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NUMMm. 4 

Beste mensen, 

21 mei é\l-•S• vindt het jaarlijkse 
d.oorgee:fscllaa.k plaats l 

. Voorafgaahd.e hieraan zal de 
na.j~ledeuvergadering plaats 

hebben. Tot deze kombin.a.tie is , 
besloten, Ma1€ezien de vergadering 
in het naj~ altijd , sleab.ts 
Wèinig tijd in beslag neemt. 
Het is de bedoeling om om 20. oo 
unr preoies met de vergadering 
te beginnen, zoda:t we uiterlijk 
21. 00 met het dèorgedscbaak 
kuml(;m beg:ilmen. 

Voorlopige Agenda ·1edenvergade:cilJ€ . 
21-5-'85 . 

1. Op8Dil:lg 

2. Notulen 25-9-'84 (zie sohake-:. 
ling 11-12-•84) 

3 • .Mededelingen 
4• Herziene begroting 84/85 en 

begroting 85/86 . 
5• Verkiezing voorzitter * 
6. E:indsta.c.den externe en interne 

competitie 
Î • Hond.V:t'a.ag 
8. Sluiting. 

Voor wat betreft 5. : naar het 
zich laat aanzien is iedereen 
van het lnti.dige bestuur - uit
gezonderd ondergetekende -
bereid volgend jaar a.a.n te 
blijven. Ik wil graag nu vervan
gen worden, omdat ik volgend 
ja.ar wegens and.ere bezigheden 
geën lid za.l blijven van de 
a.t'deling. 
Vriendelijke groet, 

Et"io Ttnmni ssen. 

Voor wat betreft 6. : de interne 
competitie kan na 21 mei vast 

\. 

nog wel een paar weken doorlopen, 
,. t/m 18 o.f 25 juni. &t. de Wl-

~e:rn wil ook vervangen worden. ( =5) 

-. 

/ 

. Een andere aankondiging: 

16 - 19 mei 

wordt het stu.dentenkampioensohap 
verspeeld in de sporlha.l op het 
oude RAI-terrein (bij O'mra hotel), 
en US-ers die hun oontrilm.tie netjes 
betaald hebben krijgen weer 50 i 
korting ap de insob.rijf'kosten. ' 
Inliohünge:n en insohrijving bij 

Jaap Dainema, 120838. 

LAATSTE NI:WWS: 

US 2 VERGOOIT LAA'l1STE KANS ! ! 

Op donderdag 16 april trad US 2 aan 

in de Bijlmer tegen Isola.ni 1; De 

opdracht was, hoe dan ook, te winnen, 
om de theore-tisoh nog aanwezige 
kampioenskansen ( a.1.s oonourrent ~ 2 -

nog een st~e ZOll laten vaJ.len) . 
in stand te hou.deno Op enigszins 
ongelukkige wijze werd dit een 
illusie. Jan KoOlnen was de grootste 
pechvogel, door in gewozmen stel i;; ng 
op de 40e zet door de vlag te gaan, 
omdat hij niet zo gauw het enige veld 

voor zijn bedreigde toren kon vinden. · 

Dat -hij die toren een zet eerder 
w.i.mlend had kalm.en offeren maakte 

de dramatiek: compleet• Invaller Ma;t-o 

Ordodi maakte opnieuw incirak door 

een a.a.mankelijk zeer beroerd ui 't
ziende stelling te houden~ en a:f te 
breken in mogelijk zel:f's iets betere 

stelling. Adriaan iioutsma.J.ler brak 
.ook a.f', in waarschijnlijk remise
stelBng. Verder viel Peter Beugel .l 

in positieve zin ap met een sterk 
gespeelde pa;r"tij met zwart, wat in 
de slotfase in een punt ouJ rni neerde. 
Coen Mekers kon met lii t geen vuist 
maken tegen de nieu:we hoof'd:redaoteu.r 

van Scba.kend Nederland, tin.ze bij 
de Weg, en werd er, b,r the way, re
gel.ma.tig ~ gezet. 
Voorlopige uitslag: 5-.3. 
Volgend ja.air misschien meer SQ.cces. 
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Sinds · het; ui ~komen van de vo:cige . Schakè:ling:; zijn i er 
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INSOMNIA 

Koninkrijken val1en ,met de regélmaat der klok, 

Ook de stellingen op het sch~akbord bezwijken. 

Na een in tijdnood tot leed gekeerde go~ 

Is zelTs remise een illusie - niet meer te bereiken. 

Menig schakers nachtrust is al wreed verstoord 

Door fraaie känsen hem op tt laats~ door de neus geboord. 

In de monsterlijke tijd.race verwerd tot hoon 

Wat in de Schakeling had m9eten prijken als goudgerande kroon • . 

De opgeluchte opponent betuigt luidkeels zijn spijt 

Over -*'t sc~ele orrer dat in stuk.verlies wendde, 

Maar de 1?4sl:ukkeling is al zo verzonken in ellende 

Dàt hij dit niet van vàls sentiment gespeende medeleven als de ziekte 
/ ' 

ts Nachts verscheurt het gruwelijk getik 

Nog steeds de zo genooddo stilte, 

Zijn door t t du_ister klieve ndè arendsblik 

Ziet helder de kritieke stand 

. mijdt -. 

Waarin de rede door waan wer~ aangerand, 

Schrijnend leed verdiep t in ochtendlij~è kilte. 

Na een doorwaakte nacht gloort aan een ve:r verschiet 

Toch weer een straaltje onbestemde hoop. 
11Als ik nu iedere partij ga winnen - geheel onmogelijk is tt niet 

Kan ik nog zeer hoog eindige n, de mensheid zal me beminnen · 
1k Ben blij da 1k ' me niet verzoop.n 

Peter van Baarle 

' - -~--- --- ----- .. --·- ··-·--------- .. --~-----···--~-- ---4-···-------- ·------~------. . .. .. ·- .,, - ... . . . ; . ~ .-
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WIL JE MA.'lYI'EN ? 
door Rob van Gompel 

Zoa.ls de lezer ook kan opmaken 
uit de vergelijking van de 
interne stand nu. en in de vorige 
sobakeJ ing heb Llc.de afgelopen 
periode beroerd gescoord. Nu 
zal iedereen er wel van mee 
kunnen pratén dat · je soras op 
een avond alleen~ slechte 
zetten lijkt te kunnen doen, 
en je dus ha.t'dha.ndig van het 
bord wordt gezet. Da.t soort 
nederlagen geven wel korte tijd 
een vieze smaak in de mond, 
maar daar helpen een paar pilsjes. 
al .heel . aardig tegen. Anders 
zijn die nederlagen, die tot stand 
komen door een blunder of een 
korte zeer sleoht gespeelde fa.se, 
waarmeé een avond ha.rei werken 
en een goede partij plotseling 
in een ruïne verkeren. · 
Het is mijns inziens op het 
niveau van onze club (en dan 
bedoel ik dus ook jullie, us-1-
ers) onvermijdelijk, niemand is 
zo sterk dat hij onder alle 
omstandigheden steeds de juiste 
zet weet te vinden. Dt-ama's 
zijn 1pa:t't of ~e game•, en ~ 
hebben we mee 'te leven, het 
enige dat er een beetje tegen 
helpt is het opdoen van e:rvacing. 
Omdat er veel wa.arlieid schuilt 
in het gezegde dat je veel meer 
leert van het ana.]._y-seren va.n je 
verliespartijen da.n van je winst..:. 
partijen zal ik nu twee neder
lagen laten zien die mij als 
zeer dramatisch getroffen hebben. 
De eerste is mijn partij van de 
reva.nohesimw. taan van Borm op 
8 januari ( de eerste keer had ik 
helaas niet mee kunnen doen) o 

l3oim - livG 
Pirc 

1. e4 
2. d4 
3. Po3 
4. Pf3 
5. h3 

d6 
Pf6 

g6 
Lg7 
••• 

Een zeer rustige opzet voor wit, 
die evenwel niet o~dersohat mag 
worden. 1,g4, wat zwart in veel 
va.riant en speelt, wordt verhinderdo 
Ik was niet op de hoogte ,van de 
theorie, die verder gaat met 5oe0--0 
6.Le3 o6 7 •a.4 en nu 7"a.5 of 7"e5. 
Deze varianten ha.al ~ uit Nunn, 
The Piro fo,: the Tournament Pl~er. 
Bom was hiervan zonder meer op de 
hoogte, want Nunn noemt een partij 
:Borm-Jl'a,ulbut, Il3M 'B' 1978 met deze 
va.riant (1-0,35). 
5. ••• o6 !? 
6. Le3 b5 !? 
De vraag is of (dus) 6 .Le3 om1.aU.li"
ke-llrig is; im.'tlers, door 6.a.4 te spe
len k.a.n wit het spel in de banen 
va.n de hoofdva;i:,ia.nt hou.den. Mij lijkt 
het uitstellen va.n de Zi<la.t't e rocha.de 
in deze stelling geen bete.kenis te 

,.., hebben, en ik acht 5 •• o6 dus als 
een mogelijke versterking van de 
theorie in deze va.riant! 
7• a3 Lb7 
8. Ld3 0-0 
9. 0-0 a6 
Om de o-pion vrij te make.no 

10. b4 Pbd.7 
11. es dxe5 
12. dxe.5 Pd5 
13. Pxd.5 

diagram t. 
Een oru.oiale stelling. lk had hier 
gepland te spelen 13 •• Pxe5 ! , maar tex
wijl Bor.n zijn rondje liep zag ik het 
nspook" 14.Pxe7 Dx.eî 1.5oPxe5 Lxè5 16. 
Lc5, waa.rna zwart nog 16 •• Lcl6 .heeft, 
maa:r 15".Dlce5 is natuurlijk eenvoudi
ger. De cru.oiale va.ria.nt is dus 14oPf4 
P:x:f3+ 15.Dx:f3 (16.gxf'3!?) Lxa.1, waarbij 



}. --bát mijn V~ ,hét 
~:matéri&.e ·~cb.".1- -nog ·m:et . is 
-~i,i; x.0da-t · .aan de ldtiè 

~ i:ltélliDg ~e -~dè ~-voorkèur moet
.~ -gêgeven, ·dàa.1:' hij "'Wel de 

' -i~e . velële.n bèheer~,, . en ~ . 
: ~ op de wi:tt'e veldén. maa.xv 
··weiii.i.g· tegetlO'V'ér kan stellen. 
Het-. bedoelde .. ! . achter 113 •• ~ 
smolt de;rb.alve ' aJ.i Slleetl. W V'OO"J! 
c1e·zon é!l ik speè1de serviel 
11. ••• c.x:d.5 
14,. Ld4 Pb6 
15. h4 !? 
Probeer alvorens verder te kijken 
m.t ~erst zelf eeruf een pla;a VOO"/: 
zwa:rt te bed.enken! , · · · 
-15. ... Lc8 ! . 

' 'Volgens mij ~de enige maw.er om 
de .z.wa.rte -stelling speelbaa.;r;> te 

: lmu.d.en. 113· is weg en J>rQmpt 
keert de witveldige loper terug 

. op haar :pad om op de K-vl eugel 
het paard op f'3 te ruilen. · Dit 
komt zwa.rt ten goede omdat o.en 
zwak stuk (loper op b7 is slecht 
va.nli'ége de oll'WZ"lkba.re aanwez~ · 
heid van pion d5) een potentieel 
z.eè1' actief paard elimineert. 

· 16~ Dd.2 Lg4 
17~:. Df4 
~wit beschikt niet ove r nuiitige 
~ettent 17.Pg5? h6; of 
17 ePh2? ! Le6 geven · zwa.t't minder 

·problemen. · 
· 17. • •• · Lxf.3 
18. Dxf3 e6 
Met eeu loper op b7 had dit 
slu.i ten van de stelling vrijwel 
gelijk gestaan aa.n stuk-verlie s . 
19. h5 Pc4-
20 • 'J!f' e 1 11J4 ! 
Dit ogenblik leek _me zeer ge
schikt om remise aan te bieden. 
Ik realiseerde me dat de pion 
die ik g.uig winnen op .h5 nooit 
een. blijvertje kon zijn, en 
~eerde de stelling als ongeveer 
in evenwicht. Ik had de indruk 
dat Borm dat ook wel vond, ma.ar 
al t .eveel beroerde stellingen 
had elders om nog "cadeau:tjes" 
uit te delen. 

21. o.3 
22. Dxh.5 
·23. g3 ! 

- ~5 
gr115 

,Legt de -h-pion va.Gt op ·· wr:,;~Sd.~ veld, 
zoda"tr de loper niet voor de verdèdi
gi.11g te hulp kan sQbieten. 
23. ••• Tae8 ? 
24• aJl. ?! 
Wit.pl"O:fiteert niet van mijn bhm.d.er: 

, 24•Lxo4 dxc4-25.to5. wint een kwal. 
. :F'Ah.ter met gelijk 24.1c5? Pxe5-! 25. 

Lx:f8 Pf3* etc" 
Na. 24.a4·~moet zwart vooral niet •• lxl:a4-? 
spelen, wegens (weer) 25.Ll:c4 en 26. 
Lo5, echter ua. kan zwart zijn plan~ 
d.a.t aab.ter het foutieve 23 •• Tae8 ·ver
scholen zat, met kracJ::rt ten tonele 
voeren: 
240 .... f6 l 
Maakt dnidelijk dat~ ook nog 
meedoet. Ret ntte initia.tiet begon 

. ster'k te worden, maar zwan oreëart 
tegend:reig:i nge.1:i. · (Let op e5 t ) 
25. a.xb5 a.xb5 
26. Lc5 ~5 t 
27. Le2 . 
Een hoogst curieuze . stelling. Als 
je alleen naa.r het materiaal. kijkt 
lijkt zwa;rt . gewoJl.?len _te staan, "Want11 

bij heeft immers twee pluspionnen. 
Een nauwkeurigere blik leert echter 
dat wit niet slecht kan staan: hij 
bescbi.kt C1V0 :r twee mooie lopers die 
onru.st stoken onder de zwarte torens, 
en bovendien. zijn pion b5 en h5 vo<m 
zwart niet te houden, zodat op lan
gere termijn het materiële evenwicht 
wel weer hersteld wordt. Maait' ook 
zwa.rt hee:f-t aktief spel.~. 
27. ••• Tf'l 
28. Iah5 Pg6 
29. Ta6 ?! 
29.Ta5 wint een tempo ten opzichte 
van de pa.t'tij. 
·29. ••• e5 
30. Tb6 Td8 
31. 2tb5 d4 
32• Td1 
Kijk nu eens zorgytü.dig naar deze 
stelling. Om dit · te vergemakkelijkeii 
sta.at zij op · de vol.ge.nde pa.g:iM in 
een diagram a.t'gebeeld. Probeer te 
beoordelen. wie beter staat! 



Mijn plan ï"-a.s 32. _.d.3, 1-;aal"IW, 

ik vrijwel al ~ijn den1..-tijd 
besteedde aan het beoordelen 
van de va.riant 33 .Le2 e4 34,:f3 
f'5 35.g.4., wa.ar:na zw-art lcri tiek 
lijkt te staano Ik verwierp op 
grond van deze analyse 32 •• d3 
en moest- 'toen 'nog eve.i:'"1 snef 
een a;n.dere ze-t ~-.1er~-?1.nen. Dat 
werd het op he eerste gez~ch.t 
plausibele 
32. ••• ~dî ?? 
Waar.na. volgde 
33. Lg4 ! 
en ik gat gedesilussicneerd op: 
zwa;J'.'t verliest een kJic!.liteit in 
iede:t'e -va.riant. (ga d.i t zel:f' m:l-8..r 
n.a. t) • B0!'1'n was enigsziu3 verbaasd 
hie:i:-over, noemde het èen "sportief 
gebaar", omdai; de stelling m~t 
een kwaliteit minde~ nog niet zo 
eenvoudig gewonnen is voor wit 1 
ma.a.1" de gedachte dit nog ·te 
proberen kwam op dat ogenblik 
niet in me op. 
De tra.giek va.n de si't .o.à.tie i s 
dat in. de diagramstelling wit .-r, 

na. 32 •• d3 ! géén 33oLe2? kan e--pe
len wegens 33°'dxe2H 34.T-..-cd8i
L.f8 en zwa.-rt wint, omdat er 
geen remedie is tegen de promo
tie van de e-:pionQ· 
Tegen zo'n pa.r-'liij zijn nob gE"en 
liters bier opgewo.ssen! 

De volgende partij is een iioor
beeld waarin ik, na behoorlijk 
uit de opening te zijn gekomen, 
in het middei-ispel d.e kluts lo·tl.jt 
raak, om vervolgens ondardcS'· 
ernstige tijdnood van de tecen.-

. St.lUUil'I', 

enkele slechte zetten sterk weerlegd 
te r;ien word.en. 

Wiet Bouma - RqO 
Piro 

1~ e4 d6 
2. d4 Pf6 
3. Pc3 g6 
4" :f4 Lg7 
5• Pf3 o5 
6. d.x.c5 
W:'i.et zei dat hij maar geen 6 . Lb5 
had gespeeld in verband met mijn 
11ta.ktisob.~ reputatie" of zoiets ( ! ! ) 
6. o•• Da.5 
7. Ld3 Dx:o5 
8. De2 0-0 
9<;) Le3 la.5 
Het a.lterna:liief is 9"no7, maar dat 
bevalt mij minder dan de tekst. 

,...10. 0-0 Lg4 
11. Tad.1 io6 
12. h3 ? 
"Illogioal" volgens Nu.nn. De conse
quentie is dat zwart; zijp. fia.nchetw
l o:per moet> geven om op c3 een pion 
·iie winnen, waa.M"oor wit dan onvol~ 
doande compensatie heeft. Wiet had 
het over Spassk:i.-F:i.scher, ma.ar om 
die te blijven volgen had hij 12. Lc4 
moeten doen: 12 •• Pb.5 13.Lb3·-~c3 14. 
bo Jl:g:c3 15.:r5 Pa5 16"b.3 (16.Ld4!? 
Gligorl"'-~ort o~. Skopje 1972 
(0-1,62)) . etc.= 17e ma.tschpa.rtij 
1':i.~C'J1er-&'passki 1972. 
12. ••• ux:f3 
î 3 • Tot:f 3 Pd7 
14. Lc4 Ta.o8 ?! 
Ri.er verlaat ik de "stampa.rtij 11 

BaozvD.s..~=--lfinston, US!: 1977 ,die (dus) 
-,.rer-volgde meii 14 •• Lxc3 , maa;i:-da.'t 
du.r.fde ik (du!l) niet aan ••• 
Eet vervolg was 15.b:x:03 D:cc3 16.Lb3 
Po;S 17 • .b4 a5 met· onvoldoende oompen
satie voor de pion (Nunn). 
15. Lb3 Tfd8? 
F,en verk:eerde taxa.tie. Ik· onderscblatte 
het bela.ng van d0 verzwa.kki ng Wll 'f7. 
16. · e5 dxe5 
17. fxe5 . Pdx.e5 
18. Lxf7 + Pxf7 !? 
19. Drf'7 +. Kb.8 
Zwart is de problemen redelijk de 
b2.as gebleven. Wiet was ondertussen 
in ernstige tijdnood gekomen, maar 
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bH.j:ft attent spelen. Omdat ik 
mijn stelling, vooral i.v.m. 
de e-pion, als wat slechter 
beoordeelde leek mij een remise
aanbod misplaatst. Wiet liet 
na de par-tij echter weten dat hij 
zu.lks zonder meer had geaocep
teerd. ••• 
20. Db3 ! · · b6 
21. Pe4 ! · · 

diagram 3. 

De zwarte stelling is kritieko 
Mijn be .ste ~ was nu beslist 
21 •• Pd4! 22.I.a.d4 Lxd4+ 23.Kb.1 

· en nu 23 •• Ia6 (ik kan niets 
and.ers voor zwoo:'t vinden: oeDd.5? 
24•lllcd.5 Tx.d5 25.03) 24.Pg5 Lf6!? 
25oPf7-+. Kgî 26.Pxd.8 '!x:d8 Z7 .Tfe1 
Txd.1 28.Txd.1 De2! en zwa.t't lijkt 
nog voor remise te k:wmen vechten. · 
Nu zie ik ook hóe het zwarte 
spel valt te versterken: 20 •• b6î 
( dus een zet vóór het diagram) 
had vervangen moeten wrden door 

. 20 •• Da6!, waarna 21.Pe4 Pd4-! 
22.Lxd4 Lxd4+ 23.Xhj: Lf6!, en 
zwart heeft een tempo gewonnen 
voor de verdediging en houdt 
sta.nd. Mijn voortzetting niet: 
21. ••• h6?? 
22. ~ + Txd.8 
23. De6 ! Pe5 
Zwa..t't staat verloren. 
24• Dx.e7 Tc8 
25. Pd.6 ! Txc2 
26. Pe8 ! I 
l!h nu is het zelfs uit! 
26. ••• ~ P.t'3 + 
Z7 • T:.x:f 3 · De5 
28. Tf8 + ! 
en aangezien Wiet "in zo'n 
stelling wel 40 zetten kan 

r. 
doen in 'n paar minuten" ~ ik maa3::' 
op. Een door Wiet vooral. in de tijd
nood erg sterk gespeelde par-tij! 
Om deze I'llbriek te beslu.i ten neem 
ik U mee naar Bevenäjk, waar op 
13 april US 1 moest aan.tred.en tegen 
Pa.t Ma.t 1, ten einde door middel va.n 
een overwinn.ing ons clubje ' ander
maal voor degradatie te bei-~~ en 
daarmee Pat Mat met het tegendeel 
op te zadelen. Elders las U al dat 
onze versterkte sta.a;rt (drie inva..1.
lers) dit doel med.e heeft bereikt, 
en het was mij een grote eer zelf 
ook een punt te mogen bijdra.geno Hoe · 
dat tot stand kwam ziet U hier: 

RvG - Nico ])Jin 
Siciliaans/Frans? 

1. e4 o5 
.-- 2. o3 Pb6 

3. Pf3 e6 
4. d4 axd4, 

' (familie?) 

Zo blijven toob. enkele kenmerken 
van het Sioiliaa.o.s aan de orde, ·· 
hoewel de pionnen-stru.ctutir spoe
dig Franse trekken gaat verton.en• 
5 • c.xd4- d5 . 
60 e5 Le7 ? 
Hier staat de loper verkeerd, waa;c,
door de ontw:i.kkeling van het K-paa:ro. 
lazJge t~jd wordt belemmerd. Het pla.n 
is f'6, m'3ar dat ho~t wit niet te 
veront:rusten, zolang hij ma.ar nalaàt 
op f6 in te slaan. 
Î• Le2 :f6 
80 0-0 Ldî 
9. a.3 !? 
Allereerst gespeeld om op Te1 Lb4 
te voorkomen, daar afruil van de 
sleahte loper z~ zou helpen. 
Verder is de zet nuttig voor het 
inperken va.n toekomstig zwa;rt tegen
spel. De verzwakking van b3 leek 
me zonder gevaar. 
9• ••• To8 

10. Te1 fxe5 
11. d:x:e5 '1JD7 
Eén. alternatief was 11 •• m,6 om met 
de mogelijkheid "d4 te spelen. Nu. 
dreigt er géén 12 • .Pxe5 i.v.m. 13. 
Pxe5 llx:e5 14.Lb;+ met damewinst. Wit 
hoei't e5 dus niet te dekken, en kan 
12oPc3 spelen, daar 12 •• d4? 13.Pxd4 



P::x:e5 14.L:f 4 hopeloos is voo.:r 
zwa.rt wegens de dreigingen 
Pob5 en Lb.5+. Ik probeerde 
mijn tegenstander evenwel 
t9t 12 •• P::x:e5 te provoceren 
middels 
12. 1e3 !? Pd.8 
. nir.f't dus de consequenties 
niet aan: 12"PxeS u.Pxe.5 (13. 
Lf4!?) nx;è5 14.Lb.5+ Kt"8 (14•.;.g6? 
.15.Ld4) 15.Ld4 Dg5 16.Lx.a.7 -. 
Zwa.rt kiest daa.rom een la.?Jgzaam 
plan: hij brengt zijn pa.a.t'd 

· naa;r f7, om zo tot ontwikkeling 
va.n het K""'Paa;ro. te komen. 
13. Ld,3 Pf7 
14. Ld4 Pgn.6 
1,5. Po3 Lc5 ? 
,!li,j .. ~ 15 •• 0-0 ~eten proberen. 

diagram 4. 

16. P:x:d5 ! exd5 
17. Lxc5 .Dxc5 
180 .,,e6 0-0 
19. ex.dî Tod.8 
20. Pd4- ! 

diagram 5o 

Een fantastische zet om-te kunnen 

lo. 

spelen! 20 •• Dm4,? is verboden wegens 
21.L::x:b.7+ en 22ellx.d.4-, en er dreigt 
Pe6. Zwart vindt (uiteraard) de ei;iige 
zet; . 
20. ••o Pg5 
en nu · is 21 oh4 minder goed: 21 •• pe4 
22.J.a:e4 (22.Pe6 Dxf2+) d::x:e4 23eTxe4 
(23.Pe6 Dx:f'2+} !J!lcd7 met een spe:el
baJ:'e stelling voor zwart. Wit hee:ft 
echter beter: 
210 b4 Db6 
O'f 21 •• re6 22.h4 Pe4 23.Lxe4 dxe4 
24.Txe4 '.l?ltaî 25.Db3+ ±, maa;r:- zwa.rt 
houdt natuurlijk vast aan zijn teget>
kans tegen f2. 
22. Te5 t Pe4 
23. la.:e4 d::x:e4 
24• Te6 
Wit hee:ft geen -tijd voor Tc1, omdat 
na "T:x:d.7 de zwa:rte dame weer eezi 
veld heeft op d8, waarna ~ weer 

/ :i.s verhin.d.e:rd ( •• Txd.1+). Zeer wild 
gaat het toe na 20 .&96: ~ 21.Pxd.8 
Td.2+ 22oKh1 'lxd.1 23.T.xd.1 Dxd.8 24• 
Tea+ en wint (23"Fg4 24.Te8 mat), 
of 20 •• nx:e2+ 21,.Kh.1 '.l!m.7 ! en zwd:rt 
'Wint! . 

~- _.!_ •• : 
1 

Diagram 6. 

Wit kan nu aJ.snog d.e pion op e4 
,f.Ulllen, m8a.t" dat is on.duidelijk (vgl. 
commenta.a.t-na de 208 zet). Ik had. 
iets anders op . het oog: 
250 Txb.6 !? . 
Ook rJnOgelijk is 25.Db3, dat na, • .Kb.8! 
tot de parlij leidt. Zwart k:a.n. m 
25"gxb6 spelen, waarop 26.Pe6 · IJ!z:dî 
27.Dg4.+ Tg[ 28.Dr..g'î+ :rag{ · 29.Pxg{ 
'K:rg[ 3().Te1 Te8 31.f3 tot winst voor 
wit leidt; of 26 • .-Dmî 27 •llK.d.7 'lxd7 
28.P:x:f'8 Jr:x:f8 29.Te1 Te7 ( •• Td3 30. 



'.e· :"'; .: :::. · 

Ut ~-a,.~ a5 .t) 30.:r3 . 
m'3 31.T%e7 :f2+! 32.~ ~7 ~. 1 

· :t.o. beide gè'làllen handelt het om 
. klê.ine voordeeltjes voor wi't; en 
er lijkt aanleiding ~e conclude
ren da't gwa,,rt in een van d.eze 
varianten zijn reroisek.a.nsen : häd 
moeten : zoeken-. Het wi t·l;e spel 
is welliclhi; te ~e:rst erken . door 
26.Dg4* (i.P.~• Pe6) Kb.8 2'l•'h:e4 
Dr:i![ 28.Pe6, wat ~ goed uit ziet, 
maat' ik blijf het gevoel houden ' 
da1. ik . in die stelling een goéde 
mogeliJ°kne:i.d voor zwa:t"'I; 0Vf1:r het 
hooi'd zie" Wie ziet h et ? 
25., • .. Dm.7 t? /? l 
26. Db3 + Xh.8 
Z{. 'fmî +. t K..ithî . 

" Op deze 'brtlte wi.jze wint wit 
, ook eeil pion, maar de m;arte 
· pi~ atmu' is ·nu veel 

slecb:tei- dan ·na. 25.Tz:e4.:t~ . ."f~ 
Nu zie ik edltew dat na die zet 

. Zllárt . niet- 0p d.T kan slaan, om-. 
· dat na 25 ... nxn7 26.:m,3+ Xh8 27 • 
Pe6 ld:t toch wel gewonnen zal 

. staan.-i Mijn kwall:teitsof'far 
· oompliceert de zaak dus ozm.odigt 

28.P~ 'l!n'2 ? 
. list; t is objectief' , i.k: sdl.rok me 

eclrt«r iiel half' dood, en trok' 
ecm kwa.v.tiertje u..i;t;om va.at ie 
stèllen &n het trol mee viel. 
Veel ta.ai'Gt' was gewee~ 28 • .W2 I 
29.Pxta (29.Pxd.8?? ~t ~ 'i 

21:f'S 3().Dell ~ (30 •• llb2 31. 
Dz:e4+) 31.f.i:e.3 ToB. 32.Td1 To3 
33.Kf2 ~ 34.'l'ä.7 b.5 l 35 . Teî 

. Ir€,'6 36.~ Kf5 37.Td.4 a.5 .38. 
~ Ke6 39.'Pxb.5 a4 40.~5 Ta.1 
41.b5 aJ 42.b6 a2 ti,3.b7 Tb1 440' 
'ba2 m6t een get:onnen toren.eind
spel. Deze va.r.Lam;· is uiteraard 

, niet geheel gef'oroe ard , ma.a.r:
wel voldoende i llustra. i;ie van 
het witte. voo:rdeel. 

. 29. Kxf'2 J):l2 '* 
30. 0 Kg1 Td3 
Ook 30.~~3 31.l?g;+ Kh.8 32.Pf3 
is hopeloos voor zrla'.t"t. 
31. 1 .Da2 De3 + 
32. 1lf2 'm.3 

IL 

33. , là:83 ~3 
l)& res't is ~ techniek:. 1Ci't 
verovert dè restarende zwa.iwte pióm1en. 
34. 1ba7 \1b3 
35• 'fxbî e3 · 
36. K.f1 Tb2 
. 37 •' 'b.g/ + Kh.8~ 
38. Te4 
en zwaa:.,,t: ga;f O"P•' Let op het _zege- · 
vierend& paa;rd op. e6 i.n de slotstel -
lingJ . ·~ ·. 
n: was· ui't~ 'Zéé:r t~ me\ -
dezé w~ng "uit "3: ~, 'taÎ,(:Jfl! 
mijn t~ 11ee.ri; na&n ·11t ; . 
beter waè · komen ie S'taant - ~ : 
keer de beste kans gaui.R• ' ~ is · 
dan ook: .de ·"moraal" van desë äifl .éY&
.r:ing van-"1dl je matten": het is · 
heel moeil.13).c voor . zwart tegen goede 
wi~e stellittgen steeds het juistê ·, 

~ spoor t& vinden, tuaa.l' zel:rs als ~ 
' soms wordt gém:ist k.a:l. de witte taak 

nog zeer moei.li.jk zijn! Het steeds 
weer ~ van resterende eiDdspe
len is daa.t'bij wezenlijk, en vaZl. · 
grcne invl .oed. op de· 1;e malten ~ • 
Het oestuaet-en van diverse t3Pes 
eindspelen .kan daa.rom voor veel 
schakers èe1l veel grqt~e invloed 
op hun speelsterkte hebben dan he't . 
aJ.a ma.~ weer 'be~ van op~ 
~ t 
Dat mijn lezers 1liet deze oonol.usies 
hm1 voordeel zullen doe, maat" 1;egen 
mij wel braat een S'teek;je znllen 
laten val.lJm, hoop-t 

Rob van Gompel • 




