vol met wedstrijdvemagm, 
boekbesprekingen en ovcmçhtcn ,-an de ontwiklccling-cn in de in-
tematfonak schaakWttdd, zocht en vond hij een goedkopere 
drukker, spttlde hij simultaam in het land om het schaakspd te 
helpen Yetbreidm en wist hij ~ nog ab een anonieme 
'vriend van de bond die OD?A: nodeo kent' de organisatie af en 
toe financieel bij te staan. 
Een sterke schaker was hij ook. In 1894 w,,n hij het Haupttur-
nicr in Lripzîg, waarmee hij ~ eerste ~ intttnatio- N. w. - ,._,,,,,,. · 
1'13al erkmde meester wttd. In 1895 meldde hij zidJ aan voor 
deelname aan het toernooi te Jbstings, het ge~-dd',gc toemooi 
waar de· grootsten van die tijd, Lasker, Stcinitz. Tarrasch en 
TsJÏgorin, de nieuwe Amttikaan~ ster Pilhbury de overwinning 
zouden moeten laten. De ~ schre-ven terug dat zij hem 
weliswaar gaarne ter WI1le zouden T.ijn, m~ hem toch niet 
kondm toelaten. aangezien zij dan in een lastig parket zouden 
lcoltlffl, daar zij immtts de N~ kampioffl Loman had
den moeten~ Van Lennep lllCfkte in het tijdschrift op 
dat het toch wel zuur was dat Loman. die iri Londêri ~ 
en de merkwaardige gewoonte bad zich daar voor kampioei 
van Nederland en hier voor de stcitsk amatnr 1'3n Londen uit 
re geven, op die mankr roet in het eten gooide, maar hij ging 
toch naar Hastinp;J als vcrslaggner en kwam. terug met ooi be
richt '1"311. ~ tientallen bladzijden, waardoor dit historische 
toernooi op ~ wijze in het tijdschrift is bijgezet. 
Hctzclfdc jaar vatiF Van Lcnnq, zich in Engeland en tw,ec 
jaar lattt stierf hij, vjjfcntwiotig jaar oud. de eerste van. die rij 
Nederlandse schaaktalenten: Wcenink., Noteboom, Van den 

1~ 



Hoek. Wijnans, die op ?-ttr ja,gdigë leeftijd de dood vonden. 

In een artikel in hct Tfjdscluift bij .iijn O'lcrlijden beschrijft zijn 

mederedacteur Den Hertog hem met eprcdlte lid'de: 'Dan 

h«rschte er in het clublokaal ~ «n prettige drukte m wie 
't hoorde, nam op de trap twee trcdm teg,ctijlt: van Lmnq, was 

over!' Zijn dood was een ~ sbg, maar intul9CD was er in 

Nederland een tweede speler van internationale mca.te1t.:lasse ge-, 

komen. Dat was OUand. 
De gechicdenis Y8Jl een bond of vermiging is altijd ooit de ge-, 

schkdcnis van allerlei min of meer k~ ruzies. Het begint 
meestal met een kleinighridje , de zaak ocalcert, iedtRen gaat 

zich ermee bemoeien en soms ontstaat er zelfs ttn nieuwe ver

eniging van ontevredenen, totdat na een paar jaar icdcrecn weer 

alles vuget en is en een vttzOCDing tot stand komt. (Typerend 
is een VffSlag in ttn gedenkboekje V3ll Disccndo Oi,c:imas lffl!I' 

een ~rgadering waar groot tumult ontstond tom eeo fad een 

Y3ll zijn co,lcga's ervan beschuldigde ter c:lubaYond ccn oawd
v~glijk geluid te hd>ben laten horm, he~ verontwaardigd 
ontkend werd. Een splijting kon in dit gnal nog juist worden 
,-oorkomen.} · • 

In de jaargangen vnn het 1îjdschrift werden de felste polemie
ken over het algemeen gevoerd door de problemistcn, voor wie 

veel ruimte was gereserveerd. Het ging dikwijls over de verrnttn

de minderwaardighód ten opzichte 'fan het partijschaak en nog 

vaker over gevallen ,-an plagiaat waar we als een soort running 
gag de naam van de heer Schuitc te Den Haag tegenkomen. ln 

de vorige eeuw wordt hij al door de jury van ecn problecrnwed-

--strijd IJl(:t · schamk OYèrladen, in 1903 Tindcn wc een yermefding 

van zijn royement en in 1911 wordt voor het laatst tegen zijn 

praktijken gewaarschuwd. Daarna heb ik é:te naam r.m deze on

gelukkige niet meu in het Tijdschrift kUJJl'lffl vinden. 
Het ergste conflict binnen de bond in deu periode "IOlkl efaats 
in 1906 en het lijkt nauwelijks de moeite waard precies wt te 

zoeken waar het mee begonnen was. Het had iets te- mak>en met 

een brief van de Neurenbergse scbaakdub Y3ll T3rr.lSCh die door 

iemand niet correct zou zijn doo~ en onenigheid. binnaa 
de Tfjdschrift-rcdactk tmsen Tè Kolsté en Olbnd OYtt de al .ot 
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niet groorloofde pttblîbtie van de partijen van de matcli tussá1 fle*ttiltidsaáa . 
Tarra,ch en Lasker. in ieder ge-val, het beshtur benoemde uit · 

mar midden de .heer Meijer tot cer.sor over Te Kolstt, dczè 

geste werd door de Algemene Vergadering àfgekeurd en Meijer 
m Olland begonnen de Nieuwe Nederlandschc Schaakbond. 

In 1909 ~ îedcreen in dat dit toch te gek was, er kwam ttn 

algehele verzoening tot stand en de ~bdl n vcrrichttm in de 
volgende jaren nog vele opbouwende ~rkzaamhedeti voor de 
gefus«rde bond. · 

Vttl stuitends ware nog te verhalen over de verwikkelingen 

rond de landenwedstrijd tegen Engeland. die in 190I gepland 
-., maar door de bloeddon4 door- de l' o«enoorlog opgeroe" . 
pm. werd tcgengdt0\1dcn (ondan k, de ba2digden aad beide . 
kanten die wanhopig -aitricpe.n dat dit toch mets met schaken 

tr maken had}. in 1910 op •wilde' wijze ofî"lclais tot stand 
kwam (Olland trekt zich terug, weer vttdmjnt ttn bcstuunlid) 
en in 1914 eindelijk offkicd met een C1iOl'me nedc:da:ag gmetd 
kon WOl'dc:n. Of ~ het ccr.:tt! kar.:piocmdJap <ran Nedmal\d 

in 1909, door Olbnd en Speyer !amen gewonnen. dat er ten 

slotte toe lddck dat Speyer bedankte w lid ,-an de bond! 

Maar genoeg, er warm em.st~r zalccn illc het sdraaklefCD. ÏI\ 

Nededand bedmgden.. 
In 1913 werd bct Vttrtigjarig be$taan van de bond g-enerd .niet 

het bdangrijbte intemarlonak toeruooi dat tot <lie tijd ÎD Neo 
dafand gehouden was: htt toernooi te SdleYenir..gen. , 

Het werd geWOlillCII door een jonge R\1$ àic de afgdopffl ja
lCll ~ op..nende bekwaamheden h:td blijk ~ Aljedûn, 

en wat voor de Nederlanden nog ~,cl belangrij~er was. de bes
te Ncderlandi,e schaker. Oland. spedde uitskkead ea behlial-
de de derde prijs. . 
Het zag er goed uit vooi: het schaltcn. Het TOlgende jaar 1'IUd 
einddijk de lalgm wachte match met Engclmad gespeeld maar 

lort daarna werd het internationale sd1aakle-ttn vrijwel op slag 

~ door het uitbreken van de wc1ddoodog. 

Voor de schalffl is het begin van die oorlog voor altijd v«bon
dco met de naant Mannhcim, waar het int ernationale toernooi · 

vaa de Daitle Schaakboncl bij het uitbttken v.ui de -npnddijk· 

c... :__18 
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heden onderbroken moest worden. Er waren in de ~toer

~ nogal _wat ~ederlande~ aanwezig, wat tot g~g had 

dat m he! Tijdschrift van dat Jaar een uitvoerig verslag over de 

gd>curtenmen aan het eind van die wedstrijd is opgenomen. 

~ gaf ttn. beeld van een ontreddering en verwarring waaraan 

iedere Nroafandcr wcl kon zien dat in de toekomst internatio

nale schaakcontacten schaars zouden zijn. 

Op het moment dat de Duitse mobilisatie werd afgekondigd, 

was het de Duitse dcelnemers en organisatomi wd duidelijk 

dat van verder spelen geen sprake kon zijn maar bij de buiten

landen was nog niet overal de ernst van de situatie d~

~ Vooral de Amerikaan Marshall betoogde heftig dat hij met 

elk oorlog nids te maken had. De politici en bevdvocrders 

moes.ten onder elkaar maar een partijtje gaan boksen, dan kon 

alles in ffll dag achter de rug zijn. Hij was hier gekomen om 

te schaken. ' . ' . ' 
1 
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Ondertussen was de toemooizaaJ in beslag gcr,:<,mtll door em 
sectie infanta-k. De <>rg3!lÎSatorm besloten de helft "311-lid , . 

prijzengeld aan de daatvoot in a:lnmCl'king komende .spelen ait [ 

te betalen en iedereen zo snel mogelijk af te laten tri2:èn. maar 

dat bleek nog niet zo eenvoudig. De Russi!dle V(Jsl-.@gcfet 

Eljaschoff, die in zijn bijziendheid in de butirt van de Rijlibrug . 

was gaan ba<lm, wa<i aJ wegens spionage ~ en officie.. 

ren bestudttrden zijn partijnot.a t..~ om áchter de code tt _ lo- · 

men. Een paar dagen later werd hij wttr losgelatm en trillend 

van ~t door een NedcrL,ndse 11.c11seJ1reddtr op de ttl:in nar 

Konstanz geut. De volgende dag bleek hij 'lllleff" jJE:tasagien ~ 

men te zijn, t=unm met de andere Russat, die al ée!der door 

hun gastheren op straat gnet w.m:n m htt in de ScNosswache 

voor hrt nieuw,gicrige publiek als ~ m saboteurs t~ 

lijk stonden. 
De ocganisatonn bidden in de alg-emenc -sfeer váli iteftC?{obie 

het hoofd kod en betaalden hun in ieder geor.al nccjés hun gdd 

uit, ..-cel men- ltondrn ze ook okt doen. . . . . . 

Na fflige t jd ~-ïstcn de me,erte ~ dt:drlCiutà . .._ /.· L, 

thuis te ltoroen, ~ de Russen blnen ·'fWt .te ff1st • taé,1 , t 
oorlog in Tnnerg gd htcmcerd. (AJjc:dtm wist 1*1r . ~ ,., t, 1:, 

rug t; keren. F.r wordt ~teYCn dat bij zijn u~wotitd ~ · · · .. - f 
ofrtCJCr had geg,evm, wat me als lce-k op hèt gd,iei ._ de 111i,, • ·t 

litairt ethiek Cffl ~ vttttnd lijkt. maar wie 1'11ffl'.) ( 

De oorlog is voor k ~ een hacladijb tijd, de bè--

1.mgstdrmg voor hun kunstm :is niet ~ 

'Hun wacht' zo schrijft W.A.T. Schdfhc,qt Ïll 1914. cp61pais~ . 

or arrnl:isû~ baantj(s, voor ZO"ttt zij cla:artoè nog èni@e gcsd>ikt-

hcid bezitten. . . . . . 

In Nederland maakt het ~ dooc gebttl uil .stimvlaas 

van buiten af ooit ttn. wat ingesbpat inc:hJt. Er gd,ewt niet 

~ en er is O'Ver deze periode wemig bocimds tt ~ 

Uit Pokn komt het bttidtt dat een vijf,arig jongdjc, ·Sdamul 

Rzcscwski geheten, uitstekend schaak 9Chijnt te spelen. 

In~. waar volgens de bcrichkn altijd een 1nenc1ig 9Chal!Ueuea 

heeft bestaan, mddt de oprichting 'QJ1 de a.b der Makootaa-
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tèn, te~ ~tuduà.g -.an de Opening 1 c4 H~; 2 ~. 
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Daarvandaan komt ook een verslag van het optreden van èeii . 

Batabe tchaàkspeler, Si Narsar, wat intém!sant zou.-hëbberi kun

nen zijn: een vergcliJking tussen het Batabè èri het _Werterse 

schaak. Wat voor strategische principes z-,u iemand kunnen ft,r. 

mweren die wel goed kan sdiàken maar geen enkclè theoreti

sche scholing in het spel heeft. De scluijvei' is editcr blijven 

steken in nogal kinderadrtige opmérkingffl óver rampokpariij• 

m ,yan zijn °bruine schaakbroeder' waarbij eèn mensenboutje · 

niet versmaad -wttd. On~end van het feit dat de Batakktts 

reeds schaakten tooi het bord .in onze streken alken nog be

~ was als insttumcnt om dkaar de hmens in te slaan. 

. ! 
·1 

staat de man eenvoudig paf dat een 'haltt wi1de het esprit dè 

·~~- ..,..-~·- ,Jèä"&zit oiiCfflf'soms~('fjjr~e ·partij:tt-spdcn'. Hij · ---

heeft nog juist de tegenwoordigheid. "31'1 geest oni _ tweè parti} 

m bij te vocgm _waaruit blijkt dat Si Narsar- middenspci en 

eincbpel behoorliJ"k speelt, maar tè weinig openingidtcnnis. bezit 
om tegen de stmte Nfflcrl:mdsc speler Bleylunan, op H: kûnnen. 

Vmlcr haalt de rcdacteUr van het Tfjdschrift bij gebrek aán 

nieuws de partijen uit de match Andensen-Stcinitz wècr èens 

~ de dag. · . · 

Het eind van de oorlog ~ekent een opievlng van -het JIJ~ . 
landse schaakkvffl. vooral door de komst v:m ttri àaJitai stcrkè 

buitenlandse mècstm naar ons land. . . . . . . 

De eerste is Richard Réti die in het voorjaar "~ 19t!j hier cm 
tournee houdt. Hij speelt simultaans; houdt lèzmgén, Yestigt . 

een nieuw wtteldrecord blind:;imultáánspelen, cri maakt = . 
het algemeen ttP grote indruk. ' . . ' . 

In een artikel in het ffntJdsblad wijdt hij 10\'etldc woonkn láD 

het schaalttaknt Yan vele Nederlanders en gaat dan in op de 

oorzaak van het feit dat er zich onder hen toch g,eèn sterke, 

internationaal gevreesde ~ bmndt. 

'Volgens mijn mecning is de oorzaak YOOmadlelijlt hiuÎn g,ele

gen. dat de Holland,çhe sdtaakspders ~ Ycd autótiteibgdoof 

bezitten en te •m boekenwijsheid, maar ~ hêbbffl ie 

t.raditien door àgffl ttudie het karakter Tart het.~· të door

gronden.' 

22 
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Hèt volgend jaar komt Lasker, die zich over hettdtde onder• 

werp uitlaat. Hij ziet Nèderland als ttn land waar men «ra 

sterke zin voor werkelijkheid heeft en waar het geafftttemk 

en gemaakte, de schijn en het wondemaarbJÏte oooit ?JO'n diepe 

in~ zullffl hebben :\Is in andere landm van· ünopa.: Dat 

is de kracht van dé Nederlanffle sc~alter, maar teg,diik zijn 

zwakte, want tegenover de schijn in het dr,al:spd, , dé;. 

· •swindlc•, treedt hij nog niet voldoende ulfvcJIZCMJd c,p.: __ 

'Ma.ar-het zal mij gmoegcn dom dm IÎoa.ii..t,; Ji.eQ g, • ba i es 

ter, die ~ op het oogcnbûk reeds. keft ea dit: • ~ 

b:,mst ons ~ ~ ~ zim. Want het zal es -lDtlésler zijn;. 

<ie aan het ideaal èn aan de Jcracht nn het : lijf e (ldoo(t, · 

ilit .hoofde -r.ui het feit. dat + ~ na Holbm:d" slillQcL' . 

· Die meester was er intussieo. In -mei l920 wordt ;. iRt ~ · 

dam.!e Palm TOOr Vollmlijt ttn tOffllOOÎ gctiCll:iClca clat, ~ · 

nett wordt door Rêti, TOOr" Màroc::ey ert 1.'a.1111,u #êt _. . ._.: . <:~ ~ 

Euwè de 1-estr Nedahnckr wordt. Km ~ ä llit!it .. . 
schrift: 
'Van den Hollanders kW2fti Eowe op. de CCl9lè ~ ä • 

· ftnl de eer toekomt tegen Marc:hllDd de biiliet1• pati ~ 

j 

! 
;t 

bri toernooi gdffetd te hebben. .. hetja:w clat ik ÎII Hallad 

heb doorgd,tacht heeft deze jeugdige speda' ~ ...... 

gm .gemaakt. Nog «n jaar dagdi:jke +<Adec0 e , lá liet lija,oa,, 

'der het politÎC!:pd ffl ÎD de eiadlpdt f • 1 CD il; fJen Ida', ' 

· dat EG:we izi ieder ma:sCtxtotxaoui em gir,m &a-r lr.a ..-..;p 

I:a. 

Cle.m.ens PolfH et~ 
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cliae;ram 1. 

Oo e:i besl v.i t nu. he·t ini tia.t:i ef 
over ·~e !feme:c. met 'bèulp van 
ee:1. pionoffer, o..at ea..'lt~ 1Jijnc..., 
geforceerd iot een sleon.t eind
spel leid·t. li!M.r ook: een 'af\ïach-'G
t5°'1Ïré::te.:,i.e' 1:ijk.t hem weini5 te 
b,gloven. 
1s •••• 
19. 1.~e.6 
20. D;::a.6 
21. Jiy;.2,7 
22. 2,3 t 
23. Ke2 

a6 t? 
L:ca6 
D2,7 

2.'].. Tc2 ~C'o7 
25. Th.o1 Pa.5 
26. Txc8 TY.o8 
27. T:-::08 ~08 
Zie hie:- he·i; genoe.'llde eb.dspel. 
De pluspion ge.i-e;.Jl.deer-t i·tl t 
i•ii!' • .ne'.::'l.èl.. voordeel. 
2ê. Pd.2 b5 -
29 • Kd.3 P"o6 
30. 65 I LfQ 
3 Î. [!7'16 ~16 
32. :'3 t 
Dreig;t riiddo~s Pf2-i;t.~.h6 de 

. ~)t"'..!"'dj o~r.id.èl.ellijk uit te 
: r:i:::· .. :cen. Coem~ziet !le·~: 
32. .... Pc6 l 
33• Fi'1 
V ~=}\:..:.I~~eJ:G cle!:ï eei1 z:·ier-~ pas,rr:l 
OJ i'5 vez,sc.üjrrt. 
33 • • • • Pct.. 
34. Lc1 Kc7 
35• Pf2 Pe7 
36. PG3 PgS 
3 7 • Pg( I('o6 
38. b4 1 
Ooen ·vond ne. a!loop à.at ik ei" 

slim.r.1er aLn zou. heb'ber, ,c.·e-1
-0:<>,, . .. .. uw~ .. 

~'lià:cnee ·tot na het a:f'bre..\:en te 
-:.:..:.oLJ:ten, nae.r ck,ii zou een. erns·i.iiee 

1?;,. 

i'out Z'ijn geï:rees"'G: na. 38.Ko3 K.a.5 39. 
R.03 kom i..~ niet verder. 
38. ••• Ko6 
39• Pe2 Ko7 
40. Ko2 ICo6 
kf' gebrolcen. 
De pa.x-'Jij ï1ercl verder zonder ui·èispelen 
door Coen opgegeven. De h2.d hc~tuur
lijk . 41o1.'"b3 in · d.e envelop gestopt, 
~~,r:'18, z1-ro.rl op z'n best nog een 
:::.e.;r..:'G2,l zetjes kc.:.1. spartelen. Bed.r~, 
Coan ! 

Da..'1 1t;il ik nu lbte::;1. zie.1t o-o wat voor 
miraculeuze Hij~e ik onla,ngs ·.roo:r 
US 2 eer.. pu.:-i·i; pe.:c-iïe tegen ~"1. "iJij 
i~n.s·:;;elveen 4 (Uilens-"Gec."te). Mijn · 
voorna.;,mloze (?) tegenst2.nd.er vertoonde 
V2,D. &,rN--=-....:n,e DE-.."'J. ee:1. v:cij tyni3Cf-
~· "'!~ • - ' .... óec. ..... ~,g, we.s n.?, :i.e-::i..ere Z$"ü in iaen 
·.relden of wr.:o_c-91'! moo·, .. ~-e '"''°~:-o,...,~-.,,--t;> ... ·---- u ..,; __ ... __ .,....l.v-"- f 

z2.t voor-tdu:rend gi .... 2.1Jjes te ~Jcen :;i;J.s 
hij -'iioch even e,o11-'Ger het "bore. :verzeild. 
N2,s Geraz~.d, en vroeg mij ook nog of 
i!i: :n5.et 1-:::..t <JIJé'..?,n.l:a.li in r'.'.ijn :'"of:f'ie 
-;-;ild~· "N~ssc...""lien 12..·ter 01) d.a avono .• 11

, 

~,rè..s c.e c uge ztcplie~: die ~.dj ·~e "bi1me11 
·,,..,_· _i _,: ·v~ ;..t:1:,.,_i ~(:-;e_ï_.,_o "/ Jo ,:--,e o· - ~.J • .,.. ... ... .. ---- - - • - ~ """- •• ~o,,.,. ..... r.:.c.-:..:;:j,e·_o:; ... 

~/~~~~·:i:~ /.;:,t~---~~~~e·~~-~:\; _ _. ~~J~~~1 ~-~<'--~ :. : : ~,:. 
-. - - _. ' - V - - - i..;;, .J-69ti"J•~ : 1:.-:";,,,: 

:_~l }:.og:;:, ::; rji j: ... ..,-3:.;:c::"'8:1 -'.~r;) Er; z·:/.:':,::1• 

Je~t;3:, - R·vGi 
01~.,,~e;ell~:z-.. ~i3. 

1. c:-:.3 
~;·a;-t :~"ij &en ~-~e noi).? 
1 •••• e5 
2. ?c3 d.6 ('?) 
·{;a.a;i:,om geen cl5? 
3. e4 f'5 11 
::i er h2,cl ik el-" .s:pij"'G va.n nog ~,oor 
ik :C:.e·h hë.d. gec1aan• 
4 • .w" 1 Pf6 
&JJ. vooral niet 4.~f.'xe4· 5PXaf.. d5 
~ 7:D;::cl5. 
5• d.3 o6 i? 
In he·t "besef dat mij:n stelling 
verloren moet zijn e:.ls i.'\ç nie-~ 
erëens. ·~ot ra.di0a.&J. tege:.ispel kom 
(e::.-v&..U uit ga.a.nda dat rooha.cl.e voor
goed ·:;ot de ownogelijk..YJ.eden 'be..ûoord.) . 
"'""'Obe00 "' ~ ,,. '.ne~' J. · • • · • l · · -": . """ _.._"" :,. me11 J)'iPJ':J(!.O Of,''.!.SO.Ue · 
m:i.dcte len tot minder goede ·:ze~ii·iïen te 
verlèiàen. Een ris}'-..in.'te s-tra:liegie, 
m22,r ach, een nul had .; 1~ r,l o • o 



... 
··:.,, .. ~·~· ·-

6" Pf3 197 
7. 0-0 . 
lk he..d._ tot 6u.Le7 b~lcrta..11 i.p.v. 
5uh6., ·omdat ~ :--na 7P6 d5 nog 
wel ·vertr()u;dt}e.:t··m i' ,,das ook. 
7 .. ••~ ... , / P-ZdÎ,/f;J;f;,é 

·. Nog een raze të;t, .:11iae.l. .. m.'tjn 
tegei1.St~LC1.~r gae;~ ~'!ll. ·meè?..;.0en.l 

'.8. La2 ?! · . . 
· Rij is wa.arschij:a.li;jk bang -voor 
8ar-f.'5 d.5 9La2 0:-0~ tlàr.-i.t"Voor geen · · 

. :red.en is: '.zelf s 9P~d5 komt iri.. 
a.2.n.rner-ki-ng .-
8.- i-n 

9. e;;;:f5 _ ( ,o. d4 
Wit heef'.~ zijn voo!'o.oa:t g:roten,
fu:rals ve1'göçid1 . e}'l ~...tl de _ m~..,e 
rooh.a.rlètmi~ -meér verbind~~ · n.u -
h.Gt koci.1_1BS:fleu.gelpaerd e6 011.dèr 
èO~ole h.ee.:i.~,,. ;I)i,t·:.s~ti l::t h.ém 
lte~el:i.J'k tià..ïd~w,, ~ 1'fr _hij .g--~·ii 

: .nu energ:i.J\1; :.0-vèr ·"1;ot. dé-·a.c-:.l1.tc sting 
· vé..n he.t z1~.rte óau-triu-.i-.. 

10., - u.- '. e4 
r1'1. p d2 .,15 
12:. :f3 m-3 
13. f:d'..3 
fü-1 13!tt:f'3 1e6I? 14Te11 tf'Ó 15Pb3 
Bà6 16Lf 4 '1f:.r.{ gaa;t zfmrG "',ot eên 
l~st."ll8f6.i:;e roob.a.d:a .rr-.fo:i~. To-on 
mö$t dez~ va:d.a.n.t ndssch.ie1-i.: hoge:e.:: 
w-ord.en ae..n&~ala.zen d.a.n. P::d'3. 
13. ••• ?.g6 . 
14• PG5 0-0 (!) 
Z1-iart hee:f"t gal~.jk s.:p:el He·!ien te 
oer.eiken. , tlit i•eageerl '..met aan 
f'v.:rie-.tze àa:<1.w:.J.a.p&1,.;-;fog_t • 

, 15~, n'l.5,".l? ,, . ---~!i ;· , --~· _ 
tr. ;i• ~ - ·~ . ~- :,~i&c··;;?,-}?;;','; 

r 

Het,,_'?1. bij mijn, la.2:~ste zet is ,.-
70'nä'è~ie:e-, de .kans dat it · na W•• , 
r.dds!~éi'. ge,ionnen had lijk1v me- ·· 
:e6h't'~ J3'/:;c ltlein. Dé besta zet vo~ - -
'w"i t i ·s nu. 20P'aó t ·,, 1~p" zw~ ·-rxt(· 
. moet . s-p.èlen. H:l.-j ~ia"'.. h~ evéllweL -
nie.f~ -el:L begint te blûnd.ofen: · ·· · 
20.. ; -r.-.,._;7 .. ., .· 1:,...~7 .. ' 

f': .UJ'kW ... 4 ~ · . . · 1. , 

Re-st~ .2 atuk •. '4:eii 'in,1,,,°I/::: 1 
21 ·/I' .-,J)e6 ~-. d.%e4, , 

. 22~ 1:fî . ' 
Jful: ;t~,~ Z:?.g ik 1'.làe,?>: hij ,9~'. spe~lde& :. · 
22 ~ .Pi'6 -23,W6 · gxf6 . ~5 : ma.·U ·:rk: · ~ 
beg<?n e»s :äl · ·oijna 22/~Î>~? "ta :· 
O"'vt:tt>we.gen .toen,.ot:.è p~i~ --noe 
maa;r,.-_.enkél~ ·sèoo.hden dut..u:-d.et 
I!t sieeldè · 
220. -).~ .. - Pi'6 ; 
en-'t.il ~J.tm>"ol'dd~ ·v~jiièl 0, ta.-n.:po 

. 2,3ö:'~6 . ~ + . 
·%· --..0~ a. .,,e~ó. Ez:ï; hij l~abde zidl 

~·ens o-p · 3et h.tro:td en ~ op, 'N's; 
24.1:'f'2 .. 2fB iä r/J'/:.· itl&'"',s mée~ • . 

Da "'J'C-1:ge-ade p&.X'ti j s!iairCG weel' ·'Uit 
da intlo."tle~ -~ de -8'.tel'k gestegen
~·k ~.odi mij oen s~(f ·taktiso.'1.e 
~ob:l.enieil _.'U'Oöi'lè€clc: 

RITG-- I~k Ordodi 
Let·~sch gamoi~" 

. .. 



! • 

9• Le2 (!) Pc6 19. Po2 Pe7 
I1b8 10. 1&4. t? 20. J:>o1 

ie·è deze zet wordt de theorie 21. Ld.1 
verlaten die ( volga."'ls Ma.,;>k) " He-'li was mij met helem&"'.l dï.û.delijk 
verdar_ee~.t met 1?~3, '.,r~ de he 21.Pb4l? Txe21? 22.Kxe2 Db5*, 
d.9me ru. rr-.inder ·veil:!.g i:r~"li. ma.ar ook dz.ll hee~;; wit . niets ·-be· 
1 O. • • • P-1'6 1 ! vrezen na 23 .X:e 1 Lxb4 ( wat anders?) . 
Een bee·tje sahablone gespeeld.; 24.L"TP6l 1..~c3+· 25.Itcc3 Ir;x::e6 • . 
ik vermoed dat na De3 deze zet 21 • . .,. • o5 ·· 
wel sterker is. :Sèter zien er.ût 22. li.3 <Xcd4 
10 •• ng5 t? of 10"a4!? 23. Pxè4 Lg3. (-r) _ . 
11. d4 t? a6 ? 1 · · De .z,'l'a.t'te,,stel~ is a.1_; ,rerlor~, 
"li"G heeft e;enoeg als hij zonder d.e- ~val ~eeft . tot ~'liets ~eleif, . 
kleersa:.'1.enren :~s ziè.t zijn · en w; t d.rei::;ii nu. middels P"b3 of ?Lb3 

( • 1,o; , f. 1 

on·'.;;;i~c..::e_ij,'l.e te vol tooien, ö~ ~, , ,: ·, 1 . ~ijzi ~~r,~ in · te , slui teni · Wit ke.n 
:,ê.S i:.: ·,b~~wd.0:r voo-;,,," 11 •• ac".3 3•P~,.t,· .·. :pu. zon'der;.~g 'b~z~rciA:i 24.0-0 sp~~, 
o· ,,6 0- -. · ,c,, •'• r1o···to '(~'' "\i ''l6 "G opeNr" o.r-_:; , .... '?î..k b"'s,ooif ·tot ,): . . ·~,. · .. , _ .. ._ . .,;v- .. .. ...., .J .... .J ~., ... • .,..,. 1 • :r·~: .. · ~lf.,. ~ , ""\V - ~,.. .· , ~ • 1 , 

v "'·1 de ,~te"! li. '1"1°· 6.oorc"'···1s voo:'èi.~ ~, - ~ 24 -· Lac3 · , ... Df5 ' , · · · ·· ':"" • .., - . -Q ..... -:\,.l,<.,J.. - .. ~~~.: ~· -,:')... ! .. · •. ~ .. - ~ .•. • .... ft;:S.'f,;, ,_~ 
lig is voor de p~',r\;:i.J 1:;ie·li ·r ;.f:"t"'·, 25. ~~ .~.J ', ~~ ,,,,,;, ·B·: ., ···'.,;, 

~ • ~ •, • \ '~ •:.J • ,, " li. .t.\;_ ~~ ,, 

o:!lt1·r 1:e..'<:elings-.;o.01~S"pron.z, .. ·p..:'> '·. 26• · -Iw3 ·.-... _:--'.;r-;J;,., ''. ·· ., ·•;1
_ ~< 

12. o3 'b.5 , .. -~. . \ 1~f\i~ ~'uit~ Ma...~ ~oi't'èiaa~ ~·11.0~~ 
13 !>d.1 t 'if. r;,·-.~~-.:-irt~ d n"';,,oo. ,..,....~ ~ ... .;,r'l~""·:'i.,· -1~· iJ'~ • • I"''' ~ _. o.J\;;;!.V.lwil' vg QYW..L i:v....,. _,..,.~ ~ ., .. 1 ,,;t 
Veel s-iierker d.i:m 13.Dc2, in ;' ··" 26 •• · •• ' · ~2 ' · · ,. 
ve:röa..."ld meir~de eigen veiligheid 27. t'ld'2 LY.f2 + 
en de oo:rri;role wz,. veld. g4• 28. ',IC:i;t2 · e3 * 
De i,"itte rocllade heeft g~en lwE,S"Go· 29. D:te3 , Pe.4 + 
13. • •• Ld6 .30. Ke1 . 
14. Lg5 
15. Pd2 

l 

di~ 3o 

en MB.:!'k g~ op. (1-0) · 

To-'G slot v~~'l deze :-ubriàc 1,;il i.'.c 
mijn lezers een paar voorbeelden 
la·~en zien die a.:r~omstig-z±jn uit he·t 
boe::.~ 11~-p::.sc.b.e Fe.,.üertt v~ Alexè:i. 
S1.i~d~i11. Al VOl"ellS e~ · paa;r pral~~~ ';;: .· _î• 
voorbeelden ondw o.ê lo,rpe ta . n~ , 
1d.l ik eerst he-°G • eera-be jada_slté/ ?{ .'· · 
citeren. van de p~~aai '1'Fahl.êr. iin -~ 
Kommentaren 1•: • · ~ , ... •.· 

"Et':Ï.l'mer-.a wir -urur eine.s- · weiterai:i ·;, T, • 

·Anhonr.tsmus' .. von -~alá>tt~t~ ' · ....... ,,· 
ainzige Fehler_"tst· ;1.oft ,da:j\ 
zei-oh.ani des,·~( 
Ta:~~ solHe-~ 
,r:or-~ füiti' ,., "' ,i • ,, ' . . 

::et 5,-~iïe initic:~ief is op haa.r . ltommda.ti&·h~ ~ ··1;1 · ·~ .r;:., 
:..ooi:;te::.,u..i:.tj maar de witta stell-i~ · ~efX:f#l ~As' ·in.~.a.r: .~ ;: .~ 
~~!!; ;~~~:~:~:=~~:.i~~~v~ , ;·;iJi~-·'=J~~~ .~=:: .!~7-':1 
mi slU::-;. · .:.,:, :~,-~,. g-Enii_fii~ :,zî äèSJ:l"p:f!l.~ .~ ;, · 
16. Pf1 t Tb3 ·· ,<::~{;· :· .. ·:peiz-~ -~ ~enmffl~~l.tS~ï '~il~~) . .. ·, 
17. Pe3 b:co3 · · .. f;;:.r · ·Diéi:ter:i UmstMd.s ~i;; .'má.ti. 'M;~ ·~ .. 
18. b:::c3 Tb2 . · 3lle.rn da..'?l!l bew·i..1:ss-'d sein~ ' wenn 
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Terugblik 

.Afgelopen dinsdag vertrouwde 
ik Henk Simon tijdens het be
ruchte "a:erès-schaak" in de 
bar van H 88 toe, dat ik dit 
jaar weliswaar aardig presteer- <~ 
de, maar eigenlijk nog geen be
hoorlijke partij had gespeeld. 
In nachtbus 75 (niet minder be
rucht,maar ik heb er nog nooit 
w~t meegemaakt,niet in nega
tieve maar ook niet in posi
tieve zin) moest ik over deze 
opmerking nadenken. Heb i.k dan 
Überhaupt .wel eens een behoor
lijke partij gespeeld?Ik be
sloot tot een terugblik. 

Een wat nevelig winterzon
netje verlicht en verwarmt 
mijn kamer.Ik heb geen acute 
bezigheden,hoef vanavond ner
gens naar toe.Mozart's laat
ste strijkkwartet (KV 590) 
staat op,straks volgen twee 
schitterende Bach-cantates. 
Ik zit ' achter mijn schaak
bord en speel oude partijen 
na.!k ben gelukkig,zo. 
Wie schetst mijn verbazing als 
ik in klad een artikel tegenkom 
dat ik ongeveer een jaar gele-

draven in de wei,trainen in :de 
buitenlucht,ergernis tysiek ,kun
nen uiten,juichen bij een doel
punt (doe dat maar eens na een 
loperof'fer op h7!):ik stop met 
schaken!! 
Tijdens de laatste competit~e
wedstrijd deelde ik dib enig
zins triomfantelijk mede ~an 
mijn teamgenoten,die behalve 
_verwondering ook eni~~l.!.~ ·scep
sis toonden:"Ach,dat hebben we 
al zo vaak geprobeerd". · 
Maar een heel lullige nederlaag 
die middag beschouwde ik ;~ls ~en 

· soort teken van hogerhand~ · 
Maandenlang hab , ik toen geen 
stuk meer aangeraakt tot 17 sep
tember 1983:U.S.1 - VAS/ABC'2, 
want al gauw had ik gemerkt :niet 
het typ van de geheelonthouder 
te zijn.Dus een jaartje spelen 
in het eerste, . om het af . te · le
ren.Ik won nog ook.Een . maand la- , 
ter.tegen ZSC 1 had ik de smaak 
al weer aardig te pakken: 

Wit: Paul van ··der Wezrve 
Zwart: P. Roggeveen 

. den moet hebben geschreven,maar 1. e4 d6 2. d4 P:f6 3. Pc3 .s§ 
niet , heb uitgetikt? Niemand na- .. , 4. Pf,2 bg2 5. Le20-0 6. 2=Q 
tuurlijk~Ik zal het nu gedeel- ~ 7. l!2 .Lxf3 8.~ ~ 

. telijk overnemen,het is genaamd: 9.Le3 Pd7 . · 
De verslaving Toeväîligerwijs had ik net énke-

, le v lu ggertjes met Rob gespeeld; 
Het seizoen 82/83 was wel het waarin dit soort stellingen ·.voor-
slechtste van mijn gehele be- kwamen en ik steeds d5 speelde 
staan als schaker. 2t uit 9 in zonder succes.Mede daardoor kwam 
de KNSB-competitie, 1t uit 7 ik tot een ander plan. 
in het NSSK.Treurige dieptepun- 10. Le2 ,!.2 11. dxe5 !? . 
ten.Toen mij dan ook in mei ge- Wit heeft tenslotte met zij~ lo-
vraagd werd om in de A-selectie per paar baat bij een open stel-
te komen voetballen,met verplicht li ng .Zwart gaat actief verder 
trainen op dinsdag en donderdag, 11 .... Pdxe5 12 • .!;t Pd? 
flitste het door me heen: waarom 13. Dd2 Te8 · 
to~h dat vreselijke spel met zijn Zwart"ë!re1gt nu f5 1J.exf5 Txe3! 
urenlange spanningen,dat hopeloze 16.Dxe3 Ld4I en ook pionwinst op 
gevoel na een nederlaag,dat va• .·.~--_ e4.Ik bied deze pion nu ten offer 
riantencircus s 'nachts; lekker JiaJl+lil.aar __ teA _o,p,i:_e}~l:b3,•.K~ti.d1 ~C3 r 

' ' 

, ' ·-- -.-- .. ·~ ·------------~-----
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15.bxc3 Txe4 16.f5 heeft wit 
te weinig compensatie.Sterker 
was d~ect 15.f'5I Het scheelt 
min of' u.ieer een tempo,want 
Tad1 ~s , vrij nutteloos. 
14. i~d%? Pb6?15 •. f5 PeS 
Zwar !doeling,hët paard 

- staat o~aantastbaar en er 
drei~ · ;rbo4. De volgende ma
nouvre geeft wit echter defi
nitief het initiatief'. 
16. Lft2t Dd.î ( f6 17.Lh61) 
17. ?S-rh8 8. b3 Tad8 . 

· 19. ~ 1f?4"r°ë6 20."°"'h4 De6 
21. nm· , 2z:-ri:rr1~ · 
23. e ,. ex 24. !li'f ! 
Op 2~5 vo gt; Db6s 25.Pd4 
Pc6! ?4• ••• a6 
Niet 24• •• Tc8 Pb5t 25.Txc2 
Pd41 ~5. Pd1 ! Pc6 
In tijdnood probeert zwart 
zich te ' bevrijden. 
26. Ij?·: Ml ? En dat gaat 
dus ·e~. heeft niet beter 
dan weet Pce5,da.n bv. 27.Pf2 
Pxd3 28~ Pxd31 (Niet cxd3 De5) 

. Pe5 (w~t anders om onder de 
druk -ui~ te komen7 Wit dreigt 

- simpel ['h6,Dh4,Pf4 en Pxg6) 
29.Th6 ;P.xd3' 30.cxd3 en Dh4 

' 

27. -~ :Beslissend.Op 
hxg6"v°örgt 28.Txh8s Kxh8 
29.Dh4$ : Kg8 30. Dh6 Pxf'6 
}1.Lxf6 . Dxf6 32.Tx.f6 Te1s 
33.Kb.2 ~d1 34.Tf'41 Td6 
(om g6 ie dekken) 35.Th4 f'5 
~6.Dh7s , K.f8 37.Dc7! uit. 
Op 2t,i •• txg6 volgt f'7s met 
winst ,,27 ••• Dxf4 28.Lxh?s 
Kf'8 29. ~Thxf4 is kansloos. 

27. ••• ~6 Nodigt Wit nog uit 
tot ondufêiëîijkheden als Lxf'7s, 
maar er is een simpele winst. 
28. ~zk !52 29. Lx.f6s! 1 - 0 
Op Dx omy Dg3s met damewinst en 
op Pxf"6 is Dh6 mat. 

Tegen de Koningsclub speelde ,ik 
een partij van 6 uur tegen van 
Baarle ,op het el!Ilüè .. .:: nag ·-it een ·-· · 
remisekans missend en op? jan. 
1984 tegen Braggan van Philidor 
Leiden 2 de volgende partij. 
Wit:Paulus 
Zwart: Braggan 

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pd2 dxe4 
4. Pie4~:f6 5:-Px1b exf6T.°P~ 
Ld6--,:Lë'2 o-o S:-o-o li&4 -

·voor theor!eïiiOet je ?U.et---o!'j mij 
zijn.De bedoeling van de volgende 
zetten is een paard op f5 te k:riJ
gen en aán d5 te gaan werken. 
9. :tl.3 Lb,5 10. Ph4 Toce2 · 
11.lliëe2~2 12.

8

r~ Pa.6 
13.~Tf~ 14.Pf ~---=f5. c4 
Tad8 1r.-te3 Lf 1~fd1 Afil:1 
Zwart heef'l;ieiiiig goede zetten meer 
en permiteert zich deze verzwakking 
in de veronderstelling dat vier pion
nen de koningsvleugel afdoende be
schermen. 
18. Ph6 Lxh6 19.Lxb.6 Pe6 · 
20. ~ I2TI De7-riJkt me dege
lijker.N'u krijgt wit er een aan
valsmotief bij; mat op g?l 

21. ~ cxg5 22. cx~5 ~ 
23. Tac1 e4 De be oeling van f5 
24-. ~ PéS 25. f3 Te2 
26. 'Të1' Txert 27. Tie1---f6 
28. ~ Dreigt Df8mat en !ë7 
28. ••• Pd6 29.Te6l Niets is Dxa? 
Pt?! Nu volgt op 2~ •• b6 30.De31 

·: • 1 

Pf? 31.Te7 Da4 32.Txf71 maar het ster
ste is 29 ••• Pf7 30.Te? Dd6! (Niet 
Da4 31.Dc7 Dd.1s 32.Kh.2 Dxd5 33.Txf7!) 
31. Dxd6 Pxd6 Tg?s Kb.8 33.Tc7! Kg8 
34;Lf4 en wit behoudt eindspelvoor
deel.Of het genoeg is voor de winst 
is echter de vr~ag,bv. a5 35.Lxd.6 
Txd6 36.Txb? Txd5 37.b4 axb4 38.axb4 
Is dit gewonnen?Ik zou dat graag van ' 
iemand vernemen.laart speelde echter 
29 ••• Kf'? ? 
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,.G. Tx.f6s! ~ Kx.f6? 31.Dd4s 
Ke7 32. De5sT-xr7 33.Dg'?s Ke8 
34. Df8 mat. Nu is het ook uit: 
31.Te6 b6? 32~ Dd4 Pe8 
33. ~ DFtf 34~----nf'G 
35. ~8S Y2 36.'Txf6s1 - 0 
Tot zover het artikel zo als dat 
verleden jaar al · had moeten ver
schiJnen. En inderdaad,schaken is 
een verslaving,ermee stoppen uit
gesloten. Het seizoen 83/84 was 
redelijk succesvol en ook dit sei
zoen zijn de resultaten goed.Vol
gend jaar ben ik van plan ook 
wat meer aan het schaken te döen 
en wée~ wat minder aan voetballen. 
Verplicht trainen is tenslotte ook 
niet alles,al is het dan in de bui
tenlucht. 
Maar mijn terugblik is nog niet af.
gelopen.Juist in het rampjaar 82/83 
speelde ik drie leuke partijen in 
~én toernooi: Het SGA-kampioenschap 
waar ik zowaar gedeeld derde in -· ·· 
werd ~ De eerste was tegen •• Gerard ·!'... 

Na 18 ••• De? zijn de volgende 
7 zetten min of meer geforceerd. 
19.~a La8 20. ·?1~ rr~ 21.ex l'5ëilf 22. D Txc 
23. cl -në J 2~ exd4 
25. fflt ~l Want op xb~mj 
26. !«fijs m-27. Txf6 gxf6 " 
28. Lf5 en zwart loopt mat.Nu 

··"""h-e-eft--·h.i'j--na - he-it t<>~n~4'~ · ~ · 
!6 steeds de .wending Tc1 mat! 
26. Lxh7s KhS 27. Dd31 fe5 Gerard is e~creatieve se a
ker en probeert hier een actie
ve verdediging. Objectief is 
g6 beter,hoewel hij zich dan na 
28.Txf6 Kxh7 29. Taf1 (dreigt 
zowel b3 als Txg6) weinig il
lusies hoeft te maken. 
28. PM frä 29 • .s2 ~ '. Hier had 1J d3 30. Lxa3s Th41 
willen doen, maar dat faalt ·op 
;o.Txt6. Na Lg5 gaat het ook ge
forceerd uit, maar Dh6 30.Dxb.6 
gxh.6 31. Id3 verliest ook. 

.. • ; ·--- ·· ·- · ~ - . , • ~ ~ - .... ... _ , ••• ,.J,. • 1 :..__<J .' ·-··-- ·- J • ... _ ... ... .· ,I,,!.. ... ~- • , _ _. ~ •.• ... ..IJ. __ , - 4 ... 4~ •. ~~· Wit: · Paultje 
Zwart: Gerard Rill 

1. e4 .E.2 2. P§3 d6 3. d4 cxd4 
4. i5id4 Pf6 • P& a6 b. ~ 

i ?.Pb3 ""ï;ë7 . 8. -0 0-0 9-~ 
1-0:- ~3k°Q'Z 1'f:-Lf-rPbdt 

• De2 ~ac's13.Kh1P__ç__'z' 1 • Le3 
Pc5 ~. l'xe5 ~16~ Kan~ zwart nu op e4 nemen? Nee, maar 
wit moet dan wel nauwkeurig spelen: 
16. • • Pfxe4 1?. Lxe4 ! Pxe4 ( Lxe4 · . 
18. !.xe7 of Lxg5 18.Pxc5!) 18.Pxe4 
Lxe4 19.Lxe? 16. •• Pe6 17. ~ 
Lxf6 18. Lg4 l De.bedoeling van wit -

30. Tae1 Dd2 :;1. Te2! Da5 
"(aeda.memag niët'ïiaar 

witte velden! ) 32. r3s 
Lh6 33. Tf6! Tc1s 34. ~ 
kgs 35. § -r- o 
En nu dan eindelijk een partij 
met intuïtieve offers! , 

Wit: PvdW 
Zwart: Wim van Tuyl 

1. e4 ~ 2. if3 Pc6 3.15 a6 4. 'ta:4 Pf 5.0-0 
be ~ ~? _,,; Te1 ~5 a. -2,2· ~9. ~ tb6---,o. à2 



'"' ... ............. c-

h6 11. Lc2 0-0 12. ,9;2 Ph5 
1';. Pbd.2~ -o'p het logisc er 

. c6 .~me14.b4 Pe4 15.P.xc4 
bxc4 16.dxc6 Lxc6 1?.De2 afa 
doende.Maar dit is ook niet zo 
ste±-k. 14. lil Nu staan zwarts r· 
stukken sleëlit op de damevleu
gel. 14. • • Lc8 15. Pf1 rz 
16. -~ c4 l~Gespeelä9me 
het oog op de komende aanval. 
De ~iagmiaal 11811 de loper wordt 
geopend, maar na 17. b4 Pb7 
sta~t het paard rampzäiig. 
18. ,·. I.d2 Dc8 Een komisch mo
meritTijn"eër.ste impuls was 
19. : Dc1 Lxh3 20. Lxh61 ,maar 
na ~en verèere verdieping be
slopt ik tot een pionoffer. 
19. Ph4! rr~ 20. Ph,~l 
Niet""nätuur 1 k 20. ge Dxh3 
met overweldigende aanval voor 

zwart; r5 21. w2 Kh2 
22. Df ~8 • ~ ~ 
Ik ha met al tot hetltomen-
de offer besloten,wit moet nu 
doorzetten. 

24 • .& !?! f6! Geeft wit het 
minste keus.(Op direct gxf5 
25. exf5 f6 kan ook g6) 
25. ~ Slecht zijn Pxh6 
en P~anwege fxg5I 
25. .. • • ~ 26. eg~ Pe7 
Ook op D'a7"volgt ! 
27. Xh1 ! Tg8 28. XEtl ~ 
Hardnëlëkiger is De8~.Tg?s 

_. Kh.8 (Txg? 30.hxg? Kxg? 31.Tg1a) 
30. Tg1 met verschrikkelijke 
aanval voor wit,middels bv.Lg5l 
29. ~ ~gz 30 • .mfil De8 
31. ~- 12....__32. ~-~ 

33. Txg'7s Kh8 ~. ~ _Pd8 
Nu kan zwartna bv. Ta:1TLxf'Tnog 
even vechten en hij dreigt Ta? 
maar het volgende stukoffer 
maakt aan alles een einde. 
35. ~ ~_g5 36. f6 E!Z 
37.~ TO:S-38. !z7S° !5§ 
39 !fi2! Kh8 40. 1 - q 

Met de overwinning in çle laat
ste ronde ( 13 maart 1983) wist 
ik nog net derde te worden. · 

Wit: Bouton 
Zwart: PvdW 

1.e4 ~ 2. _E!2 Pc6 3. Lc4 
Pfb 4 • .§ ~ 5. !,2 ~ 
is een positiespeler met ori
ginele ideeën, zoals ook ver
derop blijkt.Maar hij is ook 
wat zorgeloos. 0,,.0 6. ge3 d6 
7. 112 Le6 8. i«ë6 fxe -
9. b4 ~ 10. 0-0 ê!r . 
11. ~2 55 12. 'l'ê1 d4 
13. 14.Lb~Dd,,-
15. t~ 16.15'61 -r;?4 · 
17. a s -x'.68 18.~ ~ _ 
19. Pë2r"" Dë'oedoeling van zwarts 
merkwaardige damemanouvre,maar 
zijn dame staat daar natuurlijk 
teveel buitenspel. ~21 Een · 
aanvalszet.zoals zal't,lijken. 
20. Tad1 ff& 21. Kh.2? 
overziet zwarts volgenle zet,ma 
wat an ders? 

21 ••• Px~ ~- 22.m.! 
23. Kf'2 Dxh3 T"R'oudt de aan
val vast,äl'trekschaken zijn 
niets. 24. ~ !fS! J...~à'~~. 
~ 25. ~ h5s beslissenql 



26. Txh5 ' Pxh5 2?. !!52 
Op Kxb.5 volgt Dh3S 28. Kg5 . 
Le7s 29 ··Ks"G. Dh6mat. 
OF 27.Fxd6 Df3s 28.Kg5 Df4s 
29·.Kxb.5 Dh6s 30.Kg4 Tf4mat 
Of 27. Pxd6 Df3s 29.Kh3 Tg4! 
30.Lc1 Pxg3 enz. 
27. • • ~ 28.Kxh.5 ~ 1-0 

Tenslotte nog twee miniatuur
tjes.De eerste is uit eèn ex
terne wedstrijd in het voor
jaar van 1984, waarvan ik helaas 
hat notatiebiljet kwijt ben. 
Wit:PvdW Z~a;rt: ·N.N. 

1. e4 ,!Ü 2. P~3 d6 3. d4 Pbd'2 
"-• 'të4 E§ 5a Pc~? '(ë6 moet) 
6 • . ~ f Ph6 · 7-:-f;x1 s TZ 
8 •. ~ 1>e'i. (D d51 omt tp 
b~t zelf<ieneer) 9. Px~s Kf8 10.ld2A Dh4 11. Pe6s !:iiJ.r-" 
N~ s et(verassend}meteen uit: 

i 

.. \ 

12. ~ ! 1 Met mat of dam.ewinst. 

Het laatste .partijtje is,jawel, 
uit dit seizoen,maar valt meer 
onder de categorie"onbehoorlijke 
partijen". Sorry,Gerard • 

. t•· 

Wtt: Gerard Janssen 
Zwart: PvdW 

1. e4 ~ 2. f4 exf4 3. Pf3 
Pf6-4. 1 P72 5:-te2 C 
b.0-0 • d4 pë"E,g. c4 ? ! 
dxc4°9. ~ts 1o. Kh1-PÎ7 ! 
Opiileuw is Pe ier een--a-~va a
zet! 11.~? Wil rustig de lo-

pers ruilen, maar overzi et de 
volgende twee zetten; 

Een pittoreske stelling , l et 
vooral op de piomiènl 
1a ••• r%.r51 12. Lx.f4 Dh4! 
Wit gee op. --- ----

Reeds lang donker is het nu. 
De centrale verwarming heeft 
het werk van de zon overgeno- ::::::~, 
men. Toevallig is er wel net 
weer een Bach-cànt~te op de ra
dio: "I .ch habe Genug". 
Inderdaad, genoeg teruggeblikt 
voorlopig. Een volgende keer 
hopelijk een partij uit dit 
seizoen die de moeite van het 
publiceren waard is. 

Paul van der Werve 



Notulen van de ledenvergadering van dinsdag 25-9-•84 

I.Aanwezig T8ll het bestuur:Fons Groot,jurgen Stigter, Eric 'lhunissen, Wiet BoU118., 

Adriaan : Houtsmuller, ville• Blankert. 

I 
2.Schaakc011Puter. Ot'er de eTentuele aanschaf ~an bestaat onenigheid. Rob v.G. vindt 

het zonae· Tan het geld. EYenals ondergetekende. Jurgen daarentegen vil wel. Besloten 

wordt . ,~en volgend voo?"stel af te wachten. · 
. ' 

,.Prijsuitreiking: de bekende ne ssen wijn werden dit jaar uitgereikt aan: 
.... 

clubkampioen Renf in •t Veld 
topscorers 
1eam 1: Paul Tan der Werve/thijs de Ruiter v.$.

" 3 ~ Peter Beugel 
:Z.J: Gerard Janssen 
· 4: Adriaan Houtsmuller 

5: Paul Wester 
snelscheakkampioen @erard Janssen. 

t 

bovendien zal Kees Bakker een nes t oegestuurd krjjgen, nu hij onze club heeft 

verlaten. Voor alles wat hij voor de club heeft gedaan • 

.. Jurge~ iicht het financiele jaarv~rslag toe. Daar snap ik helemaal niets T8ll, 

' maar dat zit vel goed. Behalve een punt dat om aandacht roept, nl. de fi

nanci~rµig van het studentenkampioenschap! ~urgen stelt voor een sponsor te 

benaderen. Ei wordt besloten een commissie in het leven te roepen die de taak 

. • . zf4]. htb)>en te onder zoeke~ of er mogelijkheden zijn een sponsor te Tinden. 

5.De .plllS.tsingscommissie is nog riiet bijeen geweest. Er- za1 een verslag in de 

schaktiing komen over hun bijeenkomst. 

Wiet Jtefkt op dat goede arspraken moeten worden gemaakt over de kriteria 

die g(itlden blj eventuele plaatsing of niet-plaatsing. De opkomst V8J1 TOoral 

veel eerste team spelirs is bijvoorbeeld slecht. Mogen zulke mensen nog vel 

gepl94t~t wordeni 

6.Mauriqe Teheux is vervangen door ondergetekende, Fons Groot door Willem Bla.nkert. 

Thijs Wenniger (externe vedstrijdleider eerste team) wordt vernmgen door teter 

Beuge+• delaatste wil vel graag dat iemand hem helpt. Er moet dus nog iemand 

worden ~evonden. 

7.Vers]Agen T8ll de Yerschillende dommissi es: 

-Kascommissie: 6,n ding: Agile Pllyker wordt vervangen door Clemens Polniet. 

•Scllakelingcie: R.v.G. schreeuwt om kopij. Coen Mekers stelt voor in iedere 

sc~e~ing een tussenstand intern af t e drukken. ( we krijgen dan ,tiPf1oteringen 

, alaI!!l,SChakers, troetelschui vers etc •) 'i i. 

-GeschiUencie: die bJ.ütt te bestaan. · ..... 

- 15-k~ie: Jurgen vil graag vervangen worden. niemand meldt sich aan. 

-Rati.ng-cie: Wiet za1 nogeens in de schakeling zetten hoe het systeea werkt. 

-Materi~cie: Adridder ( schrikt wakker} heeft Diets te •lden. O, ja er is 

een ~~uwe kast+ inhoud. 
-studentenkampioenschap-cie: Jaap Deinema wil wel de voorbereidi.Dgen maar zoekt 

ie~d '.voor het werk tijdens de kampioenschappen zelf. Dit geldt ook TOOr 

Paul v~ der Verve. Rob van Gompel stelt zich voorlopig ter beschikking. 

- Jurgen vil een bibliotheekcie worden hetgeen _aet grote meerderheid wordt aan

genouae*1• 

8. Simult~: Frans Borm wil revanche. Gratis. Rob v. G. zet in de schakeling wanner. 

~ (~v'"'\<-~u~~ 'v-J- \M,\. .~cJ..e ...... U:,~:k vi. : 6 i"\;\"'-'-'~~- te.~"' ~ .:,(v.-.. . Ç\\~ 'n'i , .,.,..,.,..,.h.< 

9. Rond~: Rob van Gompel: '_'Wie weet waar je goedkoop diagrammen kan laten j,et:,_ -:io 'l. 

maken ?" ~(,,;, .,, \.. bé e.\...e-..1:. J..;: .. lc 

Jurgen Stigter: " Bij van Stokkwn ! " e~ ~ ro • .t':"l .,.c., ,v l \1- . ) 

Rob van Gompe1: " Jiboi zo." 

coen Mekers 
et ll e., ',., 

1! 1 
~ \.4 n t'1 e ""' et(,. 

d ( ' . 
-~~ . 

d(..-v,- ~·i u~ k( ,.,..,_r .. ~ ? c.C 1 f l"il..· .• z.f,...cf,.;{ ? 

4c;J r , v-...Cir-. Ko""' h ._., ... t ( ~ ~ 


