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SCHAKELING JAARGANG '84 - '$5 
NCJMM:m. 5 11-6-198.5 
Dlibbeldik Zomarnumme:r I ! 

Met het àikke ZDlJDIIler waaronder 
Uw knieën m1 kraken is weer een 
jaa;ioga;og va.n de Schakeling 
voltooid, en deze jaa.rga.ug is 
er zelfs sprake van een fraai 
RE:OORD1 maar liefst 5 mmme:rs 
zagen dit jaar het liohto In de 
afgelopen 5 jaa:r is zulks zeker 
niet voorgekomen. 
Uw red.acteur grijpt deze gelegen
heid aan om het volgend ,j~ wa.t 
ra.stiger aa.n te gaan doen, en 
hoopt dat oude en nieuwe krachten 
ziàl zullen bundelen om de · · 
komende j~gaz,gen de Scb.akeling 
levend te houden. 
Voor wa.t betreft de inhoud van dit ·, 
nummer: 



. ·Het· is -~eláehèlijk! Het is 
,idioots Het is krankzinnigt 
Hoe krijgen we het voqr el"." 
kaar? ~,-Vier ploegen kwamen 
in aa.r.il'll~rking· vodr degrada
tie, en US 2 -dreigde te pro
moveren. En wat gebeurt er? 
Niets, niets, niets! H~t 
spij-t mij, maar er is geen 
aanleiding om te gaan zuipen. 
we hebben niets te vieren 
of te betreuren. onze laatste 
hoop ( dè mogelijke degradatie 
van US 3) was onterecht. 
maar, e erlij k is eer lijk, 
we kunnen de spelers van 
US 3 niets verwijten: ze 
;vérlore11 net ··jes in de laat-

ste ronde met 2,5-7,5 van 
Raadshe er 1. (Verlies 
voor Marc o , Tom, Marc, 
Jaap V/d Veen, Frans, en 

· ·~ Kees. Rer:ûs es voor Jaap D., 
PauJ. . en 'Ihijs. ·.-inst (foei) 
voor Fons. ) r.'IJJ..ar wat doet 
ENPS tegen DCG l? Ze ver- . 
liezens De idioten. Met · 
3-7•" Geen nood", dacht 
ik nog. De stand bij 

..• èaîqsa 4_-'Isoia .ni . 2 was 

4,5-4,5. Bij gelijk spel 
of winst voor Ca!ssa 4 
zou US 3 degraderem. De 
afgebroken partij stond 
bovendien borg voor mini
maal een half punt. 

Wat kon er .nog mis gaan? Precies, 
hei uilskuiken blunderde! Sommige 
kwade tongen beweerden overigens 
dat . dit gewoon puur egoisme van 
de zijde van Ca!ssa was. Dus wij 
c·net bestuur Vàn US) direkt 
vergaderen ( met een paar , .pilsjes . 
erbij) ove r de vr aag of we nu wel 
of niet een officieel protest 
zouden indienen. Toen het :kra t 
eenr~aal leeg was, zagen we er . 
toch maar vanaf. Het zou onze klup 
in een kwaad da gli cht stellen. 
(In -zoverre dat .tenminste :mogelijk 
/ ' ' 
is met zoveel leden die pas laat 
in de middag uit hun bed stappen.) 
Toch is er voor een aantal klup
genoten een aanleiding om een 
feestje te bouwen. Zij krijgen 
namelijk een fles wijn voor hun 
verdienstelijke externe skores. 
!I_eE_o~n_G!:_o;;!_t_wist in US 2 .')f.5 

punt te ~, .. ,.:,r en in slechts zes 
wedstrijden. Ma~k_OEd~d~ bracht 
( maar ) 5 punten in zijn zeven 
US J - wedstri .jden op zijn naz.:::. 
(Daarnaast viel hij drie keer in 
in us 2, en pakte daarbij · twee 
keer het vollie punt.) Voor US 4 
won , ,!o~ ya12 !!rE/1.~m-vijf maal, en 
bleef daarmee een straatlemgte 
voor op zijn teamgenoten.(5 uit 6) 
Met 3 uit 5 was ;e~s_D~i~ de beste 
speler van us .5. 
Heren, gefeliciteerd! 



Eersoonlijke skores US 2 . !persoonlijke · skores US J 
skore ~ skore .bord 

Coen Mekers · 4/7 57% 1 Paul Visser 2 ,5/7 36% 1,4 

Adri de Jong J,j 5/7 50% 3 JJaap .Deinema 2,5(7 3$% 2 

Peter Beugel 3,5/7 50% 2,9 Onno Raymakers 0~5/5 10% 3,2 

Rob van Gompel 4/7 57% 3,9 Th.r~s Wemd:ger 3/7 • 43% 4,4 

Eric Thunnissen 2/7 29% 4,9 .Marc Ordod~ 5/7 72% 4,4 

3,5/7 50% 1/5 
.. 

5·~2 Ad Rid der 5,9 Marco Meester 20% 

Jeroen Grooj; 4,5/6 75% 6·,8 Jaap v/d Veen 2,5/7 3&/i, 5,1 

Jan Koomen · 2,5/7 36% 7,7 Frans de Rijk 1,5/6 25% 7 
Adriaan Houtsmuller 2/6 33% 8,8 Kees Neefjes L5/5 ?0% 8,6 

Paul Visser 1/1 100% 8 Fons Groot 4,5/7 64% 8,1 

Onno Raymakers 1/1 100% 9 1 .Maurice Teheux 1/1 100% 8 

Mark Ordodi 2/3 6&1, 10 Maarten Dol 0/1 ~ 10 

Thijs Wenniger 0/2 0% 10 Tom van Arnhem 0/2 . C1fo 5,5 

Jaap Deinema 0,5/1 50% 10 ~orbert llcelenstam 1/~ 50% ·s,5 

Marco Meester . 1/1 100% 10 Ronald Hoogland 0,5/2 25% 9,5 

persoorüi jke skores u~ 4 
Pieter Hering 0/1 0% 10 

Ronald Hoogland q,5/6 17% 1 
Roland Hartingsveld0,5/2 25% 7,5 

Erik van Wigheren 2/5 4<:1% 2 
Peter van ~.Baarle 0/1 0% 7 

Maurice Teheux 2/5 40% 3,4 Marcel Boudewij~ . 0/1 (Yfo 8 

Marcel Boudewijn 1,5/6 25% 3,7 Clemens Polfliet 0/1 0% 9 

Piet Boots ·1/5 20% 4,6 Kees Duin 0/1 0% 10 

Tom van Arnhem 5/6 83% 6,3 persoonlijke skores US ~ 
Pieter Hering 3/7- 4~ 6.3 John Dejevy 2,5/5 50% 1,8 

Peter van Baarle 2/6 33% 7,2 1 Rob Visser 1/4 · ·25% 2,5 
Norbert IJkelenstam.2.5/6 42% 6, 5 1 Bert van Baar ::..~t.2 0% .: 3 ,.5 
Willem Blankert 0,5/1 50% 1 Peter Fernhout 1/4 25% 3,3 

Maarten Dol 2/4 5°'1 8,5 Clemens Polfliet 1,5/5 · 30% 4,4 

Rob Visser 112 501; 7 1 Kees Duin 3/5 60% . .5, 2 

Clemens Polfliet 0,5/2. 25% 8,5 1 Vi~cent Lassauw 2/4 50%·· 7,8 

Mark p.oot .. 0/1 '0% 8 Kees ·Koomen · 1/3 ' 33% 7 

Vincent Lassauw 1/,?·. 50% 9,5 mark Poot 0/1 .. 0% ·.7 
' . .·:. ... 

John D~jevy .. . 0/1 . C1% 8 Erik van der Biezen2/2 lO°" 7,5 
. :·. . ..... , .' 

. .. ()~ 5/2 25'?; Bert van . Baar 9 Roland Hartingsveldl,5/2 75"' 5,5 
.. ' . . ' ·'· . . : . 

''i ,5/2 . "75% Kees Duin 7 
Roland HartiVifd 1/1 1.00,:, 10 



uitslagen 

Amstel 1 - US 2 
US 2 - Vict/L 1 
Isolani 1 - US 2 

US 3 - Isolani 2 

Nieuw West 2 - US J 
US 3 - Raadsheer l 
US 4 - Pegasus 2 

US 4 - Fischer Z 3 
DOS 2 - US 4 

Raadsheer 3 - US 5 
US 5 - Phoenix 2 

7-3 
5,5-4,5 
6,5-.3,5 
3,5-6,5 

9-1 
2,5-7,5 

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

Maar, zult U zich misschien 
afvragen, waarom degraderen . 
US 4 of US 5 niet? In de 
laatste ronde ; ,l.áèp ~ US 4 
inderdaad het risiko om 
alsnog te degraderen. 
VKVC 2 ( met slechts een 
matchpunt ) moest tegen · 

· FSCRB 1 ( nummer 2 van de· 
lijst), ~erwijl US 4 de 
degens met Fischer z 3 
(lijstaanvoerder) moest 
kruisen. Maar US 4 scheen 
er in de laatste ronde ge-..., 
noegen in te scheppen om 
de in klowns-Tshirts 
gehulde lijstaanvoerders 
met 6-4 te kloppen, _en daar
mee haar matchpu ntentotaal 
te verdubbelen. Ik heb 
ze'iden het genoegen mogen 
smaken om een klown te zien 

.lachen als een boer met kies
pijn. 

US 5 hee f t een unieke 

prestatie afgeleverd. Ondanks 
ha.ar matchpuntentota.al van nul 
degradeert zij niet! Omdat er · 
indertijd te weinig ·spelers 
van US 5 het strijdper k met 
Chatura.riga betrad.en, kre eg ons 
ploe gj e twee matchpunte n in min
deri ng . Later werd dit "euvel 
ver holpen met een 4,5-3,5 
over winning op Probleem J.{Deze 
laatste wedstrij d speeldé ons 
achttal met · slechts zes spelers!) 
Maar Nieuw West 4 bleek met 
nog ernstigere prob l emen gekon- . 

~fronteerd te zijn geweest, zi j 
trok _; zich terug uit de strijd. 
US 1 degradeerde overigens niet 
daar zij over teveel matchpuntem 
beschikte(~ zi~ ~elders in deze ~ 
Schakeling). In het seizoen 
1986-8?, wordt er eem derde klasse 
in de KNSB~kompetitie ingevoerd. 
pan komen er: 1 hoofd klasse en 2 
eerste klasse met teams van 10 · 
spelers en 3 tweede klassen en 
6 derde klassen. Laatstgenoemde 
klassen zullen teams van 8 
spelers hebben.(Nadere bijzonder
heden volgen.) 

De externe wedstrijdleider 
van US voor het seizoen 1985-86 
he et Roland van Hartingsveld. 
MOCHT U GAAN VERHUIZEN"; EEN NIEUWE 

TELEFOON KRIJGENi OPHOUl:EN MET 
SCHAKEN, OF VERHINDERD ZIJN OM 
EXTERN TE SPELER·, LAAT ROLAND 

DIT WETEN!!1(Bijltjespad 2, 
1018 KH, 020-231111) 

WB 
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PROM~l'EKLASSE 
1. A'veen·2 7 11 43il:· 
2. Fisoher Z 1 7 11 43i 
3. Càissa 1 7 10 39 
4. Des/Wgm 3 . 7 . 8 39 . 
5. :Tal. 2 7 6 33i 
. .2~J12.'1!?.·.r ___ 1 _6_ z.a.t 
7 • . Phoenix 1.. 7 3 31 D 
8. · N'dam 2 . 7· 1. 22 .D 

2e klasse A 
f ~. Es '80 1 7 13 46 X . 
2. vxvo 1 7 11. 40i . 
3~ VAS/ASC·4 7 10 39 
4• & s/W1!}:à 5 7 · 7 36 " 
5. A'veen 5 7 -7 34t 
6. La:ndsme&r 1 7 5 3oi · 

. 1·.J!SK-~ ~ _ ·_ 1 _3_ ~-r; 
lf. Tal o 7 0 2~D 

2e klasse D 
1• N.West 2 8 15 57 X 
2. Raadsheer 1 8 14 53 

'3. Almerö· f · . 8 13' 53 
4. .DCG. 1 • +t ' 8 10 40 
5'-. Isolani · 2 8 , 6 38t 
6. .Anistef 2 · 8 .: 6 36t 

l US '!l .... .- · 8 3 · gJ• · • .... -~- ... .--w.:...~--2- , 
• ENPS 2 . . . . o 3 ' 25 D 

.9• Ca!ssa 4 · · 8 2 · · 29!:D 

3.e· lclasae C . . . , , 
t. N'dam 3 7 13 $5 x · 
2. DCG 2 7 12 · 45 . 
3. Pion 3 · 1 9 33-à 
4• ._Oatssa 5 7 8 35 
5. TJea/Vgm 6 7 6 2% 
· 6. Memo 5 7 · 5 28 
1.--~nne.t ! - - 1 _2_ J.0_ .. 
8. ·Tal 7 · 7 1 24 D 

~ kl asse :B 

• . . 
: 

1e klasse A . 
1. 'l'al 3 7 .t1 . 45 X 
2. Amstel 1 "7· 11 · 43i· 
3. Isolani 1 7' 10 43 
4. US 2 . 7 10 . 35 
5. VAS/ASC 3.. 7 .· 6 33 
§.._V!cYl!aad:l .! 1 .... 4 _ _3.2;! 

· 7. A' vee~ 4 7 4 27 D 
8. Memo 4 7 0 21 D 

2e klasse .B 
1-.· Tu 1 , .r· 7 14 47' JC 
2. Pion 2.. ;· 7: 9 37 . 
3. DOS. 1 . . 7 9 36 
4• Abcoude 1 7 8 3Si 
5• Tal · 5· 7 7 32 

.6. Probleem 1 7 5- 36 
1• ODI 1 · . '1 , A '23' 
8.-roz-1"':-:- :-: -1-à- ~ . 

1 
1e klasse B .--- -.. Oh·:- ~ 

1. Memo 3 7 12 .4~ 
2. A'veen 3 ' · 7 ·12 · 45*1 
3 • . Tal 4 7 10 41i lt 
4. wsc. 1 . 7 6 31 t~ 
5. Oalssa 2 · 7 5 35 .. ,~ 
_€._P!O}l J. ___ 1 ~4- g}S~i 
7. Pegasus 1 î 4 2 , 
_8 • . Vict/Landl 2 7 . 3 24!:'I 

2e .klasse o 
1. Des/Vp 4 7 13: 431 
2. ENPS 1 t . 12 46 
3. Amroba t · 7 8 . 3Si 
4• PCB 1 7 ·8 .. 37i 
5• PClf ·1 Î' 5. 311. 
6. o/Toren 1 7 4 29 ·-. 
y._C!l!!!~ ·J. · __ l _3_ J.1 .1 
lr. Raadsheer 2 7 3 23 ~ . . ~ 

3e klasse A 3e klasse B ~ 
1. Fisoher z· 3 7 12· 44i1t 1. B'd.àm·4 1 12 41jl:'.-. 
2. FSCRB 1 7 U 38t · 2. Isolani 3 · 7 10 42i. 
3. Pegasus 2 7 10 · 42 · j. 1;we:st 3 î 9 39i' 
4e Maccabi . 1 7 ~ 37-à · 4. ~toreu .1 ·7 8 37-à 
5. Landsme~ 2 . 7 . 5 31 5. Probléea 2 . /J. 7 34 
6. DOS 2 . 7 . 4 .33 :: 6. DCC 3., . , . . 7 .. 6 31 ., 

t.;· US A . . , 1 : ~ ' ·. t· ~.z; 2 ~ : ' . . . · 1 ' A ~ . 
- - .::t - _.,., ... -- .... ~ ~ -- - ....... -- - ... ....~ ~--• . VKVC 2 7 1 2 D • ASSV 1 : · . · 1 . 0 25 

j ; • • '·, •: .~.i:••' • :,. '• r: \ 0 • " •~ . • ,., : 

3e klasee D · · 
1. Fisoher ~ 2 7 14 '46 K 
2. Ons Huis 1 7 8 38i 
3. Amroba. 2 7 7 38 
4. Pion 4 7 7 34! 
5. Wachter 1 7 6 36 
6. Vict/Landl 3 7 6 3~ . 
i•-W§..0_2 ____ l _4_ g/i 
o. PCW 2 ·· 7 4 2'l D 

4e klaese C 4e klasse D 
1. Ca!ssa 7 6 9 28iK 1. PhOenix 2 5 ·7 22 X 

26i ·2. Chaturanga 1 5 7 20i 
2~ · 1 3. Raadsheer 3 5 6 24 

1. ODI 2 
~ 

6 10 30 ·m; 
6 10 ·.29 -~ 2. Maccabi 2 6 8 

3. J>rJs/Wgm 7 6 8 
4. O/Toren 2 6 7 
5• DOS 3 . 6 6 

. 6. Vict/Landl 4 6 . 3 
1. wsa 3 · 6 1 

28 1 4. Probleem 3 5 6 23 
2~ 5• Es' 8o 4 5 2 15 
18t f 6. US 5 5 o+ 15,-
17i ;_ ·+ US· 5 2 pnt.in mimaing · 

: N.West 4 teruggetrokken . 

2. mo 1 
3. Amrob& 3 
4. Es 18o 2 
5. Amstel 4 
6. A'veen 6 
7. Ons Buis 2 

6 7 . 2a..1.. ,•iJ ~ ·-~ 
6 7 21 i' 
6. 4 ·21 ~ 
6 . 4 19 ~ 
6 O 13ii' 

-r 
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US-ERS MET WISSELEND SUCCES 
INJ STUDENTEN.KAMPIOENSCHAP 
doo:r Jaap Deinema 

Van 16 tot en met 19 mei werd 
het elfde- voor zover ik he 
kunnen nagaan - Nederlands Stu
denten Schaakkampioenschap 
gespeeld. Het wedstrijdtoneel was 
deze keer niet de.Sporthal Oost, 
maar de gloednieuwe Sporthal De 
_P:ijp" waar ze nog niet veel er
varing bleken te hebben met 
scbaaktoernooie~. In de ver,acb
ting dat er nfet meer dan een 
stuk of acht schakers zouden 
opdrave~ had m.en besloten de 
kantine niet open te stellen. 
Toen ble<::k dat er 48· deelnemers 
waren~ belde men ~'1.ings de kant:à 
nehebeerder uit bed,die zîch 
gedurende het toernooi uitste
ken.d van zijn taak kweet. Uw 
verslaggever, die tevens de wed
str~dle~der was, mocht van hem 
gratis ei.t voor niets drinken en 
wil daarom geen kwaad woord over 
deze brave r'.lan. horen. De prj,jzen 
- voor degenen die wel moesten 
betalen - waren ove rigens aan de 
ho ge kant"' 

Terw~l de mussen b~ bosjes 
hezig waren .va~ de dakGn te 
vallen, traden cle~e 48 dapperen 
in het 5tr~ 1 ~erk Schakers zijn 
een. beetje gek, zo;_,.ls - eet, en 
studenten ook e:1: trouwens, ze 
moesten wel, want ze hadden h et 
i~schrijfgel d al betaald. 

Voor de verandering was het 
toernooi dit jaar spannend. 
Msesta.l is er f(?n overduidel:iJ"ke 
favoriet, die na een paar ron
den nog steeds 100% heeft en drui 
weten vre h.et al.. Een favoriet 
was er wel: Jeroen Vanheste uit 
Ntjmegen met een rat:ing van 2216. 
Andere kanshebbers: Oei, Vol.man., 
V.d.Ltn, Becx en Öhlero · Gevaar
lijke outsider: onze Paulo 
~a drie ronden, als er een 
beetje tekening in de strijd is 
gekomen, was de stand: 1. 
Landtrnan 3; 2.Lommers 2f en dan 
een groep van ll met 2 punten, 
)nder wie Vanheste, die in de 
eerste ronde van Volman. verlo
~en had, en Paul. De re~acteur 
van dit kwaliteitsmagaZJl.D.e, 

Rob van G. dus, deelde met Willem Bl. 
en enkele anderen de 16e plaats. 
In de vierde ronde won de tamelük 
onbekende Landtman van de nog veel 
onbek ender e Lommers, zodat ·hij op 
\'1.er punten kwam.. Vanheste won o-0k, 
maar Paul verloor op hoogst· drama
tische wijze van Coen Janssen. Ik 
hoop dat h~ deze partij elders in dit 
nummer van commentaar vóorzi.et. 
De onvermurwbare wedstrijdleider had 
Willem tegen Rob ingedee1d: remise. 
'l:rujs de R. vans. deed trouwens ook 
m.ee in. groep l, maar mo,est het voor
àlsnog doen met een schamel half 
punt. Stand na 4 ronden: l.Landtman 
4; 2.V.d.Ltjn, Rtnberge n en Vanheste 
3; ll. o.a. Paul.. . · 
In de Vijfde ronde Y:on Landtmar. op.~ 
nieuw. Jeroen Vanheste ook, maar 
Paul. was de klap van de vorige ronde 
nog niet te boven; hij verloor hard
handig van Mark Uildriks, die dit 
toernooi . vooral gebruikte om kennis 
te maiten met het Amsterdamse nacht
leven. Geef hem eens ongelijk, hij komt 
uit Wagenin gen. Pob wed mate1zet -
bijna tenminste - door ene Sparla,
ma.ar Willem won fraai van Marcei 
Canoy. Stand: l.Landtman. 5; 2.Van.
heste 4; 3. Vol.n:a:::1 & Ja.n.ssen 3-l; 12. 
o.a. Bl.ankert 2·t; 16. o.a. V.d.Werve 
2; 21. o.a. Van Gompel en De Ruyter 
van s. 1.·h . 
Ondertussen was het deelnemersveld 
uitgedund: Pecx was ziek e:n meldde 
dit beXeeià, Seunnenga bleef gewoon 
weg. IDj verdie nt gestraft te worden 
en staat nu overie;ens op de zwarte 
l:ljst van het NSSK. 
Zesde r ond e: Vanhest e-Landtman 1- 0 
en dus de spanning ten top. Voiman 
en V.d.L~n womi.en eveneens .en bleven 
in de race o~ de derde p1aáts. Paul. 
bleek geheel van. slag; h:lj verloor van 
Boekelrnan. Willem daarente gen had de 
smaak te pak...~en; in de uitvluggerfase 
versloeg _hlj koe1bloedig Wilbert 
Koeken. Ok~~ geen topgrootmeester, 
maar t och. Va:n. Leeuwen won zomaar 
van Rob; Trujs moet a1t:ljd even warm
draai.~n, maar eindigt dan toch op 
50% of bo ger, en daarom won hij van 
Nielen. Stand: l.Landtman & Vanheste 
5; j. Vo.lman 4i; ~.Lommers> V.d.L:ljn, 
Uil.driks 4; 7. o.a. Bl.ank.ert 3i; i7. 
o.a. De Ruyter v.s. 2t; 19. o.a. 
V.d.Werve 2; 23. o.a. Van Gompei it. 

-· .,... ,. 
•' 4,·, ... (;.·.<·: ·-



het begin van de zeYende 
e laatste ronde was het zo" 
dat bij winst van Landtman en 
Vanheste Landtm.an de titei 
zou krjjgen op grond . van de . 
weerstandspunten. Het prijzen
geld zou dan gedeeld wo,rden • . 
VaJlheste bad al snel van Ui.1-
driks-aet-kater _gewè>.Dnèn en 
Lan:dtman stond heel slecht te
gen Vo lman. To en maakte Yvo 
VollRan een blunder, waardoor 
Landtman p1otseli;ng gewonnen 
stand en dus kampio-en. kon. wor
den. De sparoring was te vee1 
voo.r hea, · het werd remise. 
V.d.LUn won heel fraai van 
Lommers en dee1dè daardoor de 
derde plaats met Volman" 
Wie werd er on.gedee1d vijfde? 
Will.en. Hij viel helaas net 
buiten de prjjzen, maar heeft 
een uitstekend toernooi ge
speeld. In de laatste ro.nde was 
Vrenegoor zjjn siachtoffer. 
Paul. verl.oor vani. Thjjs en Rob. 
van. de eaissa-spe1er Nieien. 
Eilldstand: l..Vanheste 6; 2 • . 
Landtman 5t; 3"Volman & V.d. 
LiJ"'n 5; 5.m.ank:ert 4t; 6.Canoy, 
Oei, Lommers, Hensbergen, 
Janssen & Uildriks 4; 12. 
Rijnbergen, ~ek.elman, De Ruyter 
vaa Stevenil'lck & Vrenegoor 3t; 
16.Kock.en, KÖbl.er & Muis 3; 
1.9.Ro~·bers~ Sparla, Van_ Leeuw.en 
& lti.elen 2~; 23.v.-d.Werv~ 2; 
24. yan Go,mpel. it. . 
Er was ook ,een tweede groep, 
voor spe1ers met een rating 
1ager dan 1900 en in deze groep 
deden vee1 US-ers mee: 7• 
Sommigen van hen. spraken een . 
g_educht woordje mee! 
l'{a drie ronden. stonden Henk 
B::>.o.gaard en Edwin Lesman - die 
nog een blauwe maandag bij US 
gespee1.d heeft - bovenaan met 
3 punten. Adriaan Houtsmuller 
en Bert Westera en no,g een _stel 
anderen deelden de derde ~,I.aats 
met -2 punten; Vincent van Ame
rongen had lt pt., Peter van 
Baarle, Paul Visser en Mark 
Ordodi 1 en Fons Groot t. 
In de vierde ronde wo,n Lesman . · 
op spectaculaire en komische 
wjj-ze van !:bogaard; Mark, Peter 
e~ Fons wonnen, .Bert speelde 
remise en. Adriaa,.a., Vincent en 
Paul. verl.oren • . 

De vijfde ronde bracht enige US-broeder..;. 
moorden: Westera-Ordodi 1-0, Houts
mul.ler-Groot 0-1. ·Edwin. Lesaan 1eed 
zjjn eerste nederlaag. :stand: l..Lesman, 
Swagemakers & Van Garderen 4; 4.lb:ogaarc 
Burger & Westera 3-t. . 
Het bl.eek dat er veel. spelers van on
geveer gel)jte speelsterkte ·waren. Ie
dereen kon van iedereen winnen. In de · 
zesde ronde ver1oor Lesman van Swage
aakers en.. Van Garderen: van. Bert w • . 
Henk fu.ogaard .herstelde zich tegen 
Burger en Peter, de poet laureate van 
De Schakeling, ~ersloeg Witteveen op 
niet mis te verstane wijze: in 9 zetten 
name]jjk. Weer een broedermoord: Ordodi.
Houtsmul.ler 0-1. Stand na zes ro;nden: 
1.swagem.akers 5; 2.B::>,ögaard & Westera 
4t; 4.Lesaan, Van Garderen en Van Baar:te 
4; 7• o.a. Fons 3i; 1.0. o.a. Adriaan 
3; 1.4. o,.a. Van Amerongen 2f; 16. o.a. 
Mark 2; ll.8.. Paull. Visser l. pt. 
Bert hield in de laatste ronde aet 
kunst en vliegwerk F:rank Swagemakers op 
remise. Bo.o,gaard won van Van Garderen, 
zodat-' Bo.ogaard en Swagèmakers de eerste 
pr~s deell.den. Peter kon het niet bo:1~ 
werken t egen .Edwin Lesman, die daardoor 
op geljjke voet kwam met Bert. Adriaan 
won, Vincent verloor en Paul. Visser . 
kwam niet, waardoa ·r hij Mark een gratis 
punt bezorgde. Eindstand: 1-.Swagema~ 
kers & Boogaard 5t; 3.Lesaan & Westera 
5; 5.Burger, Van Garderen, Houtsmuller, 
Dl:Q'velshorr, P~l, Van Baarie & Groot 
4; 12.SchiJi.thuizen & Ten Thije 3t; 14. 
Witteveen & Ordodi 3; 16.van · Amerongen. 
2t; 17. Janssen 2; 18.Visser l. . 
Ik wil hier de loftrompet ' st~ke~ voor 
Bert Westera, .de enî.ge US-er çiie een 
prtjs wist te .winnen. Maar dan vergeet 
ik Peter! Peter van Baarle, die ons 
allen verraste met ztn prachtige . score, 
won ook een prijs: de catastrofeprjjs. · 
Al.sik het goed heb, staat in deze 
Schakeling een stuk van zijn hand over 
die part:ij, waarin hij in plaats van de 
winnende, de verliezende zet speel.de. 
Ook. Adriaan en Fons mogen tevreden zjjn; 
de anderen minder • . 

Ui.t de partijen die ik tot m:ijn beschik
king had~ koos ik de volgende. 

Canoy - Vol.man 
groep l.~ 2e ronde 

1. e4 c5 
2. Pf3 e6 
3. d4 cxd4 
4. Px:d4 Pc6 
5. Pc3 a6 
6. g3 Dc7 
7. Lg2 Pf6 



8. 0-0 Le? 
9. Te1 Pxd4 

10. Dxd4 Lc5 
1.1. Dd1 · d6 
12 •. Le3 . Wi.t n.]. de zwarte lopers ruil.en en de zwarte damevieugel opsluiten. 
12. ••• 0-0 
13. Lxc5 dxc5 
Zwart had met de dame moeten slaan. 
Nu WÓ.rdt hlJ gewurgd v:ta de d-:Ujn en de lange diagonaal. 
14. e5 Td8, 
15. Df.3! Pd5 
16. Tadl. Pb4·· . 
17. Txd8+ Dxd8 
18. Tdl · De? 
19. Td6!? 
Een interessant pionoffer. Ook · 19.Td2 is goed: 19 ••• Tb8! (dreigt Lc6) 20.a3! Pc6 2i.Dd3 en zwart heeft het moeil:ijk. 
19..... Pxc2 
20. Dd3 Pd4 
21. Pe4 
Interessant is ook 21..b4 Kf8!, 
waarna 22.Pe4 leidt tot de partlj 
en 22.Bxc5 Pb5! 23.Pxb5 axb.5 vr~ ondui .del:ijk is. Wit speelde de 
tekstzet, omdat zwart de damevl.eu.gel niet in. beweging kan zetten. Er dreigt P'Äc5~ b4 en eventueel 
ook Dc4. 
2:L. ••• Kf8!! Zeer listig. 
22. ·bi+ 
22.Pxc5 is niet duidelijk meer. Ook in andere varianten moet wit er rekening mee houden &at het mat is opgeheven. Zwart moet echter oppassen op een overval op de 
koningsvleugel. 
22. ••• Pc6l 
Weer de enige zet. 22 ••• Pb5 23. hxc5! Pxd6 24.exd6 is geen lol1etje voor zwart. 
23. bxc5 Pxe5 
24. Dc3 Pc6 · 
Niet 24 ... f6? 25.Pg5 ! 
25. Pg5 h6 
26. Lxc6 
Withad het ook taktisch kunnen prob .eren te beslissen.: 26.Ph?+!? 
Kg8 27.Pf6+ gxf6 28.Lxc6 bxc6 29. Dxf6 Lb7 30.Td4 Kf8! Het is moei.lijk te zeggen hoe wit verder moet gaan. 
Op 31.Tg4 of 31.Th4 volgt 31 ••• Td8 en zwart vlucht naar c8 met zijn 
koning. 
26. • • • hxg5 
Na 26~ •• bxc6 kan. wit kiezen tussen bovenstaande variant (27.Ph7+) 

of 27.Pf3, waarna zwart nog stèêds niet los is. 
27. Lg2 
Vooral niet 27.La4?? b5 
27. ••• Tb8? 
Na zich een t~dlan.g inventief verdedigd te hebbea, begaat zwart de beslissende fout. Bll had voor het eindspel moeten kJ.ezen, dat ont
staat na 27 ••• Ld7 28.Dd2 Lc6 29. Lxc6 hxc6 30.Dxg5 rin wit uiter-aard wel beter st-. 
28. Dd4! 
Snoert zwart de f.u.i .. -,et in. 28 •••• 
2~. Td8+ 
or 29 ••• 
30. Tg8! 
31. Dd8! 

t6 
Ke7 

Kf7 30.Dd6 
Kt? 

Op 31.Th8 speelt 
Wit neemt genoegen 
met een p~on minder. 
nog steeds zjjn dameYl 
ontwikkelen. 
31. • .••• 
32. Tx:d8 
33• Tg8 
34. Th8 
35. h4 
36. gxh4 
37. Kh2 

Dxd8 
Ke7 
Kf7 
f5 
gxh4 
Ke? 

Wit heeft alle t~d. 
37. ••• e5 38. Ld5 
Ik wilde vermijden. dat 
e4 m~n l0p erdiagonaal zo 

Ke7! 
eindspel 

t kan 
et 

ten.. Zwart kan nu de kwall 
met nog een lastige tec1111. .... ..
t:ie voor wi. t. 

wes-

38. ••• Le6 
39. Txb8 Lxd5 
40. Tb8?? Kf6?? ' 
Beide pa rtljen overzien in 
dat a2 instaat. 
41. Td8 
Nu kan zwart niet op a2 sl 
Td?. 
41. ••• Lc6 42. Td6+ Kf7 
43. · h5! 

d, 

gens 

Leidt tot de beslissende pee rati e van. de witte koning. 
43. ••• !4 
44. Kh3 e4 
45~ Kg4 e3 
46. fxe3 fxe3 
47. Kg3 
Geen paniek! 
47. ••• e2 ·48. Kf2 Lf3 
Zwart blijft het inventief tegenspelen. 



49. Td3 Lc6 
50. Td6 Lf3 
51. Td3 Lc6 
52. Td4! 

. Dreigt eenvoudi g Kxe2 
52. · ••• Lb5 
53. a4 
Wit verover t de e-pion. 
53. ••• Le8 
54. Kxe2 Kf6 
55. Ke3 ! 
De laats t e k lip, _ die wit moest 
omzeil en . De h- pioTh is nu on
aa nt astb aa r wegens Td7 en Txb7. 
55. ••• Kg5 
56" Td5+ Ki4 
57. a5 Lc6 
58. Te5 Lg2 
59. Te7 Ld5 
60. Txg?+ Kxh5 
En wit won. op de 69e zet. .~; .. 
( Aantekeningen van. Marcel Can.oy) 
Deze partlj won de schoonheidsprijs. 

Lom~ers - V. d .L ljn 
Gz.~ep 1.~ 7e r ond e 

1 . c4 b6 
2 . Pc3 e6 
3 . e4 Lb 7 
4. d4 Lb4 
5. Ld3 f5 
6. De2 Pf6 
7. Lg5 fx e4 
8. Lxe4 

8. • • • Pxe4 ! 
8 • •• t xe4 9 . Lxf6 Dxf6 10. 
D:x.e4 Pc6 
9. Lxd8 Pxc3 

10 . bxc3 
10 .De 5 0- 0 ! dreigt eens ••• Pc6 
10. •• • Lxc3+ 
ll. Kdl Lxal. 
12 . Lxc7 0-0 
Nd..et 12 ••• Lxg2? 13.Dg4!, of 
i2 •• • Pa.6?! 1.3.Le5! 

\ \. 

13. - d.5 Pa6 
14. Ld6 Tfe8 
15. Dg4 · Pc5 
16. Pf3 . exd5 
Beter 16 ••• Tc8 or 1.6 ••• Pd3. 
bad nu kunnen spelen 17.Lxc5! 
18.Dxd7. 
17. Kc2 
18. Df5 
19. Kbl. 
20. g4 
21.. Tel 
22. Kc l. 

· 23. Kdl. 
24. Dxf'3 

, 25. Kd2 
26. Lf4 
27. Dx!4 

Te4 
T:xc4+ 
Lf6 
d4! 
Tb4+ 

. Tc8 
Lxf3+ 
Tbl+ 
Lg5+ 
Lxf4+ 
Txel 

Wit 
bxc5 

Wi t gat bet op (want 28.Kxel Pà3+) 

Dc>or eeD betre11reuvaardig miSTerstaad 
:ter redactie TOlgt Dil lliet dep~ 
Vanheste - · Van Go.pel• aaar eaig gële11-
ter. Bi'e p~ stond ·nawel ijk oorsproll* 

0

kel.%jk op deze l)lek en pas toen ble~ 
· dat oime hoofdredaotev dese zel.fd.e . 
· parttf Terderop in dit a1U1JNr uitgebreid. 
· Tan an aJ.J-ses zal voord.ea. Oa ma te 
· YOorkomen dat 11, geachte lezer, twee 
ke-er achter elkaar àezel~de zet~enreeka 
z01a. uitToereD, verwijderde• wij baar• 
de partij, 'partij' ia ~~lijk~ VOO~ 
ges l acht - Tan deze p;Laats-.· -. 

· Ga verder op cie Tolgende ,1adsijde. . 
(Ik weet niets me~r tè lnt•rea; lwnn

. 4ietl 'ben ik nog niet GO lang op)• 



Lesaan - Houtsmul1er 
Groep 2, 2e ronde 

. i. e4 
2 •. ··pr3 · 
3·. Lb5 

; 

e5 . · 
Pc6 
.a6 

4. La4 Pf6 
5" 0-0 'Le7 
6. Tel b5 
?. Lb3 0-0 
8. c3 d5 
9" exd5 e4 · 

10. Pg5 .. 
Staat niet bek.end als goede zet • . 
10. ••• Lg4 
11. Dc2 Pe5 
l2 • . -.Pxe4 Pxe4 . 
13. Dxe4 Ld6 . 
14. d4 f5 
1.5. De3 f4 
1.6. J;)e!+ , , .. ;. . Lf .5 . . 
Op di.~: mo~ent ,zag ik. de bai al. . 

. hax:a.ge?• Ma~~ ee:Q dame geven · 
· tegen -l,ee , stukken . en oog een 
pio .n. l,ée:k m.e- nog tegenkansen. 
te biedell. . . 

17. dxe5 
l.8. Txe4 
19. Lxf4 
20. Pd2 
21.. Pf3 
22. Tael. 
23. Le3 
24. Lxc5 
25. Pd4 
26. Tle3 
27. Tb.3 

Lxe4 
Te8 
Kh.8. 
Lc5 
h6 
g5 
De? 
Dxc5 
Tf8 . 
De? 
Df? 
Kgl 
Dh.5 

28. Txh.6+ 
29 .• Tf6 
30. Pf5+ 
Zwart gaf het op. Het .eilldspe l 
1evert vier pionnen tegen de 
kwaliteit op voor wit. 
(Aantekeningen van Edwin Lesman..) 

\2. 
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CATASTROFE 

De' nu volgende partij speelde ik 
in de B-groep van -het Nederlandse 
Studenten Schaak Kampioenschap te 
Sportcentrum De Pijp, op 16 mei · 
1985. Het was erg warm. 

WIT: ·-Van Baarle 
ZWART: Duijvelshoff 

Slavisch Da.megambiet 

1. d2-d4 d7-d5 
2. c2-c4 c7-c6 
3. Pg1-f3 . Pg8-f6 
4. Pb1-c3 · Lc8-f5 

Euwe geeft aan dat zwart nu in 
moeilijkheden komt na 5. cd5x . cd5x 
6. Db3 en dç..ll als mogelijk vervolg _ 
6.- Db6 7. Pd5x Pd5x 8. Dd5x e6 
9. Db3 Db.3x 10. ab3x Lc2 11. Pd2 
Lb4 12 ... e_3 Lb.3:x 13. ' Lb5+ Pc6 14. 
Ke2 en wit staat beter. 

Slechts .met 6.- ·Lc8 zou zwart in 
staat zijn de directe gevaren te 
bezweren maar hij blijft dan in 
ieder ·geval ver achter . in ontwik-
keling. · 

_5. Lc1-g5 
6. e2-e3 
7. Lf.1-e2 
8. 0-0 
9. Ta1-:c1 

10. Lg5-h4 · 
11. Lh4xe7 
12. Pf3-d2 
13. c4-c5 
14. Le2-f3 

e7-e6 
Lf8-e7 
0-0 
Pb8-d7 
h7-h6 
Pf6-e4 
Dd8xe7 
Pd7-f6 
g-7-g5 
g5-g4 

Wellicht is dit te scherp. Ik zie 
meer in 14.- Pd2x 15. Dd2x Kh8. 

, . 
15. Pd2xe4 / 5:x/A 

Op115.- gf3x volgt , 16. Pf6x'+ en 
pionverlies, hetzelfde gebeurt na 
16.- Pe4x 17. Lg4x. 

16. Lf3-e2 h6-h5 

Zwart had verstandiger meteen Kh8 
gespeeld, na plaatsing · van · de · · . 
torens op de g-lijn krijgt w:ï;t dan ; 
een gevaarlijke ,aanval over zich 
heen. 

17. f2-f3 g4xf3 
18. g2xf3 Lf5-h3 
19. Tf1-f2 e4xf3 . 
20. Tf2:xf3 Lh3-g4 _ 
21. Tf3-g3 Kg8-h8 
22. Kg1-h1 Tf8-g8 

23 . . Dd1-g1 ? . 

Nu komt zwart goed te staan na 
23. - Le2x 24. Pe2x Pe4 25 ,. Tg2 Dh4. 
Beter is meteen 23. Df1 Le2x 24. De2 

23. ••• Lg4-h3? 
24. Dg1-f2 Lh3-g4? 

Beter is 24. - Lf5 25. Tcg1' Tg3x 
26. Tg3:x Tg8 27. Lf3 en wit behoudt .. 
enig initiatief. 
· Maar in plaats van te profiteren 
van wits onnauwkeurige 23e zet heeft 
,zwart de cruciale diagonaal b1-h7 
weggegeven. 

25. Le2-d3 

. Zwart · staat hier erg moeil _ijk én . ik 
heb geen varianten gevonden die . 

gel ·ijk spel waarborgen. · Enkele _ 
alternatieven die minder snel ver
liezen dan de tekstzet -zijn: 

a) 25. - e5 26. Tf1 ed4:x 27. F Df4 
Tg7 28. Dd4x Pe8 29. Tf4 .· 
b) 25. · - Ph7 26. e4 Df6 27. Dc2 · · , 

-Dd4x (27. - .Tcl8'_28. Tf1) 28 •. e5 Tg? . 
29. h3 Lf 5 30 •. ~g7:x Kg?x 31 • Tg1 + !Ch; 

' 39. Lf5:x ef5x · 33~ Df5:x en wit wint : · 
; bij naµwkeurig spel. 

25. h5-h4 
26.DF2-f4 Tg8-g7 
27. Df.4-h6+ Eh8-g8 
28. Dh6:xh4 · · e6-e5 
29. Tc1-g1 .. ·· · e5xd1+ ~- .' 

(Zie diagram.) 

--- -

- -- -~~~~~-~---- ---- . - ~ 
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STELLING NA 29.. - ed4x. 

Verliest gelijk; na 30. Pe4 kan 
wit de oogst binnenhalen. Maar oók 
29. - De6 30. h3 geeft geen res
pij~. Het is onmogelijk een zwart~ 
voortzetting te vinden die niet · 1 
verliest. Ik speelde echter de ze t 

. die beloond werd met · de catastrofe 
prijs van dit toernoöi~ 

30. Tg3xg4 ?? Pf6xg4! 
Het is nu niet mogelijk ·31. De7x 
te spelen wegens Pf2 stikmat. 

31. - Ld3-h7+ : Kg8-f8 
32-.- Tg1xg4 De7xh4 
33. Tg4xh4 q,4xc3 
34. b2xc3 

En het kwaliteitsverlies werd wit 
noodlottig: 0- ·1" 

Met dank aan de onvolprezen 
Rob van Go:llipel·, · 

Peter vap. Ba,arle. 

ZO KAN HE11' OOK UOG EENS, ~ KE:ER'm'El 

Als toegi:f'tt publiceer ik mijn ' ku.rzpaJ;"'tie 
tegen da befaamde streetf'ighter uit. 
Pu:mer.e:Îld,gespeeld · in hetzelfde , toernooi 
~ 18 l:tl8l.· . 

WIT: Van Baarle 
ZWARl': Witteveen , 

1 ~ c4 e6 2. Po3 o6 3 • Pf3 d5 4• d4 f5 
5• Lf4 Pf6 6. e3 Le7 7 • h4 b.6? 8. Pe5 · 

(Zie het nevenstaa.näe diagram) 
8. - Pe.4-?? 9. lh5+ en zwart ga.f ; h~ op. 

Het bevreemde: mij overigens dat mijn 
tegenstander onder de partij de krant 
zat te lezen en zelfs nauwelijks opkeek 
als hij aan zet · was. Hij beweerde. de 

NIEUWSFLASH 

Op zaterdag 1 juni . jongstleden 
nam een driemans . delegatie van US 
deel aan het rookvrije , rapidtoernooi 
in de Wethouder Verheij Sporthal. 
Rob van Gompel eindigde met 1} uit 7 
(sic!) in de A-groep, Ronald Hoog
land viel met 4 uit 7 in de B-groep 

net buiten de omvangrijke prijzen
pot . en Peter van Baarle ( zuchtend 
onder de mentale druk van het voor

. zi ttersc ·hap ? ) scoorde in diezelfde 
:groep êén (reglementair) punt, 
zulks was nog te danken aan · een 
tegenstanderloze ronde. 

Het was. buitengewoon warm .weer, 
wat als voordeel .had dat de toiletten 
niet blauw stonden en · in plaats 
daarvan de natuur met teerdampen 
werd vergiftigd. Ook scheén de zon, 
zodat het buiten aangenaam toeven 
was. Dit ging ten koste van het 
denkvermogen; al leverde het wel de 
nd'aige interessante filosofische 
bespiegelingen op. Met name de 
frequentie waarin Rob van Gompel · 
torens placht weg te geven wekte de 
nodige hilariteit op. 

Dergelijke toernooien zijn erg 
--nuttig om het openingen.repertoire 

wat bij te schaven, hoewel dat in 
de praktijk meestal neerkomt op 
afschaven. Enfin, aan het eind van 

de dag togen wij allen huiswaarts 
met een nieuwe verrijkende levens
ervàring huiswaart ,s. 

gespa,1-de opening . zo . goed te . kennen 
dat naoenken overbodig was,. 
{ Overigens was het erg warm.) 



WIL JE JW.Wm!Zf· ? 

door Bob van Gcmpel. 

In .hst swd.errtcmkempiocsoba.p 
van di1 ~aar, ~ u elders 
·.alle -~edezl Te'Z.'Deemt 
vazi orgam~ Jaa.p l)eizlma., 

speel.de~ een sec 
grillige rc>l .. ,.Qaa-resal:taa.i; ,. 
was 1,tuit 7ö-à?.NU.J.>l13k een 
ellendig àieptepmf ik moeri 
zélfs Paul van de- Werve een half 
~je voor laten. gaan •• ~ 
Toci:l leek -het begin hoopvol, a1 
~ het veel . 'M mooi weer om te 
èèbaken. ' 
In ae eerste ronde moest ik 
tegen Vrenegoor mèt zwart. Ik 
proà'.o.oeerde 10 zevten theor.i.e, 
koos 'toèn een te Jangsaam plan 
en bam vdnder te ~. Op de 
248 set besloa't ik VOOi' actief 
spel een pion te offerenj en 
kar't daa.ma bood ik -remise aan, 
daa:t- ik meende da.t mijn actieve 
torens de pion oompansee:rde11o· 
Hij we:i.ge.rde _;q-eront~ · 
maai- ·kwam in ern::lge 'ti~od, 
we:i.ge.rde ~ - een -~ aanbod 

· in remisestel .Jing, blunderde,· 
'báal<iè op het nippertje dë. 40e · 

set, ~ moest na; mijn 41e 
opgeyer:i.. Eeà forluinlijk pant . 
derhalve. ' .. 
Als :!lroplopez'" OJitmoette ik in 
de avondsessie met. wit de uitein
delijke nummer twee: 

RvG - La.ud.tma.n ( 2080) 
-.. Schots 

1. e4 e5 
2. Pf3 Po6 
3. d4 e:x:à4-
4· Lo4 1,e7· 
"Bah 11; dacht ike Zlla1"t houdt 
het . klassiek, en ik heb zin om 
te balckezll nis: een pionottar! 
5•· o3 -!? d3 ?! 

·· Kijk .kijk, hij neem het niet 
. aan! Ik ben tevreden, m moet 
: h(1f; mogelijk z:i.jn . met eez:tVOWlige 

middelen een goede stelling te 

IS". 

~---



11. · a4, 1 · 
· Te:r voorbe.reiding van ~' 
waama. ~s b5 hinderlijk r,oti 

zijn, en ui tbreidillg :va:i het 
" ruimtevoordeel. · 

11'. ••• . g6 . 
12. Pa3 L(f1 
13 • . e5 l . . · . , 
Wit 1cM lij.ermee nu niet langer 

. wachten,. · anders speelt zwa;L"'t 
Pd7-o5• .. -~ 
13. • •• .. . .'dxeS 

' 14,. P.xo6 . . . bxo6 

· 15. fXe5 Pg4. t . 
·· Veel sterker dan 15 •• T.xe5 •. 

De stel J:S ng is ongeveer in 
evemdéiri. zwa.rt · heeft een .plus-

. .-

; Toen ik. met de anaqse van dese 
pa.rlij begon dacht ik oog steeds ctat 

· d.it de stezik:ste zet in ·de stelling 
is, al kostte het me veel tijd ertoe 
te besluiten. Kaait 81" is . een hele 

. : leuke varl.ant, . die ik tijdens de ~ 
tij niet heb gezien, en mijn · tegen
stander ook niet: 19.Le4-I? Pxo4:20• . 

- -- ~· J.«o6 Pe3 2~ .nr2 (helaas taalt 21.De2 
· ' op 21"Ld.71 en 21.JJb3 Le6, of 21.Do1 

. Tb8) · 21 •• Pg4 (zm geen 21 •• 'l'bS? 'wegen& 
t 22 • .ra:ea ll"..:e8 23.!l.'81) 22.11141-M~,;.·:-

,_ \ (sledtt 1~,22~·~ ~-~:~~.Iaa8 
. T.x'b2') ~.l4:e8 lli:e8 24.1:13 J !". ·· ·.• ~,;1 - " -
!Zlm"t heet't op. de 208 zet; nog "'1 . ,.,_ 
plausibel alternatief 1n 20 • .145 .. 
i~1..Dt2 ~· (21"!l.11>8 ~-~) 22~a:e8 
~ ·nm · · · ~-et ··· ·. 

. pion, maaz. zijn _ ~e dame
vleugelpionnen séhadèn zijn s1;e1;.. · 

ling zeer en geven 1d:t oompensatie. 

!--,- ·· . ....... s.--~~~~ - sp . •:.;.: • .;.;;; . 
Alhoewel 19.~ zeker _geen slechte · · -- · · 

16 • . Lt4 ~5 . . . 
. 17 • Po4 .!__' -

.t 

diagram 1. 
Voor mijn gevoel betekent dit . 
toch enigszins de reohtvaa.'rdi~ . 
giz]g van .het witte open.ingsspel · 

. met Pa3; het · paard controleert 
van c4 het 'Vitale veld e3., zodat 
wit nu h3 dreigt. ·· 
Ik speelde de tekstzet vrijwel 
a. ~empo, en mijn .teg~ 
trok enige tijd uit om te · 
onderzoeken of ·er: .m.et toch 
ergens een oomb:Lnatie verborgen 

. zit, maar ·17 •• La.6 kost ·gewoon een 
stuk na. 18.Pxe5, en na. 17 • .DJ.4 · 
is 18.g3 eenww:lig maar sterk. 
17. .. 0 'l.a:f'4 
18. .'.txf4 Pe5 
19. Td4 l? . 

· zet is, moet, als we op d.i t lilOIJleirj. 

. . een .niemre tussenba.Jans opmaken, de . 
., .oonolusi e luid.en dat het witte vooi- . 

deeltje na ·de se .zet :mniddèl.s is 
~" . Verdwenen. . 

19. ••• . . . l)g5 · 
20. Pxe5 !rxe5 
21 • . Df2 ?I . · 
Het begin van een periode van 10 , 
zetten ~ ik minder nau.ldceu.rig 
begin te spelen. Ik liet , 21.Lell, na 

• vamteg8 21 •• Lf5, maat- (soals gezegd) 
staat wit niet meer beter, en . na · 22 •. 
Lxf5 lijkt remise toch wel nabij. · 

' 21. , .... . Le6 . 
.. .·22. . h4 . ? . .· 

Bemoeilijkt wits verded1gelJde taalt 
a.annenlijk, maar is niet, zoals we 
na de partij ~en, verliezend. · 
22. ••• • De7 
23. o4 1? 

. Versleehte.ri beide lopèrs, maaz, v.-
. .. hinderl.. bovenal 23 •• Ld5. · 

23. ••• Lf5 
24. Lf'1 Do5 · 

. 25 •. Tad1. Tàe8 
26. T4d2 .?! 
Nu. ben ik behoorlijk · de klu:ts kld.jt t 
Nog steeds wrdt de remisemazge niet 
overschreden, maar wa8il'Olll zou. w1 t zo 
passief spelen? 26.ne4 1:1.J)ct een 
~ zet ·, maar ik herimL6r 

. mij . dat ik op dat mamem niet éái 

., 
, ,. 
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· behoorlijke zet meende te heb~. 

26. .... Dz:t2 + 
27. Kx:f'2 Kf'8 t 
28. g3 · Lg4 

29 • Ta 1 1l!e3 
In deze stelling overwoog ik 
seri.aus op te geven! ~ i'oen dacht 

ik "Ach verrek, kan mij het -ook: 

· schelen!" en speelde 
-30. Ta3 ! , 
_ Mijn '.tegenstander, die even bij 

het bord was :Weggelopen, -~ 
na afloop dat hij, toen hij 
t...;...,~.,., aauva.nkeli.;-i,. .niet . ""' ""6""'-, . ...... 
eens sag welke zet ik gedaan 

had, zo onverwacht lamm deze 

vreemde zet • . Tooh blijkt de 
w:Lnst voor zwa.t't m nog h~c-st 
problema:tisah te worden! 
30. ••• ~3 
31 •. bxa.3 Ire6? 
&l. prompt geei't ~ de -winst 
uit ham.eno , Juist _ lt"'aS geweest . 

- 31"Tb8!, en wits toren blijft -

passief, terwijl de -~e prima. 
perspeatieven heef"I;. Nu-warden 

de bordjes verhazlgen: 

32. 'l'b2 I Ke7 
33. Tb7 ~ 
-Vreemd genoeg zei hij d.a.t hij 

juist ~e zet niet gezien had:! 

33. ••• Ta8 
31~-~ 'P:r.o7 -f; Kd6 
35 • .. TxQ6 -t.<"i? . . 

Mijn tegenstander dacht "Jeetje, 
ik zal. nou toch ni-e1: op het . -

laatste moment gaa.n verliezen!", 
want had dit volstrekt niet 
gezien. Toch is hierna de winst 

voor zwart heel eenvoudig, en 
dat terwijl ik: net de pion heb 
te:ruggewonnen en potremise · in 

handen. met ,».Tb7 t, bijvoorbeeld 

35--•• Ko5 36.Ke3 Lxo4 3i .Lxo4 Kxc4 
38.Txf'l 10>3 (of 38 • .h5 39.T.f'6 
met soortgelijke varla.nten) 
39.T.mî Kxa4-40.Tgl Kxa.3 41 • 
T.xg6 o5 42.Kd.3 a.5 43.h5 a4-440 
b.6 10>2 C •• ~a 45.Ko3 H) 45.hî -
Th8 46o'l!b.6 a3 47 oKd.2 o4 48.Tb6+ 
Ka.1 49oTb7 Ta8 50.Ko3 To8 51.Toî! 
'l'h8 52.Kxo4 a2 53.g4 Kl:>1 54.Tb7+ _

Ka.1 55.g5 To8+. 56.Kd.5 To5*! en 
remises zwait"t heeft een "dolle 
toren". m.erbij vergeleken is 

het slot van de pa.rtij heel platvloers• 

35. ••• K:o6 
36. Lg2 + Xo5 ! 
Verdient · amper nog een uitroepteken, 

maar d1 t is de wimlende zet. 

37. Lxa8 Kxotl-
38. 1o6 Kb3 
39• Ke3 
en ik ga:f het gelijktijdig op. (0-1) 

Een desillusie. · 

De volgende dag moest ik: tegen Jeroen 

Va.nheste, de la'te:re kampioen, die 
in de eerste ronde had verl:oren ·en 

dus ook een punt had. liet werd ~eer 
spektakel: . 

--Vadieste "t2&16) - RvG 

Slavisab. . 

1. .d4 . d5 " 
2. Pf'3 P.16 
j~ o4 o6 
4• Do2 I? 
Een minder gebrailtelijke zet, met 
de bedoel.izig op "Oa.tale;m.se paden" 

terecht te kóai!m .na 4"g6, wat als 

de sterkste 3et geldt volgens mijn 

tegenstander. Ik besluit edlter in 

"Sla.vische traditie" verder te 
spelen en bereik vrij gemakkelijk 
gelijk spel, 
4. ••• dxo4 
.5. nx:o4 
:oèze _ zet verbaasde me enigszins. 

Ik ben echter Diet,. op de hoogte 

va.n de theorié, zodat ._ mijn opmer

k:ing dat wit wellidrt meer ka.nMn 

op opecingsvoordeel hee:t't na 5ea4 
of 5.e4 de -kenners mogelijk in 
soh.a.terla.cb.ea doe't uitba.rsten. 

5. ••• 145 
6. Po3 e6 
Î• g3 Le7 
8. Lg2 ~ 
9 • . 0...0 h6 
Er is een stelliDg ontstaa.n àie we 

beiden als "vrij normaal" beoord.eel

den. Mijn laatste zet is niet strikt 
nood.zake] ijk, daar zwart 10 .Ph4 met 
10 •• Lg4 11.hJ Lb5 12.g.4 Pe81 kan 
beantwoorden, zoals mijn t~ · 

der me liet zien. 9. oPbd.7 is dus 

zon.der be~,~ h6 is r.mttig. 

10. Pe5 Pbd.7 
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n. e4 UJ.7 
. 12. Td.1 

diagram 2. 
· ~de .partijen hebben hun ont-

. · .wikkeli?lg nagenoeg voltooid., en 
op het eerste gezicht staat 

· wit .-wat beter. Het verschil met 

· .. . mij -. bekende stellingen van het 

Slavisch zit vooral in d.e dame 
op o4, (n~ meestal e2), wa.a:t' 

noaaaal door ·een loper of een 
pa.a.ro, wordt teruggeslagen •. Ook 

wits :f'ia.uchett.o, en het niet 
gespeeld zijn van a2-a4 springen 
in het . oog. Als gevolg va.n dat 
laa.tste is de zwarte ~e loper · 

niet na.ar b4 maa:t" naar e7 gegaan. 
Er komen m1 voor zwart drie ( ! ) _ 

speelba.re plazm.en in a.amnerking, 
~sar twee tijdens de 

~j nauwelijks bekeek ( !? ) 
omdát ik gefascineerd. was door 

de derde. EerÏ3t kort de e~rste . 
twee: 
A)· 12uPb6 l)wingt wit tot een · 
beslisfd.ngo Na 13.Db3 a.5 of 
13.~2 Do7 ·staat -het paa.rd op 

· · · ~5. ~en .beetje "in de luchtu. 

~ · · :B). 12~.P.x:e5 13;.<1xe5 Pd7 14.r4 
Do'hr en het is de vz,a.ag of de 

. 'Witte dubbelpion · in het ~~. 

sterk is of zwäk. · · 

e) de pa;rtijvoórlzetting: 

12. ·- . Pxe4· t?/l 
Nadat ik tot deze zet had 
besloten had ik onge'ieer een 
uur tijd gebraik:t. Mijn tegen
stSllder nam m ook 1"llim de tijd 

om de kritieke varl.anten van 
dit stukoffer door te rekenen, 
terwijl i..1<: niet mee:r op mijn 
stoel kon blijven zitten," en 
diverse tJS-ers na een blik op 
mijn bord een ongelovig geziQbt 

trokken. Hier vol.gen de betref'f ende 
va.ria.men: . 
A) 13.P.x:e4 Lxe4, ·14.Pxä.7 ( 14.L-x:e4 Pxe5 15. 

Db3 ! hadden we merkwaa.rdigerwij s geen 

van beide gezien, ma.a.t> zie ik nu bij 

de ~sel) 14 •• nd.51! (die ·zet kostte 

me veel ~jd) 15.Lxd.5 ex.d.51 + 
:B) 13•Lxe4 Ia.e4, 14.Pxe4 P.x:e5 15 o:Db3 

is bijna het zelfde als onder A) tussen 

haakjes is gegeven, maait' Ilb3 hebben we 
. ··a.us allebei gemist, en op 14.Pxd7 

volgt weer analoog • .Ld5. 
tt) 13.Pxà.7 Pd6 ! en niet 13 •• Pxo3? . 

14oP.xf'8l P.xd.1 15oE!m7 K'JdJ.7 16.m.3+ 
ll) 13.Iah6? Pd.6 ! en 14"gx:b.6. 
En dan rest zm nog E), de pa.rtij: 

13. P:rf7 ! 'l:f'7 
14 • .Pxe4 m 11 
Na. deze zet heeft de ldtte stelling 
tooh wel e.n:ïgs9iins de voorkeur, en 

J eroan vertelde mij na afloop erg 
opgelucht te zijn, daa.r- hij na · 

14..-oLf5 l eigenlijk geen bevred:i.ge.n.d. 

methode had kmm~ 'Wit om verder 

te komen. · 
liet paa.t'd op :f8 is een prima verde
diger, maàz. het . staá.t wel erg passief. 

15; Lf'4 I4:e4 ' . 
16. Lxe4 Lf'6 
17 • Td.3 t . Td.7 1 
180 Tad.1 Deî 
19~ï b4 1 Kb8 ?I 

.. Jeroen ~ na de partij aan dat ik 

sterker 19"a6! had kmmen spelen, 
,· met grote moeilijkheden voor wit om 

verder te .. komeno · 
20. ' b5. <ttb5 
21. D:tb5 Tad8 
220 . Da4 . . 'b5 ?? 
Helaas, helaas, daar ga ik weer I 

Treurigerw;i.js ·. bood. ik juist op dit 

mom~ rE!(Ilisë aàn:, in de "veronder
st~lling ·· een ~erke zet gedaan te 

. hebben. Ik had "eàhter wat overzien 

·., ,< (zie verderoP,) en· had hier àd.s (weer) 

:. 2_2 •• a6 JilQeten spelen met uitstekende 

·· vool;'Ui tziohten op rem:i.$e. Jeroen 
· overwoog .mijn aanbod relatief kort 

en zei · toen beleefd dat hij "nog 

even wilde doorspelen". (Terzijde: 
ik dEmk dat hij mede aan zijn zeer 
sympathieke gedrag het kampioenschap 

te danken heeft) 
23. , Dl:b5 ~? 
Met 23• .Ia:d4 had ik nog enigszins 

op mijn sobreden kunnen terugkeren, 

~ de twee ~?.s bij de vorige zey 



zijn vooral. terecht omdat ik de 
! zet met hei verkeerde plan speelde: 
· ik had namelijk .t"iits-volgende zet
voor onmogelijk gehouden! 
24.-. Lé3 ! t . 2:r.d,3 

Het gepland& ·.24"Txe4 ziet · er 
na het geplam.e 25.'l?:z:.d.8 Drd8 

· 26 .'.eitd8 w:d.8 27 .:De8 t ( die had ik 
. ovezmenJ) p-lQtseliDg helemaal · 
niet meé.'r aantrekkelij k uit. 
.Wit · hee:rt di.t :Prima geta.iceerd: 
hij staat geQOnnen l · 

25. 'b:xi3 ~ 
26. Ia:d3 . to3 
27 • Lo5 1 Dr.ï 
28.-1 Db8 Kg8 
29 .- Ia:f8 Dlcf'8 
30. UJ.7 '* 1 . 
Zwart gee:f't op. (1-0} 

Onda-nks h~'d1dt äat ook deze 
nede.rla.ag op e:nigszins ongelû
k:i.ge m.jze tot stBald kwam had 
ik Dä het spelen va;n deze parlij 
z.eker geen sle<lb:t gèVoel . (niet 
bd.elaatstepla.a.tsvamregehet 
gedrag van de tegensta..nder en het 
:f'ei t dat deze de hele partij erg 
sterk heeft gespeeld ) • 
Redelijk fris en gemotiveerd kwam 
.ik · een k:wa.t'tiertje voor a.a.nva.ng 
'!ffln de a.vondronde aa;ogefietst bij 
·dé sport.hal nde ·pijpn, waar o.ä.. 
een aantal us-ers a.l van het 
zonnetije zat te genieten. Paul 
vroeg ·mij of :ik na vanavond. 2 
punt.en zou hebben en ik bevestigde 
dat vol.mondig. Jm toen vertelde 
men mij dat ik tegen ·Willem Blan
kert was illged.eeld (hij s-tond w 
b'ij en glimlachtè . droe'itig naar 
mij bij lfijze -van 'bevestiging) o' 

Even ~ ik het nog niet geloven, 
maar toen tot me doordrong dat 
het ed\t waa:r was geraakte i~ 
enige tijd buiten . mezelf' • .z~ 
em.ge 0:hilarlteit ·pegon ik luid 
te vloeken, 'ie:t"Wijl Willem -voor
stelde gelijk remise te besluiten 
en er een leuke avond met veel 
bier ~ te ga.an ·ma.ken. 
Jaap, met de zweetd:ru.ppàl:tjes 
pa.t'elend. op zijn gezicht, kwam 
mij zodre. hij me zag bijna. 
handenwringend ui"'tleggen dat het 

écht m. et anders had gelamd, maat' 

op dat momct was ik al .weer de 
reaeli;s"kb.eid zèlve, en ik. heb hem 
{zoà.ls znén. h de ~ijd heeft 
ktumen·'\faS'tstellen) dDs niet naar 
':h -and~ eind va.u a.e· wereld geholpen. 
(sterker nog: we werd.en samen 3e bij 
h~ docrgeéf'scll.áaé!). . ' . 
1q<>r de btiitenstaánders on~ mi~ 
lezers: ik heb nu a.l aan diverse . -. 
toernooien nieegeda.a.n waa:t> Willem, ook 
i438'fi· en sleab.tè ~ keer is -het · 
gebew:.'d dá'.t w.j ~ tegen el'k:aá:-
in het strijdperk .hoefden -te trec1:en, 
terwijl ld.j zeer regelmatig met· ', .. 
elkaa:t' spelen en . dns daarvoor met ' 
zo nodig aan een toernooi hoeven mee 
te doen. . · 
<?nze. pa:t"tij v~liep àJ.s volgt 1 

Wills Bl~ i · R'iG 
een· 

. ~ ' 

1. f4 · t 
Godverd.oame ! Ik lJad iets voorbereid 
tegen een sy.steem ~ ik weet . 
dat hij ,dat aJ,tijd. speelt met wit, 
maar d$Di~ hij wei 1.94, c1.oen. Nu. 
, is mijn zin in spelen · ook totaal. 
Vérdwenen. 
1. ••e d6 l 
"Bemise" vraa~l'k: • . Jm. Willem· SQbiet 
in een en6rme Îäcliblii die hem "zetts 
noopt op de ~ even tot beclàNn 
te komen, en accepteert, onder g::rote ; . 

.. 

. _verbijstering van de na.bi3e borden. ,· 

Daarmee was ~ tó~ooi beëind:tgd. ·. ,, ~ 
Na het veel te laa:b te hebben geraaak:t. · 

als VOór verstandig kan word.en 
gehouden "'"iád.ens een sd:J.aaik:toernooi 
liet 'i.11: mij c1rie _ke<n- gewillig ha1dren . · 

dwr steeds grotere pry;tsers. " lif1t: · é. t'-
ongelooflijke :eéit dat Willem, af& 
tot dan toe pas 2 partijen had gespeelèl 
en verloren (het punt was reglèmenta.i.r )' 
nog· met 4i-uit 7 tot de 59 plaats · 

, · . m.st te reiken beili~st "IOoral dst . ,:· · . 
puré 'Wilsk:t'acb:; hoog vliegt• · 

Hiermee km ik .aan het einde van mijn '. . 
rubriek · voor dit seizoen. Ik hoop . · 
à.at alle ~beid niet geheel èn al · 
~~ '._Diets .. is _ geweest~: :Een. prettige 
vàk.a:xtié ·-c'to't' ··z:ra WEmSt u ' .• 
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Tweekamp (2) 
Amsterdam, 23 mei 1985 
Wit: Adriaan Hout smuller 
Zwart: Bert Hestera 
Siciliaans, Drakenvariant 

1 e2-e4 
2 P~1-f3 
3 d2-è.4 
4 Pf3':à4 
5 Pb1fc3 

c7-c5 
è..7-à.6 
c5:d4 

Pg8-f6 
g7-g6 

2o 

De eerste ·keer dat ik dit speel. Dat 
Adriaan een week eerder in de studenten
kampioenschappen met dit systeem van 
Fons Groot had verloren was één van de 
redenen om het eens te proberen. 

6 Lc1-e3 Lf8-g7 
1 f2-f3 0-0 

8 Lf1-c4 Pb8-c6 
9 Dd1-d2 Lc8-d7 

10 0-0-0 Pc.6-e5 
... 11 Lc4-b3 Ta8-c8 

Eén van de scherpste hoofdvarianten is 
op· het bord verschenen. In plaats van 
de normale koningsaanval op de konings
vleugel te lanceren besluit wit nu te 
verhinderen dat het zwarte paard op c4 
komt. Een plan dat nadelen blijkt te 
hebben. 

12 Dè2-e2?! 
13 a2-a3 

a7-a5 

De tekstzet leek me een verzwakking 
_dus is hier een thematisch kwaliteits
offer op zi~n plaats. 

13 
14 b2:c3 
15 Lb3-a2 
16 Le3-d2? 

Tc8:c3 
a5-a4 

Dt:8-c7 

Een aangename verrass:ing, omq.at mvart 
nu enige tijd c4 kan verhinderen. Beter 
lijkt me onmiddelijk 16 c4 of 16 Kb2 
en wit komt in een wat verbeterde versie 
van de parti~. 

16 
17 Kc1-b2 
18 Ld2-e1 

Dc7-c5 
Tf8-c8 

b7-b5 

- ·---·---- ·--- ·~------ - .. - -- -
' 

Een geladen stelling is bereikt. Wit 
besluit alsnog een pion te geven en 
dat lijkt eigenlijk de enige kans op 
behoud vanwege de dreigi .ng 19 ••• Pc4 
20 Lc4: ( wat anders?) bc4 en er drefgt 
zowel 21 ••• e5 met paardvangst als 
21 ••• Tb8+ ,22 Kc1 (anders·mat) Da3:+ en 
zwart heeft een zeer sterkè vrijpion. 

/ ' 19 c3-c4 · 
20 La2:c4 
21 Ld1-b4 

Pe5:c4 
b5:c4 

Zoals ik had verwacht sluit wit de 
b-li j n met zijn loper af. Nu dacht ik 
lang na over 21 ••• Tb8 wat er aantrek
kelijk uitziet omdat er een vervelend 
kwaliteitsoffer dreigt terwijl ook het 
paard op d4 dreigt te worden opgesloten. 
Wit kan d'é gevaren echter zowel met 
22 c3 als met 22 Kc3!? bezweren omdat 
na 22 ••• De5 23 Td2! zwart geen 22 ••• Pd5 
meer kan spelen. Kansrijker dus: 

21 c4-c3+ 
22 Kb2-a1 

In de · dra~ is . zwarts zwartveldige loper 
relatie( zijn . sterkste stuk. _I n de 
verdèdiging, r::aar ook in de aan val. 
Adriaan wilde zijn koning niet op a2 
zetten om4at dan de witveldige loper 
ooit met schaak op e6 ~an komen. Het 
paard op d4, dat dit veld de~t, ~an 
echter niet verdreven worden dan ten 
koste van de afsluiting van de diagonaal 
a1-h8 met e5 en dan is de positie van 
de koning op a1 niet nadelig meer. 
Daarom was 22 Ka2 wellicht toch te 
prefereren. 

22 Dc5-b6 



l-! i t heeft nu weinig t;eede zetten om het 
r:1et insl-c .i ting bedreigde paard op d4 
t~ redden. Zo verliest hij na 23 Dd3? 
e5 24 Pe2 Lb5 de dame; terwijl 23 De1 
Tc4! 24 Pe2 Tb4: 25 ab4 Db4: na 26 Pc3: 
Pe4: 27 fe4 Lc3:+ tot ~poedig mat l~idt 
en na het ogenschijnlijk spe.~takulaire 
26 Dc3: zowel na 26 ••• Pe4: 27 Dg7:+ Kg7: 
28 fe4 De4: als na 26 ••• Ph5 27 Td4 Dc3: 
(27 ••• Ld.4:?? 28 ·Dd:4:) 28 Pc3: Ld4: tot 
een troosteloze stelling leidt. Op dit 
moment, met nog een half uur op de klok, 
was ik zeer optimistisch over mijn 
winstkansen .• 

23 De2-e3! 

Wat is dat? Zet ie zijn dame in een 
penning. Oh nee: 23 ••• e5 24 Pf5! en 
zwart sta.at beroerd. Zwart heeft -
evenwel nog een sterke riposte paraat: 

23 Tc8-c4! 

2\ 

Dreigt wederom 24 ••• e5 aangezien 25 Pf5 
nu met 25 ••• Tb4: 26 ab4 Db4: (dreigt mat) 
27 Pe7:+ Kf8 28 Dc1 Ke7: kan worden 
beantwoord. Materieel is de situatie 
niet geheel duidelijk, maar zwart zet 
zi jn loper op e6 en speelt het paard 
via d7 naar de damevleugel om naar · 
hartelust de witte vorst te belagen.: 
wit staat een zware taak te wachten. 

24 Td1:..d3 e7-e5?? 

Met deze trieste zet verwoest zwart z1Jn 
stelling. Hit leek los te gaan komen en 
enigszins in verwarring blokkeer ik 
vri:willig de diagonaal van mijn 
zi-,art velè. ige loper. Juist was het echter 
om het 9la.'1 i .n de parti .j te volgen 
zonder bovenstaande slechte tussenzet. 
Na 24 ••• Tb4: 25 ab4 Db4: dreigt zwart 
mat in éé n . 

Het zal duidelijk z1.Jn dat 26 Tb1'?? als 
verdediging faalt vanwege 26 ••• Da3 mat. 
Een verdediging als in de partij met 
26 Tc3:? faalt nu echter . elegant op 
het openen van de loperdiagonaal met 
26 ••• Pd5! Nu is 27 ed5 kansloos voor 
wit want na. 27 ••• Ld4: 28·Dc1 Dc3:+ 
29 Ka2 Lb5 is het mat op de ~olgende 
zet. Het enige dat niet meteen verliest 
is het teruggeven .van een toren .met 
27 Tb1 Db1:+ 28 Kb1: Pe3: maar het 
eindspel winnen is voor zwart nog slechts 
een kwestie van techniek. De enige 
verdediging is dus 26 Dc1 Pe4: ·28 fe4 
Ld4: waarna een boeiende stelling op 
het bord staat. Wit hee~ twe~ kwali
teiten meer, maar de drie pionnen en 
zijn aktieve lopers lijken zwart op 
zijn minst remise te garanderen. 
Wit moet bovendien oppassen want ziJn 
koningsstelling is zo tochtig a.ls een 
studentenflat. Zwart zet zijn lopers 

/op e5 en e6 en heeft in de opmars van 
zijn a-pion een gevaarlijke aanval. 
Onder zeer denkbare omstandigheden kan 
wit namelijk mat gaan door twee zwarte 
pionnen op a2 _en b2! De witte torens 
lijken bovendien in deze .stelling niet 
erg goed uit de voeten te kunnen: zwart 
beheerst het bord. Na zwarts slechte 
24ste zet blijkt zijn aanval echter 
simpel .te kunnen worden weerlegd. 

25 Pd4-e2 
26 a3:b4 
27 Td3:c3 
28 e4:d5 

Tc4:b4 
Db6:b4 
Pf6-d5 

In bovenstaande analyse onder zwarts 
24ste zet verloor deze .verdediging 
achter elkaar. Hier had wit kunnen 
afwikkelen naar een gunstig èindspel 
met 28 Tb1 Db1 :+ 29 Kb1: Pe3: 30 Te3: 
aangezien de zwarte a-pion snel valt. 
Zwarts offers zijn nu echter inkorrekt. 

28 e5-e4 
29 f3:e4?? 

ifaar zo niet meer! Nog slechter was 
weliswaar 29 De4:?? vanwege 29 ••• Lc3:+ 
30 Pc3: Dc3:+ 31 Kb1 (31 Ka2 Lb5) a3! 
en wit kan opgeven, maar met 29 Ka2! 
bezweert wit alle dreigingen en ziet 
zwart te weinig van zijn materiaal 
terug om door te spelen. Na de tekstzet 
blijkt de samenwerking tussen de witte 
stukken ;o slecht te zijn dat zijn 
materiële voordeel tot niets léidt. 



Het grootste euvel van de witte 
stelling is dat hij geen toren op 
de ,b-lijn kan zetten vanwege het mat 
op a3 met de dame • . 

29 
30 Ka1-a2 . 

Ld7-b5! 
Lb5-c4+ 

De pointe. 31 Tc4:?? faalt simpel op 
31 ••• Db2 mat te?'liijl zwart na 31 Ka1? 
alsnog de eerder bezworen dreiging 
31 ••• Ld2 uitvoert ~n snel in de aanval 
wint. Wit moet ter.ugofferen. 

31 Tc3-b3 
32 c2:b3 
33 Ka2-b1 

a4:b3+ 
Db4-a4+ 
Lc4fb3 

Terwijl ik me al enige zetten in lichte 
tijdnood bevond, besteedde Adriaan 
bijna al zijn resterende bedenktijd 
.aan zijn volgende zet. :pat is de enige, . 
want een poging om uit }iet mat te lopen 
met 34 Dc1 faalt op de stille z.et 
34 ••• Da2! gelijkt .ijdig mat op ' b2 en c2 · 
dreigend. 

34 Pe2-c3 Da4-b4: . . 

Een akelige zet voor een speler in 
gierende ~ijdnood. Adriaan raakt in 
paniek en verliest de verdediging 
uit het oog. Na 35 Tc1 La.4+ 36 Ka1 
heeft zwart niets bctersdan 1met 
36 ••• Da3+ remise · ar te dwingen. 

35 e4-e5? 
36 Th1-e1 

Lg7:e5 

Het maakt al ni et veel meer uit. Na 
36 Tc1 beschikt zwart nu over 36 ••• Là5:+ 
37 Kc2 (na 37 Ka1 Da3+ 38 Kb1 Db3+! 
39 Ka1 Lc3: gàat wit mat) 37 ••• Dc3:+ 
38 Dc3: Lç3: 39 Kc3: Lg2: en wit moet 
een wonder verrichten om het eindspel 
niet te ve.rliezen" 

36 
37 Kb1-c1 
38 De3-e8+ 

Lb3-a4+ 
Le5:c3 
Kg8-g7 

Hier viel Adriaans vlag. Dat yeranderde 
echter niets aan de uitslag van de partij, 
ondanks . dat we beiden in tijdnood :had.den 
overzien dat de ·dame op e8 gewoon kan · 
worden genomen door de ~warte loper. Na 
39 De2 Da3+ is het mat op de volgende zet-

LDW 250585 



, Interne kompetitie 1 02.04.85 
1-l'it: Bert Westera 
Zwart: Ton van Arnhem 
Siciliaans, Velimirovic-aanval 

1 e2-e4 cï-c5 
2 Pg1-f3 d7-d6 
3 d2-d4 c5:dl 
4 Pf3:d4 Pb8-c6 
5 Pb1-p3 Pg8-f6 
6 .Lf1-:e4 e7-e6 
7 Lc1-e3 Lf8-e7 
s. Dd.1-e2 a7-a6 
9 0-0-0 0-0 

'10 Th1-g1 Pc6:d4?! 

Zwart wordt al aktief voor hij de 
da.me uit de lijn van de witte toren 
heeft gehaald. De na.delen da.ar'-'arl 

zullen in ~e partij bli~ken. Een 
, paar "reken eerder tegen Eric 
-Thunnissen waren wel de zetten Dc7 

en Lb3 ingelast. Ook hij ruilde het 
·paard op d4 met een verkeerd plan: 
12 Là.4: e5? 13 Le3 b5 14 g4 Lb7 
15 g5! en zwart verloor snel, 
aangezien 15 ••• PeL';.: faalt op zowel 
16 Pd5 met kwaliteitswinst als op 
16 g6! ! hg6 (of 16 ••• Pc3: 17 Dh5 h6 
18 f;fî Kh8 19 Tg7:) 17 Tg6: Pc3: 
18 Tg7: ! Kg7: 19 Dg4 en mat volgt. 

11 Le3:d4 
12 Lc4-b3 
13 g2-g4 

b7-b5 
bc8-b7 

b5-b4 

Voor het eerst in de partij dacht 
ik geruime ti j d na. Ik besloot een 
paar pionnen te offeren voor 
spannende ver \·tikkelir.gC'n. 

14 g4-g5 
1:; g5:f6 
16 Kc1-b1 

b4:c3 
c3:b2+ 

Om de zwartveldige loper mo·oiel te 
houden moet de koning van diens 
diagonaal blijven. Bovendien biedt 
de zwarte pion een uitstekende 
bescherming. 

16 Le7:f6 
17 e~-e5! 

Cp deze opmars had il: m:tJn zinnen 
gezet toen ik mijn veertiende zet 
uitvoerde. Zwart kan de pion niet 
slaan omdat zijn dame nog steeds 

op één lijn staat met de witte 
toren. Als zwart zijn loper wegspeelt 
krijgt wit echter sterke aanvals
kansen tegen de zwarte koningsstelling 
en een potentiële vrijpion op de 
zesde rij. Mijn tegenstander onder
schat evenwel de gevaren en hapt toe. 

17 d6:e5? 
18 Ld4:e5 Dd8-e7 

Dit tempoverlies is noodzakelijk · 
want 18 ••• Ld5 verliest eenvoudig 
een stuk na 19 c4. Zwart heeft . 
echter nog wat praktische kansen 
tegen de witte koning en daar9m was 
dit toch te prefereren .geweest, want 
na de tekstzet gaat het geforceerd 
uit. Zwart rekende slechts op 19 Ld6?! 
wat wel een kwaliteit wint, maar met 
zijn loperpaar heeft zwart heel 
behoorlijke kompensatie. Wit heeft 

---echter beter: 

19 Td1-d7! ! 

Een prachtig kwa.li tei tsoffe ·r dat 
de beslissing forceert, aangezien 
zwart het niet kan weigeren. 

19 
20 Le5:f6 

"De7:d7 
g7-g6 

Gezien de dreiging 21 Tg7: Kh8 22 Tg3 
mat moet zwart zijn stelling aldus 
verzwakken. 

21 . De2-h5?? 

Ik ben een uilskuiken. Deze zet had 
ik me·al voorgenomen toen ik de 
toren op d7 zette met het idee dat 
zwart nu meteen moest opgeven. 
Ondertussen is de zwarte dame 
echter op de d-lijn verschenen en 
daarom had ik nog even rustig naar 



de stelling moeten kijken om met 
21 De3! te winnen. Zwart gaat 
gewoon mat op g7. 

21 Dd.7-d.2 

Dat is het verschil. Ik dacht nu lang 
·na, Van winst is geen sprake meer. 
·nirekt overvalsp .ogingen falen: 22 Tg6: 
fg6 23 Le6: Tf7 en wit is uitgepraat, 
terwijl 22 Le6: mèt het eenvoudige 
22 ••• Dc1! wordt afgestraft. Ook de al 
te energieke poging 22 Lb2: haalt 
niets uit vanwege 22 ••• Df2: 23 Tg4 
Dd.1 24 Lc1 en zwart houdt stand en 
moet zijn materiële voorsprong kunnen 
verzilveren. 

22 Dh5-h4 Lb7-d5 

·ne meest solide voort"zetting •. Wit is 
. nog net op tijd om het vege lijf te 
redden ·, 'dankzij de zwakte van zwarts 
zwarte velden. 

23 Lf6:b2 

Wit dreigt · nu alsnog met 24 Df6 mat 
te gaan .zetten. Een misser van formaat 
zou :zijrt 23 ••• Lb3:? 24 Df6 pc:2: 25 .Ka.1 
en zwart mag opgeven. 

23 f7-f6 

Ik hoopte op 23 ••• f5? 24 Tg6:! hg6 
25 Dh8 Kf7 26 Dg7 Ke8 27 La4 Kd8 
28 Dd.7 mat. Wel een a.nc:ere -mogelijkheid 
was ?3• . ::e5 zoals de zwartspeler na 
afloop aangaf. 

24 Lb2:f6 
25 Dh4:f6 . 

Tf8: f6 

En ik bood remise aan wat werd aangenomen. 
Zwart kan nog proberen . op winst te 
spelen door met 25 ••• Tf8 26 Dg5 Dg5: 27 
Tg5.: Tf2: -28 · Ld5: ed5 29 Td5: Th2: ·een 
pion te winnen. Nu ben ik geen groot 
kenner van eindspelen, mw door wits " 
a..lctieve _toren lijken mij zi.:;n kansen na 
30 c4 zeker niet minder. · 



2f . 
* DE 'JET' -AANVAL 

Het eerste seizoen bij Desisco is me niet meegevalien. Het beeft 
me veel moeite gekost te wennen aan de v .g.l. bij U.S. totaal 
andere sfeer. Hier staat echter tegenover dat ik di'.t seizoen w:el 
de kans heb gehad eens tegen andere en sterkere spelers te 
spelen. Helaas :was het wel een van de meest wisselvallige 
seizoenen die ik ooit gespeeld heb. In de _zomercompetitie ging 
het -nog wel redelijk, maar in _de wintercompetitie, de z.g.n. 
meerkamp speelde ik werkelijk als een dweil, en ·dan nog 
uitgewrongen~ · Alleen in de externe wedstrijden v-00r het tweede 
tiental presteerde ik redelijk en speelde mijn aardigste 
partijên. Ik speelde . afwisselend aan de borden 2. 3 ·en 4. Zelfs 
kon ikeen keer .invallen in het eerste team. maar dat verliep 
minder succesvol. . 
Zo kwam het dat ik~ het vorige seizoen ook dit seizoen . weer 
.móest aantreden tegen de befaamde Koningsclub van de .heer Pagel .. 
Het toeval wilde dat Paul van der Sterren zijn partij vooruit · 
wilde spelen. Ik was er natuurlijk als de kippen bij om van dit 
buitenkansje te profiteren en bood spontaan aan mijn partij wel 

· vooruit te willen spelen. Welke goedwillende -amateur krijgt 
iaaers zo'n kans? In de huiselijke kring~spelen en arialyseren 
lliét een speler van grootmeesternivo, daar droomt iedereen toch 
van? We spraken af bij mij thuis te spelen. 
De weken voor de partij werd. ik gekweld door verschillende ·. 
vragen. Is hij allergisch voor 'katten? Open ik dàme- of _ 
koningsindisch? Is het licht boven de tafel wel goed? Zal ik 
mijn stijl getrouw aggressief spelen of is enige voorzichtigheid 

. gepast? Zal ik hem ..111et "u" of met "jij" aanspreken? Met als 
belangrijkste probleem: ''Hoe leer ik mijn katten binnen twee 
weken op het juiste moment de aanval te openen op de vijandelijke 
.stukken en die van het bord te -knikkeren?". · 
Dé bewuste avond begon vreedzaam. Na een babbeltje (over schaken . 
natuurlijk) ·.en een kopje koffie begonnen wè aan onze partij. 
Aangezien ik hem n~ _geen krabbende bewegingen had zien maken en 
er geen rodé vlekkén op zijn lichaam verschenen bleek van enige 
allergie geen .spràke4 Van de katten kon ik ook geen fysieke steun 
verwachten omdat ze uit angst voor de vreemdeling gedrieen in de 
boekenkast waren gekropen. 

P. v.d. Sterren - G. Rill · 

Gespeeld 3();..:2-1985 

1. d2--d4 ~g8-f6 
2. •c2-c4 · e7-e6 
3. Pgl-f3 · b7-b6 
4. g2-g3 Lc8-b7 
5. Lfl-g2 Lf8-b4+ 

Na lang wikken en wegen had ik besloten dit systeem te spelen. 
Voor de eenvoudige amateur is de theorie over 4 ••• La6 en het 
pionoffer S ••• Le7 6.0-0 0-0 7.dS niet meer bij te benen. 

6. Lcl-d2 
Minder kansrijk is 6.Pbd2 cS 7.a3 Ld2 8.Dd2 cd4 9.0-0 0-0 10.Dd4 
Pc6 ll.Dd3 dS met gelijk spel. 

6. Lb4-e7 
7. Pbl-cl . . 

Onnauwkeurig is 7.0-0 omdat dat 7 ••• cs ·toelaat: 8.Pc3 cd4 9.Pd4 
Lg2 10.Ig2 Dc.8 ll.b3 Db7 12.f3 dS met gelijk spel. Nu volgt op 
7 ••• cS 8.dS met voordeel voor wit. · 

7. 0-0 
8. 0-0 Pb8-a6 

, ! Met de bedoelina 9 ••• c5 10.dS edS 11.Ph4 Pc7 enz • 
. . 9. Ld2-f4 
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In de boeken die ik ~eb kon ik deze zet niet vinden tijdens mijn 

voorbereiding" Bij het analyseren van de stelling leek hij me wel 

het . 'laeest logisch, vandaar dat ik tevreden was dat ook v •. d. 

Stèrren er zo over aacht. Interessante alternatieven zijn: 9.Pe5 

Db8! 10.e4 c5 ll.Le3 Pb4 12.Pd3 cd4 13.Ld4 Pt6 14.Le3 d6 ,met 

onduidelijk spel (37/599); of 9.a3 cS (9 ••• Dc8!?) 10.dS ed5 ll. 

Ph4 Pe4 12.PfS Lf6 13.cdS Pc3 14.bc3 d6 15~e4 g6 16.Pe3 Pc7 

eveneens met onduidelijk spel. . ' / ' 

9. . d7-d5 
10. c4xd5 . Pf 6xd5 ? ! 

Volgens v~d. Sterren zou 10."'.edS beter zijn geweest. Doordat 

de loper van de witte · velden nu gaat .spelen kan wit profiteren 

van de hangende positie van het paard op a6. · 

11. Pc3xd5 Lb7xd5 
12. Ddl-a4 Pc6-b4 
13. a2-a3 ? !. 

Beter wàs 13.Tacl!, bijv.: 13 ••• cS 14.dcS bcS ((14 ••• LcS 15.a3 

Lc6 (15 ••• Pc6? 16.b4 en 17.Tc6) ló.Ddl Lf3 (16 ••• PdS? 17.b4) 17. 

Lf3 PdS wit staat beter)) 15.a3 Lc6 .16.Ddl Pd5 17.Pe5 .Lb7 18.Dc2 

Tc8 19.Pc4 La8 ·.20~Tfdl en wit staat .beter. · 

13. .. LdS-C6 
14. Da4-dl . 

Ziet er niet zo fraai uit, maar op· 14.Db3 volgt een komische 

serie paardsprongen: 14 ..• PdS 15.PeS Pf4! 16.Pc6 Pe2 17.Khl Pd4 

18.Pd4 Dd4 19.La8 Da8 gevolgd door c7-:.c5, Le7-f6~4 en zwart 

staat zelfs beter. 
14. · Pb4-d5 

Tot zover had i .k het . thuis allemaal al op het bord gehad. 

15. Pf3-e5 . Lc6-b7 
16. Pe5-d3 

Of 16.Ld2 c5, of 16.:Tcl cS 17.dcS Lc5 18.b4 Ld6met gelijk spel. 

16. Dd8-b8 (?!) 

Ik moet zggen dat ik tijdens de partij tamelijk tevreden was 

over deze zet. De bedoeling is om 17 ••• Pf4 18.gf4 Lg2 19.Kg2 Db7 

20.f3 cS te spelen met gelijk spel~ De manier om onmiddelijk 

gelijk spel te halen was echter het verassende 16 ••• Pf4!, men 

zie: 17.Lb7 Tb8 18.Lc6 (18.Lg2 Pd3 19.Dd3 cS=) Pd3 19.Dd3 Dd6 en 

door het aanvallen van Lc6 wint zwart het telllJ)Q om e6-e5 door te 

zetten. Waarbij ook de ongelijke lopers een belangrijke remise-

factor zijn_. - - · - · ·'-· · ··· -



Op dit moment bego~ tot mijn grote vreugde ook onze lieve . poes 
Jet belangstelling te tonen voor het schaakspel. Na enig 
kontgedraai wierp ze zich met doodsverachting op de witte 
troepen. Op het bord beland begon het domme dier echter 
overdreven genegenheid te koesteren voor mijn tegenstander. Hevig 
knorrend en kopjes gevend bewoog ze zich zonder een stuk té 
beroeren over hèt bord. De overdosis poeze.nliefde bracht Paul .· 
(ik had beslotel\ ·"liem maar Paul te noemen) niet van z'n stuk en 
met .een glimlach op het gelaat bracht hij het "baasje" met zijn 
volgende iet in de problemen. 
17. Lf 4-eS ! . Le7-f6 

Slecht was I7; •• f6? vanwege I8.Lf41 zoals Paul na de partij 
àangaf, waarna e6 een blijvende zwakte is. Ik had I7 ••• f6? 
overigens verworpen wegens I8.e4 fe5 't9.ed5 ed4 20.PeS en wit 
staat betert hoewel ·minder duidelijk dan na I8.Lf4!. 

18. Tal-cl . Tf8-d8 ! ? . 
Met kloppend hart gespeeld, want impliceert een pionoffer. Een 

interessant idee zou 18 ••• Tfc8 zijn geweest,' bijv.: 20.PeS c6 
21.Db3 (21.Dc.2 Dd6 22.Pd3 aS!) aS! 22.e4 Pfó-~.Pc4 La6 24.baS 
Lc4 25.Tc4 Ta5 26.Tfcl Db7 27.Dc3 g6 met gelijk spel. 
19. b2-b4 (!) . 

Minder duidelijk is de situatie wanneer wit het pionoffer 
aanneemt: 19.LdS TdS 20.Lc7 (20.Lf6 gf6 2l. -e3 Dd8 22.Pf4 TgS is 
onduidelijk) De8 21.e3 Tc8!? (21. •• Db5 22.a4!; 21.~ • .Dd7 22·.Pe5) 

22.LeS La6 en zwart heeft compensatie. Nà lang denken kon ik nu 
geen plan meer vinden om mijn stelling te vetsterken en besloot 
af te wikkelen naar een slechter eindspel~ · 

19. Lf6xe5 
20 •. Pd3xe5 Pd5-e7 
21. e2-e3 ( ! ) 

Minder goed was 2l.Pc6 Pc6 22.Lc6 Lc6 23.Tc6 Db7 24.bS a6 25.a4 
abS 26.abS Td5·en de aanval op bS eh d4 geeft zwart gelijk spel. 

21. . . Lb7xg2 · 
22. Kglxg2 Db8-b7+ 
23. Dd1-f3 D1>7xf3+ 

Dit was gedwongen want er dreigde 24.Df7. 
24. Kg2xf3 Ta8-c8 
25. ~e5-c6 

Na 25. Tc3 f6 26. Pd3 c6 sfaat wit slechts iets beter. . 
25. Pe7xc6 
26. Tclxc6 Td8-d6 

Hoopt op 27.Tfcl Tc6 28.Tc6 Kf8 en wit heeft minimale druk op de 
c-lijn. 

27. Tc6-c3 Kg8-f8 
De ellende zou na 27 ••• bS 28. Tf cl c6 29. a4 ba4 ( 29 ••• a6 30. a·bs 
abS 31.TcS ~t beslissend voordeel) 30.Tal met aanval op a.7 en c6 
niet meer te overzien zijn. 
28. Tfl-cl Td6-d7 
29. g3-g4 

Niet 29.h4 hS!. 
29-. 
30. h2-h4 
31. Kf3-e4 
32. a3-a4 

Kf8-e8 
Ke8-d8 
Td7-9S 

Anders zou sterk 32 ••• aS! gevolgd 
zijn, nu zou wit dit met 33.bS 
opvangen. 
32. 
33. g4-g5 

(zie diagram hiernaast) 
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Nu begon ik me druk te maken over het feit dat ik remisekansen 
had, iets waar ik · vooraf totaal geen rekening mee had., gehouden. 
Maar helaas, he.laas, juist op het moment dat ik me dat 
realiseerde, maak ik een fout. In hogere zin wel de beslissende 
te noemen. 
33. g7-g6 ? _ _ 

Je kan zo'n fout natuurlijk toeschrijven aan de -tijdnood waar wij 
ons in bevondeni maar dat zou te gelllàkkelijk zijn" Ik w~s op dit 
momei:it gewoon '6ánger voor de gevolgen ,van g5-g6, -dan -dat · ik inzag · 
dat bet veld f6 me fataal zou kunnen worden. Be-tere kànsen bood 
in elk geval 33 ••• aS!? 34.b5 Tf5. Zwart houdt op die maniez: . 
voorlop.ig de 5-e rij onder controle • . Wit kan dan niet om pion ff2 
te dekken zomaar 35.f4? spelen, omdat.dan de _rltte koningsil!ars . 
naar f6 onmogelijk is gew.o.rden. Hij zal zich- · dan nog in heel wat · 
bochten moeten wringen om tot winst te komen. · 
-34. Ke4-d3 Kd8-d7 (? ! ) . -
Misschien had een poging - om toch de . toren op de 5..-e rij te 
handhaven wat meer kansen geboden: 34 ••• Tf5 .35.Ke2 (35. -f4? Td5 
36.e4 Td7 en de witte koning bereikt f6 nie,.t ,mê-er) a6!? 36_.f3 Td5 
37.Tc4 bS 38.abS abS 39.Tc6 Kd7- wit staat beter, maar nog niet .· 
gevonnen. 

35. e3-e4 Td5-d6 
36. Kd3-e3 

Er dreigde 36 ••• eS. 
36. a7-a6 
37. b4-b5 a6xb5 ?! 

Wederom een moeilijke beslissing om in tijdnood te maken. Ik 
speelde de zet met de vage hoop ooit nog eens te kunnen 
profiteren van de open a-lijn. Om dit te voorkomen moet wit een 
torèn op de a-lijn plaatsen; wat àe druk tegen c7 verlicht, eµ 
op een goed moment c7-c5 mogelijk maakt. ·Uit be:t vervolg zal 
echter blijken - dat wit _degene -is die profiteert van de a-lijn. 

38" a4xb5 Kd7-d8 · · 
39. Tc3-c4 Td6-d7 
40. Tdl-al Kd8-e7 
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Dit was dus de 'afgel>roken stelling. Hoewel Paul voorstelde om 
maar even verder te spelen (de slimmerd!), leek het me toch · 
verstandiger om er eerst maaree~s wat op te studeren. 
Aanvankelijk was -ik niet al te pessimistisch over mijn 
overlevinskansen. Ik kon als de nood aan de man kwam in troebel 
watèr vissen met f7-f6. Maar·mijn hoop was voornamelijk 
gevestigd op een goed getimed 27-cS. 
Al snel ontdekte , ik dat ê7-c5- ,~a bijv. 41.Ta7 niet werkt: 41.Ta7 
cS 42.Td7 Kd7 43.dcS bcS 44.Kd3 Kd6 Ta4 en wit wint eenvoudig. 
Dus probeerde ik hetzelfdè maar dart _met de witte koning op eS, _ 
bijv.: 4LKf4 Kd8 42.KèS Ke7'f~3-.Ta7 ·es 44.Ta6 (44.Td7 Kd7 45. 
dcS? Tc5! en zwart wint!) Td4 45.T44 cd4 46.Kd4 e5! 47.Kd3 (47. 
Ke5-TcS 48.Kf4 TbS =) Td8 48.1Cc4 Td4 49.Kd3 Td6 met gelijk spel. 
Helaas ontdekte ik even la1=er ·een verbetering voor wit: 4S.Kf6! _ 
cd4 46.Td4 Ke8 47.Td6 Tc2 (47 ••• Tb8 48.Tc6 en 49.Td7 enz.) 48.f4 
Tf2 49.IeS Th2 S0_.Tb6 _Th4 51.Kd6 met beslissend voordeel voor 
wit. 

' ' 
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Enfin, de nood \raS aan de män. Echter ook f7-f6 bleek niets te 
zijn. Bijv.: 41.Kf4 f6 · 42.gf6 tf6 43"Tacl! .waarna de "pointe" 
van f7-f6 in' t gefieel niets blijkt te zijn: 43 •• ~ Td4 44.-Td4 eS 
45.Ke3 ed4 46.Id4 Td8 47.Ke3 Td7 48.Tc6 (48 ••• KeS 49.f4 mat) enz. 
Wat overbleef wás gewoon maar zien te blijven staan" ofwe-1 de 
stelling kee~n v_oor de jonge.ren onder ons. Maar óok dan heeft 
wit een vrij sluitend winstplan: 41.Kf4 Tb8!·? 42.Tai (42.KeS 

· Tb7t en Td7-46..&d7 enz.) .Tc8 43.KeS Kd8 .(~t beroerdè is dat Z\rart 
nooit kan verhi.nderen dat de witte koning f6 bereikt ~ wit kan 
n.l. door Tà7-b7 z\rart .dwingen de toren op c8 te dekken omdat 
dan Tb7xb6 dreigt) 44.Kf6 Ke8 45.f3 Kd8 46-. Tb7 Té7 (46 .... Ke8 47. 
Tb6; 46~ •• Ta8 47.Té6! -zie vervolg- 47 ..... Ta3?? 48.TaS mat) 47. 
d5 ed5 48.edS Td7 '49.f4 Ke8 (49 ••• TdS? 50.Kf7 enz.) SO.-Kg7! (50. 
Tb6? TdS!) Kd8 (50 •.• TdS Sl.Te4 Xd7 52.Kf7 Td6 53.Te7 Kd8 54.Te6 
én2:.) 51.Tc6 en de dreiging dS-d.6 is vernietigend. (Deze variant 
vohd ik overigens pas in deze vorm, nadat we de partij al 
uitgespeeld hadden). . .. 
Een week later speelden we bij Paul thuis de part~j uit. Ik had 
me inmiddels verzoend met een nederlaag. Waar ik nog het meest 
bevreesd voor ~, was dat Paul na een .uurtje á.nalyseren een 
sluitend wi.nstplan had gevonden, iets waar ik nog niet geheel 
zeker over was. Een stelling van een nauwelijks voorbereid iemand 
..-erliezen binnen eén . kwartiertje leek me nog het meest vervelende 
dat me kon overkomen. Mijn _vrees bleek echter ongegrond. Vlak 
voor de partij vroeg ik hem of hij ging winnen, waarop hij 

an.twoordde dat hij er nóg. niet helemaal uit was.*' de partij 
vertèlde Paul me dat ook hij zo'n uur of 10 op de stelling · 

· geanalyseerd had. · · 
4L Tal-a6 . 

. Hoe:wel objectief misschien n_iet de . beste zet ( dat . was 41. I~4) , 
wa-s· het wel een verstandige keuze·. ~ zet verpest eenvoudigweg 
nièts. 
41. 
42" Ta6-a7 
43. Tc3-c6 !? 

Tc8-b8 . 
_,,Tb8-c8 

Deze zet verheugde me. Door c7-c5 te willen verhinderen maakt 
wit het zich moeilijker dan nodig is. Zoals gezegd is c7-c5 geen 
dreiging. 
43. Ke7-d8 

Met 43 ••• Ke8 had zwart kunnen proberen de witte plannen te 
doorkruisen. Na het witte antwoord 44.Kf4? kan zwart · eindelijk 
uit -zijn schulp kruipen: 44 ••. Td4 45.Tcc7 Tc7 46.Tc7 Td2! 47.f3 
Th2 .48.KeS (48.Kg3? Tb2) Th4 49.Tb7 ·(49.f4 Tg4 en h5-h4) Th3 50. 
f4 ·(50.Kf4 Thl Sl.Kg3 Tgl 52.Kh2? TgS 53.Tb6 TcS en zwart wint) 
Tf3_ 51.Tb6 b4 ·met gelijke kansen. Echter na 44.f3! Kd8 45.Ta4 Td6 
46.Tcl ·komen we weer terecht in stellingen zoals geanalyseerd na 
de afgebroken stelling. · 
44. f2-f3 Tc8-b8 

Op 44 ••• Ke8 volgt nu wel 45.Kf4: 45 ••• Td4 46.Tcc7 Tc7 47.Tc7 Tb4 
(47 ••• Td7 48.Td7 Kd7 49.KeS Ke7 50.f4 Kd7 Sl.Kf6 Ie8 52.fS enz.) 
4a.Ke.5 en de gehele Z\rarte koningsvleugel verdwijnt van het bord. 
45. Ke3-f4 Tb8-c8 
46. Kf4~5 Kd8-e8 

Na 46 ••• Ke7 47·.Tb7 Kd8 48.Tc4 Ta8 49"Kf6 kan wit weer terecht 
komen in de analyses van de afgebroken stelling. Paul gaf na de 
partij echter de volgende fraaie winstvariant: 46. -~·~·Ke7 47 .f4 Kd8 
48.dS ed5 49.edS Kd8 (49 ••• Ke7 SO.Tcc7!) SO.d6! ed6 51.Kf6! ((51. 
KdS Ta7 52.Tc8 Ie7! (52 ••• Kd7? 53.Tb8 Ta4 54.Tb7 Ke8 .SS.Kd6 met 
beslissend voordeel) 53.Tb8 Ta4! 54.Tb7 Kf8! (nu is er na SS.Kd6 
geen matdreiging) SS.Tb6 Tf4 56.Td6 Ke7 57.b6 .Tb4 =)) Tc6 52.Td7 
Kd7 (52 ••• Tc4 53.Te7 Kd8 54.Tf7 Tf4 SS.Kg6 enz.) 53.bc.6 Kc6 54. 
Kf7 .d5 55.fS d4 56.fg6 d3 57.g7 d2 58.g8D dlD 59.Dc8 KbS 60.DfS 
Ka6 61.g6 met winst, zwart heeft nooit een eeuwig schaak. 
4 7. KeS-f 6 · . Ke8-d8 
48 • . ,Ta.6-a4 '. Kd8-e8. 
f49-. ;fJ.;.f 4 ~;'f~8-b8 



50. Ta4-c4 Tb8-b7 ! 
Op dit moment dacht ilc de opzet met 4.3.Tc6 weerlegd te ·hebben. 
Mede de reactie v~n Paul op mijnlaatste zet stèmde me hoopvol. 
Tot nu toe had hij vlot de zetten op het bord gebracht, maar nu 
fronste hij de wenkbrouwen en verzonk in diep gepeins" Het 
thematische vervolg 51.dS werkt niet: 51. •• edS 52.edS TdS 53.Tc7 
TfS 54.Kg7 Tc7, S5.Tc7 Tf4 .en .wit komt . niet verder. _ 
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51. Tc4-a4 Tb7-b8 · 
52. Kf6-g7 ! 

Toch weer die zet! · Duidelijk niet in de planning opgenomen, maar 
wel gewoon winnend. Slecht was 52.dS? ed5 53"edS If8! en de 
dreiging Td7xd5-f5 maakt de winst zeer problematisch. 
52. Td7-e7 . 

Of 52 ••• Ke7 53.dS edS 54.edS en .wit wint door Tc4-e4 enTc6-:-f6xf7 
53. d4-d5 e6xd5 
S4. e4xd5 Tl>8-d8 
55. Ta4-d4 Td8-d7 

Of 55 ••• Td6 56. Td6 cd6 57. Ta4 en wint. 
56. d5-d6 . Td7xd6 
57. Td4xd6 cixd6 
58. Tc6xd6 Te7-e4 

Of 58 ••• Tb7 59.Tf6 en zwart is in tempodwang •. 
59. Td6-f6 Te4-b4 
60. Tf6xf7 Tb4xb5 
61. Kg7x4, · Tb5-bl 
62. Tf7 _.., b6-b5 
63. f4-f5 en ik besloot mijn tegenstander maàr te feliciteren 
met de .overwinning. 

Dit v·erlies was natuurlijk ingecalculeerd, zoals gezegd, maar 
teleurgesteld was ik wel. Het is geen pretje een dergelijk .. · 
eindspel waarin je geen tegenspel hebt te verliezen. In feite 
moet je je ook bij het analyseren beperken tot het zoeken van 
winstvarianten voor je tegenstander. Kortom geen schouderklopje 
voor de ,verliezer, noch voor de winnaar, wel een leerzame partij 
gespeeld. · 

De· tweede partij die ik wil analyserèn komt uit de wedstrijd 
tegen "Het Witte Paard" uit Z.aandam. Door de afwezigheid van 
enkele spelers kwam ik aan het tweede bord terecht. Ik begreep 
dat - ik :wat te winnen had en .had me goed voorbereid • 

N. Hauwert . · G. Rill 

Gespeeld 13-:-10-_1984 

1. e2-e4 _ c7~5 . · 
2. f2-f4 (?!} , '· , 

Eigenlijk een verveleude zet · al~ je ein~elijk weer eens 
siciliaans denkt te kunnen spelen. Maar ik had me erop voorbereid 
en speel een vrij recent ontdekte variànt die misschien wel 
in staat is de hele opzet met 2;f4 te weerleggen. 



2. d7-d5 
3. e4xd5 

Na 3 ••• Dd5 4.Pc3 
4. Lfl-b5+ 

Pg8-f6 ! ,, . 
behoudt wit een kièin . voordeeltje. 

Wit besluit het pionoffer aan te nemen. Hi.j had dit .ook, kunnen 
doen · door 4. c4. Zwart heeft ook dan ria 4 ••.• e6 5. de& te6 ruim 
voldoende compe~satie voor de pion door de_gaten op 'd4, d3· en e4. 

4. · .Lc8-d7 
· 5. Lb5xd7+ · · Dd8xd7 
6. c2-c4 e7-e6 ! 

. l 

Dit is het idee. Ik inoet zeggen dat toen ik het voor het eerst 
zag, ik de zwarte stelling niet helemaal vertrouwde. Zwart .komt 
een pion achter en wordt bovendien nog opgescheept met een 
gèisoleerde pion op e6. De partij die ik had bekeken ging als 
volgt verder: 7 .De2 Ld6 8.de6 ((8.f5t? Pa6!? (8 ••• es: 8 ••• ~!?) 

9.de6 fe6 10.fe6 De7 ll.Pf3 Pb4 12.Pa3 0---0-0 13.0-0 ·P'd3 met 
compensatie)) ·De6! 9.De6 fe6 10.Pè2 Pc6 11.0-0 0-0-0 12.Pbc3 Pb4 
13.b3 eS! en zwart stond beter (37/156). Mijn , tegenstander kiest 
voor een andere~ m" i .- wat gekunstelde opzet. · 

7. d5xe6 ? ! . Dd7xe6+. 
8. Dd 1-e2 Pb8-c6 
9. Pbl-c3 Pc6-b4 . 

Deze vrij banale zet ontregeld de witte stelling volledig. Nadat 
de witte .rokade verhinder~ is, speelt dé zwarte stelling zich 
vanzelf. 

10~ Kel-fi 
11. De2xè6+ 
12. Pgl-f3 
13. g2-g3 
14. b2-b3_ 
15. d4xe5 ·. 

0-0-0 
f7xe6 
Lf8-d6 
_Th8-e8 
e6-e5 ! 

Of 15.fS è4 16.PgS Pc2 1i;Tbl 'Pd4: en zwart heeft een fantastische 
stelling. 
-,1s. 
16. Lcl-b2 

-- ~ . ~--

Ld6xe5 

Hoe nu verder? ·Wit dreigt Zich te bevrijden met Pf3xe5 en/of 
Pc3-a4. Ik was ervan overtuigd dat er iets in de stelling mc>est 
zitten en besteedde er veel tijd . aan. Uiteindelijk vond ik .de 



oplossing. 
16. 
17. Tal-hl 
18. Pc3-a4 

Pb4-d3 
Pf6-g4 

Wit volhardt in z'n p_lan. Andere mogelijkheden warèn: 18.PeS TeS . 
19.PdS (19.îg2 Pdf2 20:Tfl Td:2 met beslissend vo<>tdeel) Tf8 20. 
Kg2 (20.Pf4? Pb2 21. Tb2 gS enz.) Te2 21.Kh3 Pgf2 _met beslissend 
voordeel; of 1_8..Kg2 Lc3 19.Lc3 Te2 20.Kh3 Pg.f2 eveneens met 
beslissend voordeel voor zwart. 

18_. Le5xb2 
19·. Pà4xb2 Pd3-f2 
20. Th.1-g.l . Pf 2-h3 ! _ 

De pointe, nu faalt 21.Tg2 op' 21. •• Tf8 22.Ke2 Tde8 met stukwinst. 
21. Pb2-dl ? ! . . . . 

Keer kansen bood 21.Thl, z11art moet dan nog heel nauwkeurig 
spelen. Zo faalt bijv. het voor de hand liggende 21. •• Pgf2: 22. 
Kg2 Phl? 23.Thl en het paard op h3 gaat verloren. Aanvankelijk 
dacht ik dat 21. •• g.5 een goede zet ·was, maàr 22.Pdl ! met de 
bedoeling 23.Kg2 lost veel van wits problemerrop, bijv.: 22 ••• 
PêS 23.PeS TeS 24.Tb2 Tf8 25.Kg2 g4 '26.d3,;boewel zwart nog 
steeds ruime ·compensatie heeft voor de pi~n. De oplossing vond 
ik door de stelling eens op een andere manier te bekijken. Nu 
eens geen varianten doorrekenen 1 maar zoeken naar de reden van 
het niet doorslaan van de aanval. Het valt dan al snel op dat de 
witte stelling bij elkaar gehouden wordt door het paard op f3. 
Dit · afschuwelijke beest blokkeert -<Je f-lijn, delêt d2 en houdt d4· 
onder controle. Wat is er dan eenvol,tdiger dan dit paàrd af tè 

ruilen? Men zie: 21 ••• PeS.! 22.:?eS .lèS 23.Kg2 ,PgS, en na bijv~ 
24.Tdl Te2 25.Kfl Tdd2 stort de witte stelling ineeni 
. 21. Td8-<ll ' i _ · . _ · · 
Minder nauwkeurig is: Z;l. ••. P$1 22.Kgl Te2 2~.Pc3 met de 
bedoeling 24.PdS. · 

22. Pdl-e3 .Ph3xgl 
23 rî'lxS ,. · Pg4x·e3 
24: d~xe! . . Te8xe3 

De rest is zoals dat heet "een kwestie van techniek". De overige 
zetten geef ik in kor~e notatie: 2S.Ph4 (25.PgS Tg3 enz.") Te2 . 

26.Tfl Ta2 27 .Pf5 Tdd2 28 .• Pe3 Te2 29.Tf3 ,Tal 30.Pfl Teel · 31.Kg2 
Tfl (wikkelt af naar een ··geworinen pionnen-eindspel) 32.Tfl Tfl 
33.Kfl Kc7·34.Ke2 Kd6 35.Kd3 a6 36.Ke4 bS 37.cbS abS 38.h4 Ke6 
39.g4 h6 40.gS hS! en wit gaf op. (4I.g6 Kf6 42.KdS c4 43.bc4 
bc4 44.Kc4 Kg6 Kd4 KfS enz.) . 

De laatste partij partij is afkomstig uit de wedstrijd tegen hèt 
eerste team van groningen. I~ had vooraf gehoopt tegen oud 
clubgenoot Hans Polee te moetep. spelen, maar deze speelde ·aan 
het tweede bord en i~ dit keer aan het . derde. Desondanks wilde 
en moest ik natuurlijk juist in deze wedstrijd een goeie partij 
spelen. 

H. in't Veld 

Gespeeld 21-1-1985 

1. e2-e4 
2. Pgl-f3 
3. d2-d4 
4. Pf3xd4 
5. Pbl-c3 
6. Lfl-e2 

G. Rill 

c7-c5 
d7-d6 
c5xd4 
Pg8-f6 
a7-a6 

Wat die Kàrpov allemaal niet op zijn geweten heeft! M.i. is 6.LgS 
veel aantrekkelijker en belooft meer kansen op voordeel. Nu is · 
6 ••• eS de normale zet. Maar sinds ik het boek van Kasparov en 
Niki tin over .de scheveninger variant jn huis heb, schakel ik · 
met 6 ••• è6 met graagte over naar l~t~tgenoemde variant~ · 

6. e7-e6 · · :_ 



7. 0-0 Lf8-e7 
8. f2-f4 Pb8-c6 . 
9. Lcl-e3 0-0 

10~ Deil-el 'Dd8-c7 
11. De1-g3 Pc6xd4 . 

Ik wilde de vreselijke complicaties die ontstaan na,.J,l ••• Ld7 12. 

eS ! ? vermijden. · Doe jezelf een plezier .en speel om,-deze reden de 

partij Lj_ubojevic-Andersson uit het Hoogovens-schaaktoernooi '76 
maar eens na.. -. 

12 •. Le3xd4 b7-b5 
13. a2-a3 - Lc8-d7 ?! 

Gespeeld in navolging van bovengenoemd boek. Beter is 13 ••• Lb7, 

zoals de Witspèler zal aantonen. 
14. e4-e5 ! .. 

De ·hoofdvariant gaat zo verder: · 14.Khl Lc6 15 •. Tael Db7 16.Ld3 b4. 

17 .ab4 Db4 ·1s.Pe2 Db7 met wederzijdse kan.sen • . Me.t de tekstzet 
. toont wit het verschil aan. · 

14. · d6xe5 '··" 
15. f4xe5 . Le7-e5 . ,,,. , . . 

Bèt is absoluut noodzakelijk de loper van de zwarte velden te 

ruilen. Na bijv 15 ••• Pe8 ló.Pe4 fS 17.Pd6 g6 18.Tadl staat Wit 
ve~l beter. · · 

16. Ld4xc5 . Dc7xc5+ 
17. Kgl-hl Pf6-e8 . 

Helaas noodzakelijk omdat zwart na 17 ••• PdS 18.~5 niet 18 ••• DdS 
mg spelen wegens 19.Lf3. Na het gedwongen 18 ••• @dS -Staat zwart 

slecht. Om deze reden had zwart 13 •• .tb7 moeten spelen llaarna .. 
17 .•• PdS wel mogelijk was geweest. · · 

18. Pc3-e4 Dc5-:C7 . . 
Ik heb geen moment overwogen het .pionoffer d90r 18 •• ;nez. aàn · _te 

nelilèn. Na 19.Ld3_ Dc7 20.Tcl! staan er vreselijke dingen te 
gebeuren. · · 

19. Le2-d3 ? f 

Wit moet nauwkeurig blijven spelen om het initiatief te 
handhaven • .Zo ziet bijv. 19. Tf6 er leuk uit maar levert . na 19 .••• 

Ih8 (19 •.• Lc6!?) 20.Tadl Lc6 niets op. Juist was echter 19.Tadl 
Lc6 (19 ••• fS 20.ef6 Dg3 21.Pg3 Lc6 22.fg7 . - Wit staat beter) 20. 

Lf~ en Wit houdt de zwarte stelling onder druk. 
19. f7-f~ ! 

De pointe van 18 ••• Dc7. Zwart heeft nu geen problemen meer na 

20.ef6 Dg3. 
20. Pe4-g5 h7-h6 
21. Pg5-f3 . . 

Of 21.Ph3 g5 22.Pf4 De5!? ·(22 ••• Pg7) 23.Tael Dd6 24.Pe6 Dg3 25. 

hg3 Le6 26.Te6 Pg7. 27.Te5 Tc8 - zwart staat iets beter. 
21. Ld7-c6 
22 • . Pf3-dt; 

Of 22.Ph4 g.5 23.Pg6 Tf7 24.h4 Tg7 25.hS Pf6! en zwart staat 
beter. · 

22. ·Lc6-d5 . 
g7-g5 
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Zwart heeft nu een tuin of meer ideale opstèiling_van zijn -stukken 
bereikt. Vooral de loper op dS is een beul. Wanneer wit de zaken 
langzaaDl aanp_akt met 24.Le2 houdt zwa'rt op simpele wijze ·_de 
betere stelling: 24 ••• Pg7 25.Lf3 f4 26.Del Tad8 • . De àktieve 
lilanier komt in de partij aan bod. -

24. a3-a4 !? Pe8-g7 ! 
· Zeer sterk, hoe'Wel zwart ook lreinig keus had .~Wanneer zwart niet , 
bereid is een pion te offeren en '24 ••• ba4 25.Ta4 speelt komt hij · 
zeer slecht te staan. Er. dreigt dan c3-c4, en zowel pion e6 als 

' a6 zijn blijvend zwak. 
25. a4xb5 -- a6xb5 
26. Talxa8 

Minder goed zou- zijn: 26.PbS Db7 27.c4 Tal 28.Tal PhS -z9.Df2 Lg2t 
30.Dg2 Dg2 31.Kg2 Pf4 32.Kg3 Pd3 en de zwakte van de pionnen ·_ 
e5, -è4 en b2 geven zwart groot voo~deel, bijv.: 33.Ta6 Pe5 34 •. 
Te6 f4 met beslissend voordeel. 

26. Tf8xa8 
27 . - Pd4xb5 Dc7-b7. 
28. Ld3-e2 ?! 

Gespeeld met het doel Pg7-h5 te verhinderen en met Le2-f3 de 
kracht van de zwarte -loper te neutraliseren. Interessant was 2-8. 
c4!?(!) Lc6 29.Pd4 Le4 30.Le4 De4 31.Df3! Td8 32.De4 fe4 33.Pc2 
(33.Pb3 Tb8) Pf5 en zwart heeft ruime kompensatie voor de pion. 
Waarschijnlijk was dit toch te prefereren geweest -bóven wat er 
nu gaat 'gebeuren. Het zwarte paard komt nu op een riog mooiere 
manier in het spel. · 

28. - - f5-f4 
29. Dg3-f2 Pg7-f5 
30. c3-c4 Ld5-c6 
31. Le2~f3 Pf5-e3 
32. Tfl-gl ? 

-~ ·-·· ~--···--- -~- ---

In wederzijdse tijdnood beg~t wit een ernstige fout. Beter was 
32.Tcl hoewel zwart na 32 ••• Lf3 33.Df3 Df3 34.gf3 Ta2 in het 
voordeel is (35.b3 g4!). Helaas had ik ook last van de tijdnood 
en maak de zaak veel moeilijker 4an nodig was. De stand van de 
Witte toren is na 32.Tgl alleen maar verslechterd, zodat het nog 
gunstiger zou zijn geweest om 32 ••• Lf3 33.Df3 Df3 34.gf3 Ta2 te 
spelen. In plaats daarvan dacht ik eindelijk de pion voordelig 
terug te winnen en speelde a tempo: 
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32. Pe3xc4 ? 
· 33. Pb5--d6 Pc4xd6 

34. e5xd6 Ta8-d8 
35. Tgl-dl e6-e5 

Misschien was 35 ••. Lf3 alsnog beter geweest. 
36. Df2-c2 ?' 

Bezwijkt alsnog onder de druk. Beter was ,36.Lc.6 Dc6 ·37.Dd2 hoewel 
zwart na 37 ••• e4 ::<37 ..• g4 ! ? ; 37 ••• f3 ! ?) de beste kanSèn houdt. 
36. Lc6xf3 
37. De2-g6+ Db7-g7 
38. Dg6xg7+ . Kg8xg7 
39. g2xf3 Kg7-f6 

· 40. h2-h4 Kf6-e6 
. 41 • . h4xg5 h6xg5 
42. Tdl-gl . Td8-h8+ 

. 43. Xhl-g2 Ke6xd6 
44. Kg2-fl . Th8-h3 ! ? 

Waarschijnlijk ·was 44 ••• Tb8 eenvoudiger geweest, ~boèwel zoals zal 
blijken ook de tekstzet bepaalde voordelen heeft. · 
45. Kfl-e2 Th3-h2+ . -
46. Ie2-d3 .(?!) . 

Laat ik voorzichtig zijn maar ik denk dat wi-t de koning beter 
op de onderstè rij had kunnen houden • . Ik geef toe dat dat er niet 
logisch uitziet. De witte koning staat illllDers inaktief en het is 
veel makkelijker voor de zwarte koning de witte stelling binnen 
tê dringen, maar zoals het ~u gaat kOlllt komt de witte ·toren in de 
knel. 

46. Th2xb2 
47. Tglxg5 

--·--· -- --·-·- ·-------- . -.-; 

De st .elling ~~t te winnen zijn was m'n eerste gedachte toen ik 
me over de stelling boog. De pion op f3 is zwak, de koning is van 
hem afgesneden en de toren op gS staat (tijdelijk) inaktief. 
De eerste variant die ik bekeek was 47 ••• Tf2 48~Ke4 Te2 49.KfS 
Te3 50.Tg6 KdS 51.Te6 en door de druk tegen eS houdt wit de 
balans in evenwicht. Wanneer zwart dit in een versnelde versie · 
wil spelen d.m.v. 47 ••• Tb3 moet wit 48.Ke2 spelen~ aangezien 48. 
îe4 Te3 49.KfS Tf3 eenvoudig , verliest. ~r in dat geval dekt de 
koning f3 en heeft de witte toren weer vrij spel. De enige 
manier om verder te komen leek me daarom eerst de witte toren 
dwingen f3 te dekken, en nadat de witte kpning d3 heeft verlaten 
Tb2-e2-e3 spelen, waarna e5-e4 de strijd beslist. Na enige tijd 
denken vond ik een maniez:,.dit alles te verwezenlijken. 
4 7. Kd6--.~ -t · · . 

Dreigt 48 ••• Tf2 49.Ke4 Té2 50.Kd3 Te3 enz., waardoor het witte 
antwoord gedwongen i-s. 

48. Tg5-h5 . . Tb2-f2 
49. Th5-h3 Ke6-f6 {?) . 

Verspeelt de win.st niet maar 49." •• KfS was sneller: .S0.Th5 Kf6 51. 
Th3 KgS enz., zoals later zal blijken. · 

- 50. Th3-h6+ Kf6-g5 
-51. Tho-lO · "'ig5-g6 ! 
, '52 ~-· Kd3-c4 ., t1:2~2 



53. - Kc4-d5 
54. Th.3-h8 

Te2-e3 

Er was geen anderè verdediging meer .tegen e5-e4. Met de koning op 
g5 (v.g.1. aantekening bij 49-e zet van zwart) was nu 54 ••• Tf3 
55.KeS Te3 eenvoudig gewonnen gelweest. Nu moeten nog een aantal 
problemen opgelost worden. 
54. Kg6-g5 
55. Th8-g8+ Kg5-h4 
56. Tg8-g7 Kh4-h3 
57. :'fg7-g8 Tè3-e2 
58. Tg8-gi Te2-g2 
59. Tg7-a7 Kh3-g3 
60. Kd5xe5 

. j 
: 1 

60. Kg3xf3? 
Eindelijk de lang begeerde - pion! Vergooit echter de winst. In 
tijdnood miste ik de subtiliteiten die nog nodig zijn het 
eindspel te winnen. Gelukkig voor mij had m'n "tegenstander ook 

. nog slechts ~onden. De winst-weg is leerzaam: 60 ••• Te2 ! 61.KfS 
Te3 ! ( 61 .... Kf 3? 62. Ta4=) 62 _:. Ta6 ! , . een laatste , zeer geniepige 
poging het eindSpel .te redden. Nu is 62~ •• Tf3? (62 ••• Kf3? 63. 
Ta4=) wonderlijk ,.· genoeg _nog· steeds niet winnend: 63. Tg6 Kf2 64. 
Ta6! Kg2 (64 ••• Ke2 65.Ta2 Ke3 66.Ta3 Kf2 67.Ta6 e~z.) 65.Ke4.! 
Tf2 66.Tg6 Kfl 67.Tf6 en f4 gaat verloren. De juiste zet is 62 ••• 
Tb3! met de dreiging 63 ••. TbS en 64 ••• Kf3, bijv.: 63.KeS Kf3 64. 
Ta4 Kg3 en de f-pion loopt door (65.Tf4? Tb5 66.Ke4 Tb4 enz.). 

61. Ta7-a4 Tg2-g4 · 
62. KeS-fS Tg4-h4 
63. Ta4-b4? 

Wit maakt remise door 63.Ta3 Kg2 64.KgS. 
63. -Kf3-g3 

.64. Kf5-g5 Th4-h8 ! 
65. KgS-fS · 

Of 65.Tf4 Tg8 66.KfS Tf8 en wint. 
65. Th8-f8+ 
66. Kf5-e4 f4-f3 
en wit gaf op. 

Het spelen en analyseren van deze partijen, en vooral 4e twee _ 
toren-eindspelen waren voor mij . zeer leerzaam. Ik hoop dan_ ook 
dat dit artikel ook voor anderen ièts leerzaams heeft Qpgeléverd 
en hen zal inspireren tot het analys _eren ' en publiceren -van hun 
partijen. 

' Gerard Rill 

_{(.\., 



ULEN VAN DE VERGADERING VAN.21 MEI 1985 
zig van het besi:Ûur:Wiet.Jurgen,Erif<..,Adriaan. Wdlt..M 

. 4 . 

Jaap D doet verslag van het Nederlands Studenteg Kanpioenschap. Hij vond J 
t ·alles naar wens was. verlopen. Williem B en ROb v.G .• vonden van niet. 
moesten tegen elkaar en volgens hun moet dat in de toekomst voorkomen wor

• Dat kan niet zij Jaap en sloot daarmee de disf<..ussie af. overigens is Jaap 
an plan volgend jaar te stoppen met de organisatie van h~t NSK. Voor zijn 

j aren trouwe die nst zullen hêm 2 flessen drank worden gegeven •. 
2. Het ledenaantal daalt. Hierdoor is een begrotingstekort van rond dde, f700.
ontstaan. Willem stelt een ledenwerfektie voor in de introductieweek. Er 
wordt een carmi s sie gevormd bestaande uit Peter ·Van Baarle en Bert Westera 
die zich met de ledenwerving zal bezig houden. Tom Turk denkt dät een samen
werking met Fischer- --Z gunstig voor · · het' leden ·aantal. Bovendien moet de wedstrijd 
leider intern nieuw&omers meer ·stimuleren tot .lid worden. On uit de geld zorgen 
te komen wordt voorgesteld ·dan ·maar de contributie te .verhogen. Jurgen zal bij 
.het A.B. aankloppen voor toestemning. Tarn Turk stelt voor om de zaalhuur te 
drukken door samen werking met de afdeling bridge, die van plan schijnt te zijn 
in de H 88 te gaan spelen. · 
3. En ele bestuursleden houden er mee op~ Erki Thunmt.saen en Willem Blankert. 
t-kJn opvolgers moeten verko .zen dan wel aangewezen worden. Wonderbaarlijk snel 
gebeurd dit: Pèter van Baarle wor.dt d~ nieuwe voorzitter, Rolandvvan Hartings
vel t de nieuwe wedstrijdleider extern. Applaus • . 

Jurgen wil een . hulp bij de 14-kampoganisatie. Vincent Lassauw .dient zich aan. 
Paul vd Werve vervangt Rene in . t Veld. als !s,a.scÊ>ntroleur. 

4. Willem doet verslag van .. dè. perikelen van de externe teams : US· 1. ontsnapte 
aàn degradatie: US 2 miste . traditiegetrouw net de promamot:i.e: US3 ontkwam niet • . 
ze mogen volgend jaar een klasse lager spelen, ·us 4 en 5 blijven op hun plaats. 
s. Tom Turk stelt voor in grDepen te gaan spelen. Als voordelen noemt hij: 

-stimulance voor eerste teamspelers om te kÓmen. · 
. -voorbereiding op .tegenstander (die van te voren bekend is) verhoogt .spelniveau. _ 

-partijen kunnen vooriutgespeeld of uitgesteld worden. 
Als nadelen komen uit de zaal naar voren: 

-het is . onaantrekkelijk om in de ·zwitserse groep te spelen. 
---nieuwe leden van hoog niveau moeten langzaam opklinrnen hetgeen ze zou 

ontmoedigen lid te worden. · · · · 
Er wordt gestemd over het principe ., gver de uiteindelijke vonn zal later 
gesterocl worden • . Dan kan het systeem dus alsnog . verworpen worden·. 

Uitsiàg,: voor 20 tegen 4 blanco 1 
6. Rondvraag. 

Laats~e speeldag? laatse dinsdag van juni. 
Kun je voor een halfjaar lid worden? Mits in overleg kan dat · .in sorrmige 
gevallen gerealiseerd worden. 
Kqmt er een schaak.comuter? Jurgen zegt ja, waarop een ruzieachtige . .discussie 

.volgt. Men vindt dat Jurgen niet zomaar had mogen beslissen. Jurgen zegt . 
dat het nu toch te laat is en dat het geld nergens anders aan kan worden uit
gegeven. Er wordt gestemd over of Jurgen teruggestuurd wordt naar het A.B.of 
dat we toch maar een computer kopen. Uitslag: voor(cmp. l 12 tegen 10 blanco ,A •. 


