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\Terwijl. de woord•n 'kaa niet', •P hèt f de ·e- ~e1té)aaén ·de·· pfacht :i l •met thui.s t nog echoden in de .. ' ~-~rdamaie grac 'J:Î.ten 'iia -;-té . 
[ruiat~ •• aij heen, en de in- 1-lliakên, en di 't all'ei' ":om 'de -
lcesprek-toon nog nagalmde in 1 •geëmigi'"eerd~f :AJasterd'allbilers l•iJa .laoöfd,rist ik n~g tijdig · 1 toch nog het "geToe:r ··-te··:g~e ~_ 
leen dreigende echolalie te tl 1 ~h~i~ te sij ~ . ~i -~ ~~b~~. ~ ~1es ~ edw~ngen.Edoch,het was al te t geprobeerd om eèu óverèe:llkom st 
l1aat,ik was al een patiën.t ge- ! te Tinden.Het is · Jiut' niè ·t ' g e -
~ orden,aame1ijk :wedstrijdL:IJDER l . ! ! lukt.Alleen de -'1Sitegé ):~ ' eti de 

' ~ xtèrn? f ' . . '• ' < • ·télal.oorlucht ontb~Éllié 'n nog ·om he 1
·' M;f-.;:,~ idts1ag :-::;s .J fe~ :-miJze1:f _te -i'oor een H.1maàns ··~J:r t 1~l ëer 'lZ l~i:~1~:i5d: ·::~enk-1 t::::o::" ..:.:~n~:::\;;· - ,f· i::"'' ( ,::-. i:.;,.n~· · • :, •· ;•cr ·1 - ' !- 1 .~eptember,niet . ,~-~- -~.o~fli _j~ J• lweer verlangen naar huis,ma ar ~aden.S1echts me.t T~j~ _siac;ht- ·', toè11 l(;tJ \ i 'e' opening in de' · -~r:f~~. ') ('Pet~; ~~· :-~~ar1 .e,Radb~ut :t"lfoé~tbak' ·. iè;~ónélen hadden ' .:r 

~ruinama,Norbert IJkelenstam, ! {konde'n ·we :niet me~-~ ; t~rti«.-'-.•. 
lDTaller Jan Hylkema en ikzelf') ~ lo.'·lt.,-t-"'psych~1o~i.sd1{ ·v,rór deè;l 
~oeste• we aantreden tegen het \ 9 ·}.,an de' thuiss}}eleiitte

1 ciu'b ;. ~ 1 J ! ~ terke Almere I ( vorig ae~zoen Ï ~Üigs's {n~ té coap~n.:six'ei f{ r -. 
~weède geworden) .Dit -b .e tekende l }-au~~u"?"~ :ér. ~~~ ril ' ~~~~~~. -~~èn ~en · eerste dat we maxiaaal een ! :drei ·gend ·-vocSX"Ui tgeaclaó'Yèn ~-
~elijkspel konden ber•ilten. Te:a 1 ~ à-si t'i!é.Ifet ;· áóclit lii.et 'l>a'.~~n. • 

r ~ ~wèede stond on~ ,een lange . reis ! --Dê druk w•e veel te groot. :h~~-.·~. · ~d~~e -~er~ld . te .
0

wach•en l ·k1uiè~;i liad zij~ 'sterkste s~ele r ' ko -~·h ~~ d~"'.-.~;~~.0~1./ yan . -· . 1 . ~~gezet,reaise ko~den ri j ni .e t ... if orbei:-~ ri; ·t;n we ;.i -llo -~s . en . snei ~ailbied ;èn u o:f -~~eaeri d e' k e .. 
1et zuidelijk hai;;; ~d -~an Fl~o- 1 . ·11? -~en? ge.l(jkspei' te. beJàead en iamt .. . ber~i.;;~,~~ konden we uit + ,- ln: ~'~n ·p~tij afbreken va 
t i~d~lij~ /• . a~t ~\ 'Onder een der 1 ~:êi'èmáä _l uit -a-ën bÓz~ .Dit zou yleugels Tan een garage in Almere l ·· 'Ïa.a.Ïaelijl i'°-1f'ecferom ·e~n reis 
il:aTen parkeren.Opgemonterd be- 1 i1îailère bèteken~n!?Ollze ~ o ts e 
.~•nnen wij onae speurtocht naar 1 ~1:i'.'jtc~p~l:~fil)ll]e~ ·-,;~rd" dan · 
~ebouw 'Cerrosia' _ bijgenaamd - t~~ ~,oiide'r ài te Tè 'e ·l aeeï t~ -
t Roestbak', en passee~en tijdens . ~ i:~~~ecl~d~~ -~èt~'t"pè~erd. he d-onze voetreis door de snelst fèi1i~ Jàh ·gaf' in eea, 
L.oeieade stad van Nederland een ! -h ) D ~ntllg;~èwl>hhén ste lling 

niet te versmaden' beziens- l ieb stuk· ~~g~N"ërbë~~·Ti.Jlg a~ aardigheid.Men is daar name1ijk l t·· ' · · __ :c ,,.,..._ ,..,_ ··· .- -=-· ·· ~. - ' • 1 ... -: .., \. ·, ,J ,.,,, -, .. .... _r ... , ..., .:, ,;:;. 1 • -· /"'• , r '-J -
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.;.. 1; een pionof"f"er, Terkr<ieg een en aoe et . , to~ Bi .Jn apiJ 1;, de pa%'tiJ in een 
geli ~jkwaardige atelliiag, .~ar .,,k:,~n ,., .·o~Téer '· «!t~i .J.k~ '\ s .'t.é.11~ . atl>r.ekeJ. 
de d~ siet wee;..~ ea ,~f _ ..... · ·~·· -~~~-;;r~~~ -n stinds -· . -~---... _;~. -· J 

pardoes een stuk weg.Radbout 

ge1oo.f'de er t"a ai.e~ aeer , i.n en · 
1sloot sich i:n de rij aan. -il.leea 

Peter. en ik: .riateA ona no« ~,aan 
1 -!<;e.- algehe1e lliaue . te on,~ekken 
id.o.o~ _, te remi.aerea en •a~è ~de 

~~er ~ ,;eddea.1!~t~ 9-l:. ~ · 1 · w~t: is ld"aach:iea leuk ~e •·;~~e1d• '· ': 

L~:za- d~! vorig j ~·~en :.d.e~~l.f4e 
tegen~taader.J.a dese~e ~~tad,~n 

t •• . C • . ., 

:lle._t , :f:ietse'l.f'de ge bouw, op k!t- . 

. 1 
F.de Y11de(zet a~gegeTen)-Hf~k Siaoa 

:) . ~~:'"'/ . . 1,·. ,. 
1 1 · - · · ... ~-::-·: , r ~-· , !),! 
1 

r .. ...,_,n.:.... •.·. ··I. i : .. ' 
f k ~ f., ... ~-:- ;t'."'-'-"" • -- ~ .• :. ""'· ;, j 

1 l :.~ \. ~<-ie·-,,;.;:.:.--i~~tt; 
.1 L--~~; . : , . , .. 

. i 1.. "'··· .. ..: .,:..,..·c.~ 1 ~ • .!' ..... .J.J)l ..... 

J
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.,~~H~o~·: 
1 
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Ook Ad Ridder(bord 3) ~ZÎ-'11Ï;1Js We-1.îger 

:J <~.J~d · ~} ~~·~~~ .. ~ :~:~~i~~ afl>+ken. 
A~ heeft iJÜiiddela epgeg~Ten _en ThjiJs 

\zelf'd• t:lJ.dati.p.preciee he .t- . r :· , .. , 
1zel,de reaul.•t •4!rd :t>~~aa_l.d_! 

gaat zeer ,iaar~-~ii{f~Y1jk: -;;.;;eren!. 
-.-i · . . ,., r i'- . · ..t n t ~ r .... ~ >·;i ~ J· i ·., ~· i 

A~gebroken stands 1 

\T! _e;,-al " ( o', .. f 

••• "T 

'firlis ' ·lie~i~~~(~ei" ~;~~«ie·..;.e~)~~. G.b:t. terwijl 
;l w.:, f . - -.. - 'l <: ·- ·:, ... : :;. . . ! •. . 

J fr - - · ' 1 ~ 
. 1 : •. ,;,,, . 

(:'~\ ~ ... ? .... :,';',t)t : .1 ., 
~,J k·, .. f,~·J,('r? t ' 

1

1 .• · ·,· ~,-;- t ~-:: l 
~ .. .... :,1._ ,1 

~or 
A •• • •• , • "%: l! 

). i ~ , ~- . [ l 
Jw.1.1.a.,,aar speel.de tJS ~ .~.~.,_f;e;1~., h~t · ~:.,,,:::, ,~.j · ·( 

!hakke Cdaaa 2.aaar Jde .t-te:m.a i· .. ,l \.-, · J 1 

r~ .-«e•egd •ercle• dat ~-;r- .. ·,·, .Di· ·.t_ .. bet _èken(t i ~·~t -_ci_.e .. _• .. t-.lc1,,;:;_~d~_t -~aent Ij;' 

:w1nniag glaaariJk was.Adri .aan - .. - ~ . -
' f···' · ,,. .. • 5f-2t i 'n ons ..-oordeel ia.Het sa1 dua waar- · lHo~ ts 1 r ( 1"rcl 4) s.toelllde . . · . .. . .- . .,. .. · "· , 
/• ' : SCJaijnlijk een td. teindelijke 6}-3t , OTer-
;i •tterl:l.Jk -eJI f'i.guurlijk. ,~~ wilming wo~den ·. ..i ,· • .,., 1 . 

ie ea en~ . eTerwiDni.ng, _~ti:_yolgd , . E: èn prima re ,~u~,ta·.-, a~ _! · . . :.·,·_:.; '. .. ::: 
1
_, .. ,,_.·~. Il ldoo~ .Jaap Dei.lleaa{bord ?1 .,.Jaap . , . . . _ i;;,., . 

,1·T&n_ . der . Te911(berd 9) .e.n ·B.~:t . l ,,, ... ~ "'. , .-- -~ 1 
j ·Roland~ Hart~sTe:.t,.dt jWeatera{borcl :IO) • TerrlJl Fr9:Ds · 't ·; .. , - ·, ·,.. . · ., , .i · · · · 1 

· jdé Ri.Jk(bord_ 7) en _ Ad Put .t~~ 1 ·\ . :.,n,.:·p· Yn~" j 

!(bo_rd 8) rellliseerdell, ,sp __ ee ,l.d_ e ~ •1 ,... J _ _ ;_f-'." ·.~L .. ;: 
..,d it - ,,.., t..-J.c..._;x ~ ~ "' .. .,.. 

zich op berd :I een spanne~de ,! "' "' . , ' ... , " ! 

trijd d .De in tijdnood Te:r- ! . r.·. • _ .~' r 

E e.:ende Han• Siaen -wi.et . nam.uj:r.J . -
j~o~ti.nu de . Terdwaa1 .de '!'ii~de- i 
~1i _jke koning . te ~ t ._~quer~~ ., .maar 
jkon de rimle de z~ niè t viJlden 

-· ' 
., 
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10-22-1985 AT-16:31 

voornaam achternaam adres postkod woonplaats 

Bèrt van Baar Czaar Peterstraat 35 D 1018 NX AMSTERDAM 
Peter van Baarle Y.2-. Rode Kruislaan 951 1.111 ZW DIEMEN 
Peter Beugel "' 2e van Swindenstraat 81'' 1093 VL AMSTERDAM 
Nico van Beveren Frederikstraat 15 1054 CA AMSTERDAM 
Marco jlokland Crijnssenstraat 32 hs 1085 XW AMSTERDAM 
Piet Boo.ts Kattenlaan 12'' 1054 KA AMSTERDAM 
Marcel Boudewijn · _, H. Cleyndertweg 37 1025 DG AMSTERDAM 
A. Bouman · ' Rein i er Claeszens t raat 39 1056 WE AMSTERDAM 
Radboud Bruinsma Rode ~~u i slaan 1035 1111 ZZ DIEMEN 
Jàap De.inema Bi lderd ijk' ade 632 1053 VV AMSTERDAM 
John Dejevu C ~ Wetstraat 4 1 hs 1q91 NH AMSTERDAM 
Ruud Disse El. Wol ffstraat 10 ''' 1052 RR AMSTERDAM 
Ke~ Duin Amundsenweg 22' ' 1056 AV AMSTERDAM 
Felix Eijgenraam Zandstraat 14 E 1011 KL AMSTERDAM 
Peter F~rnhciut ·. Westerstraat 98 '' ' 1015· ANSTERDAM 
Rob van Gompel Niasstraat 28' 1095 VB ANSTERDAM 
Fons Groot Wibautstraat 93' 1091 GK A'1STERDAM 

' ·Jan Jero~n Groot Menadostraat 17 c 1095 TH Al1STERDAM 
Roland van Hartingsveldt\tlEBij.1 tjespad 2 1018 KH Al'1S E DAM 
Piéter Hering · . Nw.Oosterburgdw.str.7'''R ~018 ~~ AMSTERDAM 
Ronald -·-· Hoogland ·.,~. 1rolL:tda Costastraat 106' 1053 ZT AMSTERDAM 
Adriaan Houtsmuller \ltlXRode Kruislaan . 905-14 1111 ZV DIEMEN 
Jacques Hylk _ema 2e Atjehstraat 47''' 1094 LD AMSTERDAM 
Nórbert · ' IJkelens _tam .. Marnfxkade 74'''' 1015 ZD AMSTERDAM 
Jan Koomen r<azernestraat 8 achter 1018 CC -AMSTERDAM 
Vincent Lassauw Soetendaal as · 1081 BR AMSTERDAM 
Juriaan Leeflang Kinkerstr.aat 160'' 1053 EH AMSTERDAM 
Rudie van Megen Hacquartstraat 6 1071 SH AMSTE_RDAM 
Coen Mekers Amstelveenseweg 199 c 1075 XE AMSTERDAM 
Bob Mel~herts Hermessingel 3 1121 CD AMSTERDAM 
Jos van Ommere.n Voetboogstraat 10· 1012 XL -AMSTERDAM 
Marc . Ordodi Meerhuize _nplein 20' .'' B 107.8 TD AMSTERDAM 
R. Palmer Geuzenstraat 26 1056 KB A~TERDAM 
Clemens Poifliet Haarlemmerho•.1ttuinen 413 1013 GM AMSTERDAM 
A. Plltter Jaines Wattstraat 215 i079 DL"AMSTERDAM 
Onno Raymakers Frans Halstraat 48' ' ' 1072 BT AMSTERDAM 

. f'\d Ridder Schovenstraat 6 1
• · 1097 ZZ-A!'1STERDAt1 , 

. Frans de Rijk Da Costakade 1S3''' 1053 WX AMSTERDAM 
Henk Rozendaál Piet Heinkàde 13 1019· BR AMSTERDAM 
Thuis . i;je Ruyter van Sten Onkelboerensteeg 1"" . 1011 HH AMSTERDAl:1 
Johan Scho.kker Weesperstraat 17 1018 DN AMSTERDAM 
E.P.S. Schouten Pr. Ireriestraat 19 1077 WT AMSTERDAM 
Henk Simon le Atjehstraat 104''' 1094 KR AMSTERDAM 
Jurgen Stigter p_'1. Hacquartstraat 6 . 1071 SH AMSTERDAM 
Maurice Teheux v.Houwehngenstraat 77 ·hs 1052 TH AMSTERDAM 

__ feter Ton v. Ostadestraat 181' 1073 . TL AMSTERDAM 
Ton Turk Bellamystraat 59' 1053 P.H AMSTERDAM 
H. van Unen Kattenburgerplein 61 1°018 KM AMSTERDAM· 
Jaap van der Veen Burmandwarsstraat 67. 1091 SL AMSTERDAM. 
Rene in 't Veld J. van Lennepstraat 90' · " 1053 JN AMSTERDAM 
Thijs Wenniger vander Hoopstraat 71'' . 1051 VC AMSTERDAM 
Paul vander Werve Rode Kruislaan 1035-12 1111 ZZ DIEMEN 
Bert Westera ~ €k r. Weesper'straat i 7 1018 ON AMSTERDAM 
Steven Zwart Ferd Bolstraat 180 -1072 LV AMSTE'.RDAM 

. :i 
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telefoon 

906302 
93B516 

364616 

906403 
120838 
942422 

238424 

231111 
234100 
163402 
906459 

247757 

445050 
129075 

622943 

.223860 

233071 

. 655437 

223280 

24260ï 
445798 . 
658905 
796085 
867397 
734896 

947992 

868221 
906437 
24260 7 
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VERGADERI NG VAN 17 SP-TEMBER 1985 . 

Tall he t bestuur: van Baarle, van Hartingsveldt, Stigtert Houtsmuller t 

an Baar1e opent Qe Tergadering met een fraai hamertje. 1 
1 

otlll.e Taa de vorige vergadering worden goedgekeurd. 1 

deul.i.Jagen van het bestuur: . d t 

JU.ecler aoet voortaan zelf zijn (of haar?) kopjes en glazen terugl>rengen naar de" bar! 
~ de toekoaat zal het zonder afmelding niet . opkomen voor de externe comptitie 1 

eboaoreerd. worden met f10,- boete, tenzij overmacht kan worden aangetoond. ! 

Cr wordt OTer gestemd: voor? tegen 2. Er wordt de volgende vergadering besloten 1 

rat er aet de onverhoopte opbrengst zal wo•den gedaan. 
rijzigill.gen in het bestuur: . B.ouma stapt op, hoogland/Hou:tsmuller varvangen hem. j 
(noot Tall de notulist: er .. is geen enkele · byzondere aandacht besteed: aan onee Î 

scheidende wedstrijdleider Wièt, scheidend na 13 jaren truuve dienst!) 
1 

Begro~ing 85/ 86: ! 
f en gevolge van begrotingstekorten za1 de contributie verhoogd worden: f90,- · 

t Verslagen commissies: . , 
kasco1111issie . In orde. 

! · c~IUlt isds i
1
ed'pu bldic. relationsk'. W'e

1
stera en vhanb· bHartd~ngsveldt hebben stenciltjes 

f ui ge ee op e intree-wee .vee mensen e en ie meegenomen. 
H ~an SJ<>mpel vijst erop . dat er geen mededeling in de Folia hêeft gestaan. Df

1
it 

I 
zal alsno g gebeuren.van Hartingsveldt vraagt of mensen die op studenten ats 

· wonen daar misschien een .wervend briefje pp willen hangen. 
1 •plaatsingscommissie.Is bijeen geweest en heeft een voorlopige team-indeling 

gemaakt. Iedereen weet inmiddels waarschijnl.ljk wel in welk team hjj spee~t. 
Er moet een nieuwe wedstrijd-leider voor het eerste komeno Houtsmuller wil dat 
vel. Westera neemt spontaan het secretarisschap Tan Houtsauller over, waarmee~ 
de club oaschatbare dienst bewijst. 

- Materiaa1commissie. Kast is stuk. Koat in orde. 
- 15-kampcommissie. 15-kaap gaat voorlopig niet door. 
- commissie groepen systeem. Houtsmul1er legt uit hoe ·het voorstel van de cie 

werkt. Er wordt wat over en veer van gedac .hte gevisslel.d. Als iedereen er over 

heeft na.gedacht wordter gestemd: voor 18 tegen - aangenomen. 
6. rondvraag. 

Wie wil het hoofdredacteurschap van van Gompel overnemen~ Ordodi vil vel. 
- Wie wil het Nederlands Studentenkampioenscha~ organiseren? niemand werpt zich 

op. 
Komt er een schaakcomputer? ja. 

"' - Wordt het ddorgeefschaak op dezelfde dag gehouden a1s vorig jaar? goedo · 
ft 
!!: 

Hout smuller. 

Nota bene: Na afloop van de vergadering is er ge vluggerd om een fles vijn. 

Ordodi won met grote overmacht '(6 uit?) de fi~epool. 

[, 
' 
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Interne kompetitie, 1).10~85 
Wit: Bert Westera 
Zwart: Fons Groot 
Siciliaans, Swesjnikov 

Toen onlangs bleek dat mijn ~oepstegen
stander niet zou komen opdagen, bracht 
de zwitserse groep uitkomst en kon ik 
wel tegen Fons Groot spelen. ~Ook goed,' 
dacht ik nog, ' .Even een puntje ,pakken 
tegen Fons. -' In vluggertjes ga ik door
gaans mat tegen Fons, maar echt s~haken 
kan hi~ toch niet, dus alle reden voor 
optimisme. Maar ho~ anders zou het 
aflopen. 

1 e2-e4 
2 Pg1-f3 
3 ,Q.2-d4 
4 Pf3:d4 
5 Pb1-c3 
6 Pd4-b5 
7 Lc1-f4 
8 Lf4-g5 · 

c7-c5 
e7-e6 
c5:d.4 

Pg8-f6 
Pb8-c6 

d7-d6 
e6-e5 
a7-a6 

Hier mompelde zwart iets als "Zoiets heb 
ik nog nooi't; _gei;;peeld." Dat gold voor mij 
ook. Het blijkt even wennen. 

9 Lg5:f6 

Ongebruikelijk vroeg, normaler is 9 Pa3 
b5 10 Lf6: gf6 11 Pd5 f5 12 Ld3, maar 
weet ik ook veel. 

9 
10 Pb5-a3 
11 Dd1-h5 

g7:f6 
f6-f5 

Deze wat vroegtijdige dame-uitval werd 
later in de bar onder veel bier door ·
enkele klubgenoten gekraakt, maar de 
zet heeft toch duidelijk ook z'n 
merites: 11 ••• fe4? 12 Lc4 en zwart kan 
spoedig naar huis. Op 11 ••• b5 heeft 
wit het interessante 12 0-0-0!? met het 
idee 12 ••• b4 13 Lc4 met vreselijke 
dreigingen. Fons begaat ~u echter een · 
ongezonde frivoliteit. 

11 
12 Lf1-c4 
13 Lc4:e6 
14 e4:f5 

Pc6-d4? 
Lc8-e6 
Pd4:e6 
Pe6-d4 

'Ziezo, die pion is binnen en de rest 
van de partij zal wel vanzelf gaan.• 
Na 14 0-0-0! gevolgd door 15 The1 heeft 
zwart inderdaad weinig meer te hopen, 

· maar ietwat nonchalant rokeer ik de 
minder goede kant op. 

15 0-0 ?! 
16 Pc3-d5 
17 f5-f6 

Th8-g8 
Ta8-c8 

De tekstzet ontneemt Pd5 een mooï v~ld, 
maar ik speelde ' op een omklemming ván de 
zwarte koning, aangezien 17 ••• Pc2:? 
18 Pc2: Tc2: 19 Db7: een toren kost •. 
'Gezien de positionele dreigingen heeft 
z,wart niets meer te hopen,' besloot ik. 

17 Dd8-d7!? 

Een spekulatief zetje, dat met 18 c4 
prima kan worden beantwoord. 'Ach,' 
glimlachte ik echter, 'die arme Fons 
staat al zo slecht dat hij helemaal niets 
meer ziet. Geeft hij zomaar een :kwaliteit 
weg!' . 

In mijn onnozelhei~ · speelde ik dus: 

18 Pd5-b6?? Dd7-c6! 

Ik wilde al met 19·Pc8: de kwaliteit 
ophalen, toe~ ik opeens va.nuit mijn oog-
hoek zag dat er . recht .sonder in beeld iets 
onaangenaams dreigde :te gebeuren. Het 
bloed moet mij in niet geringe mate naar 
het hoofd zijn gestegen. Verbijsterd over 
eigen stompzinnigheid had ik een kwar
tiertje nodig óm de totale ontreddering 
waaraan ik ten prooi was gevallen te 
bezweren. Per ongeluk was er nog een zet 
die niet meteèn een stuk verloor, maar ik 
begreep dat ik nog slechts op een wonder 
mocht hopen. 

19 Dh5-h3 
20 Pb6-c4 
21 Kg1-h1 

Tc8-d8 
Pd4-e2+ 
Lf8-h6 

Een brutale provokatie waarvan ik met 
22 Df3 met remise mogelijkheden gebruik 
bad moeten maken. 21 ••• Pf4 22 Df3 Tg2: 
had tot een voor zwart bijzonder kansrijk 



d, 
de 

ft 

ets 
eit 

jk 

eind.spel geleid: zwart komt bij goede 
ste11·ag er er een pion voor. Ik 
was echter niet in staat me bij de ver
anderde situatie neer te leggen en hoopte 
Fons in o ze wederzijdse opkomende tijd
nood nog wel eventjes van het bord te 
vluggeren. Een krankzinnig besluit. 

22 f2-f3 
23 Dh3-h4 
24 .. Pc4.:...e3 
25 Dh4-f2 · 

Tg8-g6 
Pe2-f4 
Lh6-g5 
Lg5:f6 

Zwart heeft zijn piÓn terug en wit heeft 
zijn handen vol aan het verdedigen van 
de koning, zèker in tijdnood. Zo verliest 
de direkte poging het reservepaard met 
26 Pac4 bij de verdediging . te betrekken 
na 26 ••• Pg2:! ·een pion. Dus dan maar: 

26 c2-c3 

'Moeder, het gaat mis!' 

27 Pa3-c2 

Ke8-e7! 

Td8-g8 
• En nu vers maadde ik, met beiden nog ee n 

paar minuutjes op de klok, passi.eve ver
dedigingen als 28 Tg1 en 28 Pe1., die nog 
wel wat kansen bieden op overleven, maar 
koos voor het slechte: 

28 Pe3-f5+? Ke7-e8 

En Fons tuint er niet in met 28 ••• Ke6?? 
29 Pd4+! en hij kan zijn dame inleveren. 

29 · Pf5-g.3 

29 Tg1 Pg2: is ook ni et leuk, maar toch 
beter. Na de tekst zet ~t het hard. 

29 Lf6-h4 
30 Pc2-e3 Lh4:g3 
31 h2:g3 Tg6:g3 ' 
32 Tf1-g1 

Het geplande 32 Pg4 blee k te falen op 
32 ••• T8g4: en ee n weglooppoging beginnen 
met 32 Kg1 kost helaas de dame na 32 ••• 
Ph3+. Ik had met 32.Kh2 kunnen proberen 
de dame te geven voor twee torens, maar 
ook dan kan zwart op een paa.r manieren 
winnen. 

32 d6-d5 
33 Pe3-g4 

Paniek . Het eindigt nog als een echt 
··lU["gertje, maar alles verliest. 

33 
34 f3:g4 

Tg8:g4 
Dc6-h6 mat. 

Oh, goede Fons Majeur, hoe hard is de les 
die u mij gegeven heeft! Verzacht mijn 
eenzame lijden door het inwilligen van he t 
volgende verzoek: toon ons in de . 
Schakeling een collage van uw sehwin~els, 
laat zien hoe Thijs Wenniger zich met twee 
torens meer door u eeuwig schaak liet 
geven; toon hoe Adriaan Houtsmuller eèn 
remisestelling tegen u gewonnen gaf omdat 
hij meende mat te gaan; verbreidt • uw 
grote momenten waarin u ons allen leerd e. 
beginnelingen te zijn; onderricht! opda t 
mij de hoon en plagerijen van klubgenoten 
na publikatie van deze partij bespaard 
blijve! 

LJM 161085. 



WIL JE MA'l'l1EN ? 

door Rob van Gompel. 

Sinds het .dubbeldikke zomerntUWler 
van voor de vakantie ben ik, zoals 
bekend reda.cteur--af', en de rest 
van het seizoen zal mijn med.ewer
k:L"lg aan dit blad- dus nog slecht~ 
bestaan uit deze al weer .bijna. 
traditionele ru.briek. In · deze 
aflevEtri:ng wil ik .mijn lezers 
meenemen naar het Spaanse Ba.da.J.ona., aan de rand. van Ba.rcelona, wa.a:r van 
de - zomer een del _egatie van US 
figureerde in een aldaar voor de 
11 e maal gehouden open toernooi. 
Voor hen die mij een beetje kennen · 
zal het geen verrassing zijn dat ik 
niet met grootse resultaten ·uit de 
bu.s kwam, ma.ar met 4 u:i:t 10 had ik 
geen reden tot bovenmatige ontevre
denheid over mijn debuut in de 
"internationale arena.". ToQb. had ik 
na 7 rond.en, met die zelfde 4 pun-ten, 
goede hoop op meer ••• 
Ik ml hier twee partijen laten zien, 
Wc?.a.rover ik redeli~k t,evreden was: 
die uit de 78 en 8 ronde, een winst
en een verliespartij derhalve. 
Het ui tga.ngspunt voor de 7e -w-as dat 
het mijn tweede _en vermoedelijk 
laatste kans zou zijn nog met een 
behoorlijke plusscore te eindigen: 
na 6 ronden had ik 50 %. 
liet ging aJ.s volgt: 

1. e4 c6 
2. d4 d5 
3 • exd.5 cxd.5 
4. c4 Pf'6 
5• Po3 g6 !? 
In de vorige ronde had ik met deze 
variant enigszins fortuinlijk een 
vol punt gehaa.-ld, na.dat mijn tegenstander in remisestelling iets te 
lang doorging met top wi.nst spelen' 60 L:f'4 !? 
Deze zet kende ik niet, en is in 
combinatie met het vervoJ.& vermoe
:·.delijk een nieuwtje, dat, gezien 

.,, . 
. .;,. \:... ·. 

de parlij EdrtC" vat,aoedelijk geen 
aanbeveling verdiarrt;: 
6. ••• Lg( 1 
Impliceert een pionotte:r, dat óOk 
de bedoeling van mjn tegen.stander 
blijkt: 
7 •. -· Lxb8 
8. Da4-+ 
9. Dxaî 

, __ 
diagram: 1-. 

Txb8 
Ld.7 

" et th ema. in de diagramstelli?lg is 
duidelijk: wit heeft een pluspion, · ma.ar zijn dame staat wa.t buitenspel 
en hij heeft aanzienlijke achter
stand opgelopen bij zijn on-twikke
ling. Zwart daarentegen b·eschikt 
nog niet over concretÉ! dreigingen 
die zijn ontwikkelingsvoorsprong 
weerspiegelen. Wit heeft dns h<>op 
snel zijn -stukken te kunnen ontlàk:
kele.."'l., en dan zijn pionnemneerder
heid op de damevleugel tot gelding 
te brengen. Zwa.rts volgende _ zet is de eerste in een serie om dit pla.n .. · 
in de kiem te smoren: 
9o ••• dxo4, ! 

10. Lxo4 b5 
11. Lb3 0-0 
Zwart mag niet te snel spelen: · zó · · 
zou 11" b4? goed· met 12.Pd5 ~jn , beantwoord, en . helaas- faalde het . aan..: ·· bekkeltjkeî 11 •• Lc6 nog op -12.d5 ! , · 
omdat na. doorslaa.u de tcn,en op b8 · 

· blijf't 1hazlgen 1 o Nt1 dreigt wel Lo6.-12. , Pge2 ? , . 
Wit vind! niet de oplossing vaa de : 

· ·problemeno 12.Pfj w-as beter, . maar 
de .zet · 12od5!? baa.t'de me de meeste 



zorgen,."5.loch heef't zwa;r;wt dan na. 
12 •• 1>413.Poe2 Lb5t? zeker oompen
satie. voor de pion. 

· 12. • •• · b4 . 
130 Pd1 
Nu zou. de witte stelling na 13.Pd5? 
P.xd.5 14.Ia:d.5 Lb5 al.. ·tota.a.1 ui teen 
vallen! 
13. ••• Lo6 
14• 0-0 Pe4- ! · 
Sluit het 1l.e1; rond de ·witte dame, 
die nu middels •• TaS ~ dreigt 
té word.en, en wi ~ moet nu echt naar 
de nood.rem grijpen:· 
15. d5 ! Ia:d5 
16. Lxd5. ll!:d.5 
17. D:.ce7 -Tfe8 
18. Da.7 . 
Het is acht~ eenvoudig t~ zeggen 
dat wit ook na. ·18.Ih4 verloren staat 
wegens 18 •• Pd.2 19.I>e3· Db5 20.T.f'e1 
Lxb2 21.Tad.1 Lc3. Tooh laat de tekst-
zet een fraaie winst toe, die b81"1.1St ' 
op een niet alledaagse driehoek met 
de dame: 

diagram 2. 
18. • •• 
19. Pe3 
20. Tfe1 
21. Pd4 

Pd.2 ! 
Db5 !l 
Tb7 

To-t zover hadLw.it het allemaal 
ges;i.en, ik had ··.evenwel een zet 
verder geJ:>ek:end: 
21. ••• JJri7 !! 
De driehoek is voltooid. Weliswaar . 
heeft de dame~wee:r een vluahtveld.t 
maar op d4 ~ n~g iets! Omdat 

hij nog wat vage kansen op de d-liJ~ · 
ziet speelt hij nog een tiental z·et- : 
ten door, mij in de gelegeri.heid 
stellend. deze pa;rtij met een leuke 
slo'tcombina:tie te bek:c-onen: 
22. Da6 Lxd4 
23. Tad.1 Lxb2 t 
24. ~ 1 

Helaas voor wit is 24.r.ex.d.2 niet 
mogelijk. 
24•· ••• To7 
25 • Te2 'lxe3 . 1 
Een enigszins verrassend k:waJ.i tei ts
ofier dat omniddelijk beslist, daar 
het niet ka.n word.en aangenomen 
wegens:-.:a6.-.P:f'3+l 
26. Tà.x:d2 
Op 26.Texd.2 was gevolgd. 26 •• Te1+ 
27 ~Kh2 1xd.1 t met spoedige v.'inst. 
26. . ••• . To1 * 
Z7 • Kh2 Do7 +. 
28. g3 2x:e2 
29 • Jlx:e2 Do6 
30. - f3 ' Lf6 
31. h4 To3 
32 • . Kg2 g5 1 
De loper gaat het k.a.rwe:i a.f'mak.en. 
33 • h%€5 1xg5 
~. Tb2 Lc1 
Wit geeft op: 0-1. 
Moge dit een les zijn voor hEm., die 
zeggen dat de Ca:t'o-Kami slechts een 
bot remiséwa.pen ist · 

De volgende partij uit de se ronde 
is een voorbeeld van té scherpe 
·wapens ••• 

RvO - Miquèl 
(2080) . 

Ma.:x: La.nge aa.nvaJ. 

1. e4 e5 · 
2. Pf'3 Po6 
3. d4 e:x:d4 
4• 1c4 Pf6 
5. 0-0 Lc5 
6. e5 · d5 
7. exf6 dxo4 
8. _Te1 + Le6 
9• Pg5 ni5 

--~-- - . ·-



10. Po3 llf5 
11. Poe4, I.r1>6 1? 
r ot zover allema.a.l àu.d. bekende 
·theórie, aJ. gaa.t de. hoofd.vma:it 
hier verder met 1.1"0-0...0 .• Hel.aas -· 
vo:al ik ~odig ie1;s te 'botte 
:nid.d-elen te gebruiken, d.aanlee mijn 
t egenstander wel d,dngend zich 
zeer seoa.ur te verdedigén.. J:aaner 
genoeg blijkt het allemaal nogal 
geforceerd te zijn: 
12. g4 ? t " Dg6 ! 
Die zet zat ro.e inderdaad tameliJ'k 
dwars: 13.h4 taalt .mi op 13 •• grt6 
gevolgd door .• • Dgl. Ik ha.cl dan ook 
·.iat anders op het oog: · 
13 • . f 4 I? 0..1J,,JJ 1 
&i. na. läiJg nadenken kiest hij weer 
de enige oorreote speelwijze: m:t 
"wintn nu wel schijnbaar een stuk, 
maar voor drie pionnen; en de id tte 
iooni.ng is · onftiliger dan de zwarte . ,, :· _ ___ __ .....:......- •. --- .--,-.-- -- ·1 r-

diagram 3. 
14. f5 
15. .gxf5 
16. Xh.1 
'©en wat gekunstelde half-beveil:ig:5ng 
van de witte koning die aantoont dat 
het niet lekker zit met de witte 
stelling. MaéU" 16.Pxf'î was verhinderd 
wegens 16 •• Dg6+, en 16.f'xgî heeft 
ook in het oog springende na.delen. 
16. · ••• gd6 
17. Tf1 1)35 
·18. ~ ~ -, Kb8 
190 Tf'5 ?I 
Relatief beter was waarsohijnli.jk 
19oTxf"6, maar zvra.rt begint SOld.eso 
he~initiatief vast in ha.nde:i te 
\-r.>ijgen. 
19. • •• Pe5 1 

. '). .... ;. 

200 Dg3? 
-Een blunder, 20.Df4 was noodzakelijk: . 
ik vergeet even _mijn paard te bli wen ·' ·"' 1-. dek:lcen. ~· . 
20. ••• h6 l 
21. Kg1 
Een wamioopszet die de zaak ook niet 
meer ka.tl redden. 
210 ••• • d3 '* 
22. Le3 Ià:e3 + 
23 • Ià:e3 d:z:o2 
24• Te1 hxg5 
·25 •. Pxf6 Dd2 
Of ·D34, lk33, :00.1 ~ keuzeo 
26. lhn2 . Txd2 
27. . Ttxe5 ~d8 
28. Td5 
Een laaste poging tot een sah:windle. 
28. ••• . T2xd.5 
29 P.i:d,5 o1 D 
en ik ~ maa.t' eens op: 0-1 

. 
Na. deze ontgoocheling was ik dns 
weer terug op 50 %, en in de twee 
laa.tste :;p~ijen, waarin de organi
satie het leuk vond mij tweé keer 
zwart te geven, speelde ik als een 
krant mijn tegenstanders het punt 
in hClllden. 
Samemra.ttend.: zo 1n toernooi duurt 
een beetje ~, .. en Spa.tt.3e is veel 
te .wa.t'm om' te schaken. Bo1°endien is 
de drank er te goedkoop. Misschien 
zoek ik volgend ja.a.r maa;:- ,eens · eèZi 
toernooitje in een Soa.nd:inavisoh 
land uit ••• 

...... --~~-~- ..... ~ . • • "I 



~ederlandse Studènten Schaakkampioen
schappen B, Amsterdam, ·19 .05.85 ( 7) 
1-fit: Frank Swagemakers 
ewart: Bert Westera 
Slavisch, althans ••• 

aarschijnlijk is dit de belangrijkste 
partij die ik tot nu toe heb mogen 
spelen: het kampioenschap van de 

groep st _ond per · slot van rekening . 
op het spel. näa.rvoor zou ik dan wel 
moeten winnen. 

1.· d2-d4 

Een verr assing, ik had mijn opponent 
nog sl~chts met de koningspion zien 
openen. Wat nu te doen? Ik besloot 
ma.ar eens iets .nieuws te spelen. 

1 d7-d5 

Ik ,speel altijd 1 ••• Pf6, zodoende. 

2 Pg1-f3 Pg8-f6 
3 c2-c4 c7-c6 
4 Pb1-c3 e7-e6 
5 Lc1-g5 d5:c4 
6 a2-a4 

Deze pogin g om de anti-Meraner (6 e4 b5) 
te vermijden kan waarschij nlijk het 
beste beantwoord worden met 6 • •• Lb,4. 

6 Pb8-d7 
7 e2-e4 h7-h6 
8 ·L&.h4 g7-g5 
9 Lh4-g3 Lf8-b4 

10 Dd.: 1.:.c2 Pf6-h5 ) 

Niet da~ ik nou zo zweer bij het loper
paar, maar de stelling wordt l ekker 
asymmetrisch. lo{ïts antwoord lijkt- me 
het beste: hij · béreidt een pionnen
opmars in het centrum voor . , 

11 Ta1-d. 1 
12 h2:g3 

Ph5:g3 . 

Op dit moment verviel ik in diep gepeins. 
Vermoedelijk echter niet over de stelling 
die op het bord stond! Ik vond 12 ••• b5 
er dubieus uitzien vanwege 13 ab5 _cb5 . . . 
14 d5! en het openen van het centrum kan 
ni et in zwarts voordeel uitpakken. 
Wellicht was toch de langzame manóeuvre 

12 ••• Pf8 geboden, bijvoorbeeld 13 Lc4: 
Pg6 14 d5 ed5 en zwart kan zijn dame
vl eugel ontwikkelen. Als wit eerst 
kort ro~eert kan zwart dat ook doen 
en hebben beid~ partijen aanvalskansen. 
De zet waartoe ik besloot na mijn mooi
weer-overwegingen leidt fluks tot een 
rampzalige positiè. 

12 
13 Lf1:c4 
14 e4-e5! 

Lb4-f8? 
Lf8-g7 

Dit had ik natuurlijk wel aan zien komen, 
maar zwart staat in feite nu al 
verloren: wit heeft veld e4 voo~ een 
paard en staat positioneel overweldigend. 
In arren moede besluit ik om toch maar 
tegen de storm in te rokeren, maar het 
inlassen van g5-g4 was evenwel nauw
keuriger geweest. Dan was het na 14 ••• g4 
15 Ph4 (sterker wellicht Pd2) 0-0 
t6 Pe4 Te8 tot de partij gekomen. 

14 0-0? 
15 Pc3-e4 Tf8-e8 

Nu is het te laat voor 15 ••• ·g4 vanwege 
16 Peg5? Te8 17 Th6:! waarna zowel 
17 ••• Lh6: 18 Dh7+ als 17 ••• gr3 18 Th8+! 
in een paar zetten mat gaat, terwijl 
17 ••• Kf8 ook verliest na 18 Th7! gf3 
(wat anders?) 19 Tg7: Te7 20 Tg8+! en 
mat volgt. · 

16 Pe4-d.6 

De stelling na 16 ••• Te7 leek me zo krom 
dat ik eerst het naar de pion op g5 
loe:r:ende paard wilde verjagen. Echter, 
op het verkeerde moment. Ik wilde best 
een k.wa.liteit offeren om het onaantast
bare witte paard op d6 weg te krijgen. 
Maar zoals Marc Ordodi na af'löop 
suggereerde kan wit toch het beste 
17 Pe8: gf3 spelen vanwege 18 Pd6! 
en wit heeft ~n de kwaliteit ~neen 
paard op d6, terwijl hij na 17 ••• De8: 
gewoon zijn andere paard naar d6 speelt 
met Pf.3-d2-e4-d.6. Xaar ook na de tekst
zet blijft wit prachtig staan • . 

17 Pf3-h4? 
18 Kef-f1 

Dd8-a5+ 
Te8-e7 

Zo komt de toren toch op dit veld, 
ma.ar 18 ••• Td8 is slecht vanwege 
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19 Pf7:r Kf7: 20 Df5+ en zwart staat 
voor éen spoedig debacle. Maar ook na 
de pa.rtijzet kan · wit op gewelddadige 
wijze profiteren van de totale anarchie 
die in het zwarte kamp heerst. 

A. 19 De4 is een aardige poging, ·aangezien 
pion g4 niet meer goed is te verdedigen: · 
19 ••• f5?? faalt natuurlijk op 20 Pf5: 
maar na het verdacht ogende 19 ••• h5? 
beschikt wit over het krachtige paard
offer Phf5! ef5 21 Df5: en zwart moet 
aan de zwakte van veld f7 ten onder 
gaan, bijvoorbeeld 21 ••• Pb6 22 Lf7:+ 
Kf8 23 Le6+ en mat volgt. Zwart vermijdt 
evenwel het ergstemet 19 ••• Da.4: 20 b3 
Db4 21 Dg4: Pf8 (en~ge zet, 21 ••• b5? 
faalt op 22 Phf5! met snelle winst) en 
nu staat zwart klaar om met een pion
nenopmars op de damevleugel tegenspel . 
te krijgen. Wit staat wel beter _, maar 
er is . nog een he le par t i j te spelen. 

B. 19 Pf7: ! Dit paardoffer is natuurlijk 
de kritieke zet en tijdens de partij .,. 
zaten we er beiden wel naar te kijken, 
maar wit durfde het niet aan. Na een ·· 
langdurige analyse bleek me dat het 
offer wint. Zwart kan 19 ••• Kf7: spelen 
maar 20 Dg6+ stelt hem voor ernstige 
problemen. 20 ••• Kg8 lijkt niet in aan
merking te komen vanwege zowel 21 Pf5 
als 21 Le6:+, maar wat te spelen op 
2v ••• Kf8. Jawel, ook 21 Pf5U De pointe 
van dit t weede paardoffer blijkt na 
21 ••• ef5 22 Th6:t met onvermijdelijk 
verlies, aangezien 23 Th8+ dreigt. 
Weigering middels 21 ••• Pb6 22 Pe7: 
Pc4: 23 Pc8: Tc8: (23 ••• Pd2+ 24 I{g1 
Tc8: 24 Dd3 en het paard is ingesloten) 
24 De6: Pb6 leidt na het tussenzetje 
25 Df5+ ! Kg8 26 Dg4: Kh7 tot een troos
teloze stelling. Wit heeft drie pionnen 
voor de kleine kwaliteit en een over
weldigende pionnenwals in het centrum 
en moet gewonnen staan. Beter is dan 
misschien weigeren met 21 ••• Dd.8 

maar'wit heeft een heel sterke aanval 
na 21 Ph6: Pb6 (ook na 21 ••• Dd.8 volgt 
sterk 22 Dh7) 22 Dh7 Ke8-(22 ••• Lh6:? 
Dh8+ Kf7 24 Df6+ Ke8 25 Th6: en wit 
wint, bijvoorbe~ld 25 ••• Kd7 26 Th8 De 
27 Le6:+ Te6: 28 Th7+met mat) 23 Dg6+ 
Kd7 (23 ••• Kf8 24 Pg4:! Pc4: 25 Pf6 
Pe5: 26 Th8+! en wit is net op tijd 
mat te geven) 24 Le6:+ en wit heeft al 
d+ie pionnen . voor het stuk terwijl zi 
aanval onverminderd voortduurt. 
Een laatste poging de zwarte stelling 
redden is het berustende 19 ••• Tf7: ip 
19 • •• Kf7: maar na 20 Le6: Pf8 21 Lf7:i 
Kf7: 22 Pf5 Lf5; 23 Df5:+ kan zijn 
sjah dan wel h~t centrum in me~ 23 •• , 
Ke7; na het nuchtere 24 b3 heeft hij 
ook ~ier weinig meer te hopen. De pion 
op g4. gaat zonder meer verloren en de 
positie van de koning zal een voort
durende bron van zorg zijn. 

Uit het bovenstaande blijkt dat wit rusti 
op intuïtieve gronden het paardoffer had 
kunnen brengen. Een verantwoordelijke 
beslissing met zoveel op het spel, dus 
mag_het niet verbazen dat Swagemakers er 
maar vanaf zag: de witte stelling ziet er 
zo ook al veelbelovend uit. 

19 f2-f4 
20 g2:f3 
21 f3-f4 

g4:f3 
Pd7-f8 
Te7-d7 

Wits rustiger aanvalsopzet heeft . zwart de 
tijd gegeven nog iets van een verdediging 
te organi _sel"en. Op 22 f5 kan zwart nu met 
22 Td6: 23 ed6 ef5 zijn op de damevleugel 
in reserve staande stukken bij de strijd 
betrekken, terwijl wit geen direkte aan
valsvoortzettingen heeft. Na 24 Ld3 Dd5 
staat de witte koning toch ook niet echt 
tof meer. Frankie besluit daarom verlaat 
tot een toch meer ·direlcte overvalspoging. 
Onder minder gunstige omstandigheden 
overigens dan ee~der het geval was. 

22 Ph4-f5!? e6:f5 

Er is geen keus. Als zwart zijn zwart
veldige loper laat slaan valt zijn 
spoedig. 

23 Dc2:f5 -

Ik had hier nog maar een ruim kwartier 
(dom, dom!) en durfde niet erg lang naar 
de stelling te kijken (dom, dom!). Een 
aardige weerleggingspoging van het offer 



is 23 ••• Dc7!? Veld f7 wordt een keer 
extra gedekt en daarmee loopt wits 
aanval vast. Hij heeft echter nog de 
beschikking over het interessante 24 Pe8! 
Nu is 24 ••• Dd.8? zelfs te riskant voor 
zwart: 25 Pg7: Kg7: 26 Dh5 Pg6 27 Dh6:+ 
Kg8 28 f5 èn nu gaat zwart na 28 ••• Td4: 
29 Td4: Dd4: 30 Lf7:+! Kf7: 31 Dg6:+ 
mat door dame en toren. Een mooie vari~ 
ant waaruit de cnrciale rol van . Lg7 in 
de verdediging maar .weer eens blijkt. 
Zwart moet zich dus inlaten op 24 ••• 
Te7 25 Jc7: Lf5: 26 Pa8: en wit heeft 
tenminste een pion voor de kleine 
kwaliteit, terwijl zwart ook nog aan
zienlijk tijd zal . moeten verliezen om 
het paard op a8 te verschalken. Het 
direkte 26 ••• Te8 27 Pc7 Tc8 28 Pb5 
cb5 29 Lb5:lijkt eerder wit de beste 
kansen te geven. Verliezend . is het 
offer dus blijkbaar niet ., maar gewonnen 
liJkt het ·evenmin. Gezien de treurige 
stand van de zwarte stukken is dat 
eigènlijk wel verwonderlijk, maar in een 
scherpe stelling dient scherp te worden 
gespeeld en daartoe leende zich vooral 
het paardoffer op de 19de zet. 
Walgend van de witte knollen speelde ik 
echter: 

23 
24 Df5:f7+ 

Td7:d6? 
Kg8-h7 

Ongelukkig genoeg moet de zwarte koning 
op de witte velden blijven op straffe 
van mat. De zwarte stelling blijkt even
wel niet meteen te kunnen worden genomen. 

25 e5:d6 Da5:a4 

Het voor de hand liggende 25 ••• Lf5 wordt 
met 26 Th5 afgestraft. Daar ik geen 
geforceerd mat zag besloot ik de zwarte 
dame onrust te laten stoken in het --ritte 
kamp. Hij laat zich evenwel niet afleiden. 

26 Lc4-d3+ 
27 Td1-e1 
28 Ld3-c4 

Kh7-h8 
Da4:d4 
Kh8-h7 

In lichte tijdnood begon ik een nederlaag 
te vrezen (nu pas?) en te hopen op fouten 
van wit. Zo zou 29 Te8? na 29 ••• Lh3+! d 
30 Th3: Te8: 31 De8: Dc4:+ de wat betere 

· kansen aan wit laten. Wit bevond zich 
evenwel in het geheel niet in tijdnood en 
besefte dat de oogsttijd was aangebroken. 
Na zijn volgende zet dreigt een mooi mat 

met 30 Dg8. 

29 f4-f5f 
30 Df7:f5+ 

Lc8:f5 

Nu had ik genoeg van de tempowinst 
waarmee na 30 ••• Kh8 de zet 31 Df7 zou 

geschieden, aangezien wit na 31 ••• Kh7 de 
tijd zou krijgen zijn torens bij de aanval 
te betrekken. Wit moet overigens niet in 
de ~érleiding komen onmiddelijk 32 Te7?. 
te spelen, omdat zwarts dame de loper nog 
dekt. Met 32 ••• Pg6 dreigt zwart 33 ••• Tf8 
e~ dus moet wit materiaal inleveren. De 

voorbereiding 32 Th4! geeft wit de winst: 
Nu loopt 32.· •• Dd6:? na 33 Te7 we1 fout af, 
zwart heeft geen afdoende verdediging meer 
tegen" het mat op g7, aangezien de dekkings

zet 33 ••• Dg3: niets helpt vanwege 34 Dg8+ 

Kg6 en zwart verliest have en goed. 
Versmaad zwart de pion echter en speelt 

hij na 32 Th4! Df6+ dan kan wit winnend 
afwikkelen met 33 Df6: (33 Tf4 ziet er ook 

goed uit) Lf6: 34 Tf4 en zwart is flink in 
de problemen. Na bijvoorbeeld 34 ••• 1g5 
35 Tf7+ Kg6 36 d7! Td8 37 Te8 Pd7: 38 Te8: 
Le8: 39 Td7: blijft hij een toren achter, 
het is dus twijfelachtig of hij zich 
tegen de dreigingen kan verdedigen. Mijn 
partijvoortzetting beoogde de f-lijn 
vrij te maken voor de toren om wat tegen
spel te krijgen. · 

30 
31 Lc4-d3?? 

Het juiste plan in de verkeerde uitvoering. 
Met 31 Lf7? Df6 32 Dg6:+ I>g6: 33 Lg6:+ 
Kg6: wikkelt wit ook hier af' naar een 
eenvÓudig gewonnen eindspel, bijvoorbeeld 
34 Th2? Td8 35 Td2 en nu verliest 35 ••• Lf8 
snel na 36 d7! .Lb4 37 Te8 La5 38 Td.8: Ld8: 
39 Te2 Kf7 40 Te8 en wint. Na de tekstzet 
gooit Frank echter zijn kampio:enschap te 
grabbel, vanwege: 

31 
32 ICf1-g2 
33 Ld3:f5 

Ta8-f8 
Tf8:f5 
Dd.4-d.2+ 

Wie geen tijd meer heeft geert schaak. · 
Met 33 ••• Dd.5+! 34 Le4 Dd6: had zwart · de 
partij echter zo -goed als kunnen beslis
sen. Ik zat op dit moment echter als 
verdoofd achter het bord, verbijsterd 
door het keren van de kansen, maar uit 
vrees om door mijn vlag te gaan niet in 

-~ . -·~· - s. ·- •. :_;~:.._-.-~0- -~_._ __ . .... . - --~ _,;_._ _______ ..,...-__ 



staat nog iets te zien of tè 
berèkenen. 

34 Kg2-h3 Dd.2:d6? 

Weg is weg in t i jdnood, maar de .tekstzet 
kost een half punt, 150 gulden alsmede 
het gedeelde kampioenschap. Na 35 ••• Dg5 
staat zwart met het oog op 36 g4 Kg8 
waarschijnlijk ~og ·net gewonnen. 

35 Te1-e6 
• 36 Lf5:g6+ 

37 Te6-e8+ 
38 Th1-f1 
39 Kh3-g2 
40 Tf1-f2 
41 Kg2-h2 

Dd6-d5 
Kh7-g8 
Lg7-f8 
Dd5-d7+ 
Dd.7-d.2+ 
Dd2-d.5+ 

1 • 

De zwarte sèhaakjes ziJn op , maar de 
tijdkontrole is gehaald. Enigszins 
aangedaan door wat zic h vlak voor die 
~ijd.lcontrole had afgespeeld bood de 
witspeler zonder verder naar de st elling 
te hebben gekeken remise aan. Na. enig ·· 
nad enken ging ik akkoord. De stelling 
blijkt wonderlijk genoeg ook inderdaad 
remise te . zijn. Er volgt 41 ••• Kg7 
42 Tf'f8: Kg6: 43 Tg8+. Na 43. • .Kf7 
44 Tef8+ kan de zwarte koning niet aan 
de sohaakjes ontsnappen, terwijl 43 ••• Kh5 
44 Tg7 Df3 (44 ••• l)d.2+? 45 ·Kh3 Dd4 '-46 f4 
mat t) 45 Th8 zwart noopt tot het houden 
van eeuwig schaak op straffe van mat 
{45 ••• b5? 46 f4+). Dit veroordeelde mij 
tot een gedee.lde derde plaats met 25 
piek als beloning. 

LIM 120685 



BALANS van het BOEKJAAR 1984/5:LEDENWERFACTLE DRINGEND NOODZAKELIJK'! .p •~ 

Sluitrekening per 30-6-1985 

giro 
kas 
nog te ontv. 
materiaal 
saldo sluitrek. 
totaal 

95,57 
1,-

10,-
500,-

nog te bet. 100,-

506,57 
606,57 

Nog te ontvangen:mat. ·NSSK flO,

~og te betalen:jaarprijzen f70,
V.v.Amerongen f15,-

606,57 

Exploitatierekening 1984/5 

kosten groep I 
kosten groep II 
OH-vijfje 
expl. saldo 
totaal 

5104.86 
256,95 
280~-

1500 ,64 · 
7142,45 

voorschot AB 6000,-
betaald door AB 1138,75 
creditrente 3,70 

7142,45 

B. Westera fl5,-
totaal flOO,-

Betaald door AB:papier 
zaalh. 
sss 
tot. 

266,22 
833,33 

39,20 
1138, 75 

Voorlopige Begroting 1985/6 en Staat van meer en minder 1984/5. Kosten groep I 85/6 begr.84/5 realisatie meer dan minder dan Baten groep 1(85/6) bondskosten 2800,- 2670,- 3079,10 409,10 contributie Bestuurskosten 70,- 70,- 68,02 1,98 (55xf90,-) 4950,-krantjes 288,17 250,- 283,22 33,22 materiaal 300,- 400,- 417,95 17,95 zaalhuur 958,33 933,50 933,33 0,17· vrije pot 220,- 220,- 229,86 9,86 sss 38,50 38,50 39,20 0,70 saldo 83/4 54,18 54,18 
alg. kosten ~2_7_5~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Totaal groep I 4950,- 4636,18 5104,86 47Q,83 .. 2,15 4950,-
Kosten GroepII 
reiskosten * 200,-:- 200,- 256,95 56,95 

Totaal I+II 4836,18 5361,81 527, 78 . 2,15 

Vrije pot begrotin~ 1985/6 
Kosten vrije pot:85/6 84/5 Baten vrije pot: 
snelschaken 180,- 180,- vrije pot ( 55xf4,-) . ~. . . 
jaarpriJzen 150,- 150,- Okshoofd ( 55xf5,-) ·diversen 165,- 165,-
totaal 495,- 495,-

Stand afgebroken partij per 1-7-1985 
Er is een tekort van één pion(f749,06}: 
contr.56xf,75=4200,- kosten groep I 5104,86 
saldo 82/3 212,75 kosten groep II 56,95 
tekort 749,06 voor de afd. 
totaal 5161 .~81 5161, ·81 

r Dit tekort isJntstaan door een tekort aan leden: 
oorspronkelijK waren er . 72 leden begroot(we leken zelfs 77 leden te hebben).Maar na een partij vol 
blunders (zie Schakeling van 2 jaar geleden) waren er nog maar 56 en bondskosten voor 67 leden. 
Bovendien liepen de va .ste kosten omhoog,daar we tegenwoordig zelf de· ·~~'alhuur moeten betalen. 
De vaste kosten zijn:bestuur 100,-

,krantjes 300,
materiaal 400,
zaalhuur 950,
totaal 1750,-

2?0,-
275,- :,• r • ·• 'f. 

· 495,-

. ( ~ ·< 1" 

· Hans Polee...:.Jurgen Stigter, A' dam· ·., 
5-4(club) en 22-4(bij Hans thuis) 
1983. Stand na d·e 40ste zet van : 
zwart. 
Zwart houdt remise. 



De variabele kosten zijn pe~ lid:vrije pot ' 4,-
. . SSS 0~70 

·. ~·""' bonàskosten 41 20 . ~ . ' . , 
· (basi~ontributie=)alg. kosten 5,- · 

'.., ,: 50,90 

l 

1 

J 

.1 
1 

l 
Hierbij komt dan nog 250,- à 4~,- inschrijvings
kosten voor de competitie ( vnL voor het lste) • . . 
Met 55 leden bete~nt dit êen. _contributie van f90~
Met 70 leden kan '.<dit dalen ·tot j'80 7 • .Maar ·.wegens' 
het huidige teko~t van f749,06 is het ook dan nog 
nodig de . contribtltie één jaar lang op f90,- te 
houden-met eèn ledenwerfactie zou dat al dit s_ei-

1 
. ' 

• 1 

l 1 

zoen kunnen zijn. · 

l 

Î 
1 

! ' j 
l . -· -- · -· - · ·-- . _ _J 

Jurgen Stigter,penningmeester 

.. 
DOORG:E:EF'SCHAAK mei 1985 WL Vf BB 
v/a · werve+Lassauw X ~ 0 
in't Veld+Fernhout ·o X u 
Bouma+van · Baarle 2 lYz X 
Stigter+Groot(Fons) _,,iu · 2 2 
Mekers+Westera · . · . 1 · 1 2 
v Gompel+Deinema l 2 1 
Blankert+Houtsmuller 1 2 1 
Wenniger+Ordodi 0 2 1 
Ridder+Beugel · 1 1 2 

AANTEEKENINGEN 

De te bereiken positie 
Remise • 

SG MW GD BH WO RB tot --- - --
~ 1 1 1 ê l 8~ iv 
0 1 0 0 0 1 2" ix 
0 0 1 1 1 (j ~ viii 
X 1 0 . 0 1 2 9% ii 
1 X 2 2 1 2 12 i . 
2 0 x · 1 1 1 9 iii 
2 0 1 X 1. 0 8 v-vii 
1 1 1 1 X 1 8 v-vii 
0 0 1 2 1 X 8 v-vi;i. 

2i. Phenomeno1ogie van de · blunder'( 8) . . 
12.Blunders in beeld(vervolg van 11 • . dd 7 juni . 1983{!)) 
Hans Polee-Jurgen Stigter,2de zitting(bij Hans thuis) ,A'veen 22-4-1983_.Zie diagram 
op de vo~ige blz. _ 
41.Kd3 De afgegeven zet.Andere zetten leveren .niets op:41.Kc5,Ta3 42.Kd4 &c. noeh 
Hèt .subtiele 4LKc3,Ta3+ 42.Kd2(42.Kd4,Ta4+),'1'a2+ .A3LXel,g5!44.ICf'l(om f'4 te kunnen 
spelen-44.f'4?, Tg2 )42.fg5a,Kg5:43Tg8+,Kh4 en. ·44. -. ~·. ~ 'l'xg-pion), Ta4! en wit kan e5 
ev. voorafgegaan door Kfï niet verhinderen,waarmee de rianûs .estelling bovenaan de 
blz. bereikt kan worden. · · · · · 
41. .•• , g5 ! Zwart' s ,s:pel : 1s: èî'op gericht Ötn f 4 te verhinderen: de f~rinati e f 4-g4 tegen- • 
o~~ e6 is bijna ~~~r;i voor wit.Hiertoe is deJoriDatie .e5-g5 ideaal.Oaarbij . 
moet ·zwart wel opletten .dat de witte T niet op f5 komt,dus moet de zwarte K ·op f7 
staan als de witte T op de 8ste rij staat.Zie diagram bovenaan (als dan de ntte K 
op e4 komt,moet zwart de tegenaanval" ·Te2 of Tel hebben) .In de parti{blijkt het nog 
moeiliJK te zijn om tot e5 te komen_., f · · --- ·----·--·- ·- -· ----- · - ·-1 

42.Td4fl,..îa2 verhil}d~rt; :f4 wegens Tg2 ·.,r/ r 
43.Tc4 ·"43.Ke4~Te2 42i.f4?,gf4:4S~Kf4: ,e5+= maar ! 
44.. Td8 ! · verhindert e5. Na 44. ...... , Te 1 45. Tgs• zit-· ! 1 

· ten we dan weer in de partijvoortzetting. Maar in ·1
1

: · Î 

de partij verzuimde ik na de tekstzet direct e5 te 
1 

, 

spelen,met remise ( ik wijs hi~X'bij nog .op de vol- f / . 

gende theoretische remisestel;J.ing:na 43.'i_ê;à? ,,e5! i .j, 
1 

· 44.Td8,Kf7 45.Ke4;T.e2 46.TdS-.;K~-6 47 ... 'îè5: /I'ê3!',1 . L 
48.Ke3: ,Ke5:=). ~* Of' 45.f4....zîe · opmerking bij 45. ",; ,r:è.2. 

1 

43 ••• , Tf2(?)Gespèel.d na 1 minuut naàenken.De .,·. ;:• \ 
totale bedenktijd geef ik, hierpa tussen haakje~ () , 
(20 -:aetten per uur).43 ••• ,eS is duidelijk remise; ! 
blijkt>aàr -vond ik dat · toen niét. . l 

44.Ke4f..:11 ;Tg2(2)Anders 45;f4, Tg2 46.K:f3. \ 
45.Tc8(2),Te2(14)De zenuwentoren.Nog steeds . tegen . . . 
f4:46.f4,gf4: en wit moet met K of T terugnemen, Än.alysediagram .. __ · 
waarna het remise wordt:I.47.Tf'S+,Kg5 48.Tf4:,Tg2 na 46.f4,gf4:47.Kf4: 
49.Kf3(49.Ke5, Tg4:50. TgS-50. Tg4: ,Kg4:+51.Ke6: ,Kf3=-, 
Tg3 5l.e4-51.Ke4,Tg4+52.Kf3,Ta4=-,Te3 52.Tg8+,Kh5!=) 
,Tgl en de witte g-pion houdt wit's stukken gebonden: 

-- ~ -·· -· ---

Remise. 

i : 
·, 1 

1 

__ ../ 



bijv. 50.Te4(50.Ta4,Tfl+51.Kg2,Tbl&c.),Tfl+51.Ke2,Tal 52.Te6:,Kg4: remise,zie diagram t(. 
II.Ook dit is remise(zie diagram vorige blz.).Wit heeft weer niet beter dan ruil vang- tegen e-pion met remise,bijv. 4'ZKf4~Tf2+48.Kg3(48.Ke4,Tg2 gaat ongeveer netzo), Te2 49.Kf3,Tel 50.Tî6+,Kg5 51.Kf2,Tal 52.Tf4,Tbl 53.Te4,Tal 54.Te6:,Kg4: remise, zie diagram'(. 
Toreneindspel theorie 
Toreneindspelen zijn zelfs met pluspion vaak remise.Dit komt doordat K+T+pion tegen K+T vaak remise is.Hoe meer pionnen er nog zijn,hoe meer winstkansen men heeft met een (gezonde) pluspion.Slagvaardigheid is hierbij vereist-een actieve stelling is wel een pion waard,passief verdedigen niet goed. Let verder nog op de kr~cht van verbonden vrijpionnen! 
Hoe ~oet je nu winnen in diagram A? Br zijn hier twee methodes,de zogenaamáe methode van het "bouwen van een brug",bekend uit de zoge-naamde "Lucena-posi tie" ( zie hierover: Wist u dat?. no.l) die alleen niet opgaat voor een randpion,en de directe methode,waar de K meer ruimte nodig heeft,zodat deze voor b-en g-pion niet opgaat: l.Tg2+,Kh7(Kf6 2.Kf8) en nu: 

-
11Lucena":2.Tg4(!),Tà3(Tal 3.Kf7,Tfl+4.Ke6 &c.daar 3 ••• ,Ta7 niet gaat wegens ~at;had zwart l ..• ,Kh6 gespeeld,dan was er 2.Tg4,Tal 3.Kf7,Ta7 4.Tg6+ 5. Td6 6. Td8 7. Kf8 en haalt D gevolgd) 3 .• Kf7, Tf3+ 4.Ke6,Te3+5.Kd6,Td3+6.Ke5,Te3+7.Te4-de brug-en haalt D. 

-"direct 11 ·:2.Tä2,Td3 3.Ta8(niet 3.Kf7 wegens Tf3+ en de K moet weer terug omdat hij anders niet uit de +jes komt zonder de pion los te laten),Kg7 4.Td8,Te3 5.Kd7,Td3+6.Kc6 (dat is de zet die met een b-pion niet mogelijk zou zijn) en loopt naar de Tuit het +,en haalt D. 
-Staat de zwarte Tin diagram A op d4, dan kan de K direct uit het schaak lopen:2.Kf7~Tî4+3.Ke6, Te4+4.Kd6,Td4+(Tel 5.Td3,Kg7 6.Kd7,Kf7 7.Tf3+) 5.Ke5-uit het schaak-Tdl 6.Te3-brug- en wint. l-Regel van drie(Grundsatz der drei Linièn): 

Diagram A 
Wit wint. 

Het schaakgeven met de T heeft alleen zin als - de afstand tussen de T en de pion min .sten ·s 3 velden bedraagt. (A:iders kan de Kuit het+ lopen zonder de pion los te laten). 
II.De K staat het beste aan de korte,en de Taan de lange kant t.o.v. de pion. (T.o.v. pion e7 is a7-d7 de lange,en f7-h7" de korte kant) III.De verdedigende K staat het beste op het promotieveld. In diagram Bis de verdediging eenvoudig: De zwarte T blijft op de 6de rij totdat de pion hier op komt. Dan volgt ( na l'. e6) 1. .• , Tb 1 ! 2. Kf6 ( dreigt mat),Tfl+ en wit komt niet verder . . 

IV.Komt de pion op de 6de rij terwijl de verdedigende Kop het promotieveld,en de Top de zesde rij staan,dan moet de T naar voren om de vijandelijke K van achteren met schaakjes te bestoken. 
Is de verdedigende partij telaat,dan moet de T terug(tegen het mat),maar verliest toch:vanuit diagram B:l. ,Tè6?2.Kf6,Tc8 3.Tg7(daarom werkt deze methode niet met een b- of g-pion).Kf8 4.e7+,Ke8 5.Tg8+ en wint. 

Diagram B. 
Remise. 



·· ·-· ---- .• -· -=· --- --------- - - --- ------ --------:--- ----=-----=--=--=-=-~ 

!VA.Als ·d~ verdedigende Kop het promotieveld staat,maar de T niet 
goect, tegeq _(d ;e . dreiging) pi 1,,'m op de""16de rij (a .ls in IV),dan staat de T 
het beste op dezelfde rij a~ de Kaan de lange zijde (tegen mat) bij 

-~~n rand~ of h}g-pio~,maar 
bij ien centr~m- of c/f-pion ver achter de vrijpion en K naar de korte 
kant bij schaak-matdreiging. 

Als de verdedigende K afgesneden is van de pion(/promotieveld),dan zijn er meer mogel 
lijkheden om te winnen. 
Het belangrijkste werk Óp dit gebied is verricht door André Chéron: 
hij heeft er 'een systeem 'van weten te maken.In zijn Lehr- und Handbuch der Endspiele 
Berlin-Frohnau 1 6rl onderschèidt hij de volgende gevallen: , 
A}Verdedigende K(kan) op promotieveld (komen):meestal remise. 
B)Horizontale afsnijding 
C)Verticale . ~fs _nijdiJ':~ van de verdedigende K van de vrijpion /aan de korte zijde 

D) W'ederzijdsé ~fsnijding ' van de pion. 
E)Overige {vàak de moeilijkste!) 

. . 

//aan de lange zijde 

Als . de verdedigende K afgesneden is,kan deze het best aan de korte kant staan,zodat 
de Taan de lange kant ongehinderd schaak kan geven {wegens regel van d~i e) 

C) /2Als de ver.dedigende K 2 rijen afgesneden is, kan de andere K de genoèmde +jes . ontlopen 
~~door de pion ertussen te plaatsen.Dus blijven dan alleen nog maar verticale +jes over. 

Met; een pion op de 5de rij zijn deze niet effectief(regel van drie) ,met een pion op de 
4de rtj kan door gebruikmaking van rratdreigingen ook aan het ' + ontkomen worden. ·. 
VA. Als _de ye~ _d.è_digende _ K 2 rijen afgesneden is, v-erticaal aan de ko r te 
zijde, wint · een pi on op c:je -vierde rij of hoger al tijd; 
tegen een pion op de 3de o:f 2de is remise mogelijk als de ve:['.dedi _gende 
T de opmars van de pion vanaf het promotieveld J:i.an v,oorkomen(G.héron · 
gee:ft stellingen met Kop h4,h5 o:f h6). 

C) /1 Is de verdedigende K irij verticaal afgesneden, dan heeft de verdediging m.eer -kan~ ... 
----Pion op de 4de rij of hoger (anders eenvoudig). 

De verdediging moet opletten niet nog een rij verder te worden teruggedrol)gen t1; wo.r
den (wegens regel VA) .Het beste veld voor de K is · dezelfde rij of hoger dan de p,iön, 
nooit een rij achter de pion-de andere K zou zich dan achter de pion tegen · zijdelingse 
+jes .kunnen yerschuilen,nu kan hij hoogstens de werking van zijn T onderbrekèn,zodat 
de verdedigende ~ v.,oor de pion kan komen. 
VB.Als -de verdedigende K 1 rij afgesneden is,verticaal ian · ae ko~te 
zijde, is er remise · mogelijk - als de verdediging als volgt staat: · 
Kop dezelfde rij als de pion,of hoger · 
T staat klaar aan de lange zijde om schaakjes te geven 
Uitzondering:bij pion op de 7de rij mag de Kop de 6de . of 7de rij staan, 
maar bij ... een centrumpion niet op de ~ste rij. 

::: ) / /Verdedigende K aan de lange kant afgesneden: 
zie volgende blz. (en diagram hiernaast). 

22.Wist u dat?(l) 
l.De "Lucena-positie". 
Deze stelling komt bij Lucena niet voor! 
Eerst publicatie:Salvio 1634,die het ~toe
schrijft aan Scipione Genovino'.3ÓQ ;Jaar 
later beschreef Nimzowitsj de \.f.itiancevre 
l.Tf4,Thl 2.Te4~,Kd7 3.Kf7,T:fl+~.Kg6,Tgl+ 
5~Kh6,Th1+6.Kg5,Tg1+7.Tg4 als het bouwem 
van een brug. 
Overigens,Philidor's"nalatenschap",het 
stikmat komt al bij Lu~ena(l497) voor! 

Salvio 1634{Scipione Genovino) 
Wit . wint. . .. -~ .. 

_.:..."'.'f~ ?!:f ? r·" . i'': 
.. ' \-~" ;.,- :.~-·: y."'.' ,·. '~ ) ' 



,', ~.Regel van zes en vijf \._aan de lange zildJLJ Als de verdedigende K verticaal van de pion is afgesnede~dan is noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van remise,dat de som van het 
rijnummer van de pion en het aantal lijnen tussen de afgesneden Ken de 
pion hoogstens 6 is voor de b- en g-pion(5 voor pion b3 of g3),en 
hoogstens 5 voor de c-,d-,e-,en f-pion. 
Het beste veld voor de verdedigende T is hierbij het promotieveld(maar 
bij pion b2:h8),en voor de K twee rijen hoger dan de pion(maar bij pion 
d2/c2:h5/g5). 
In diagram C kan wit winnen(=uitzondering van 
de regel van 6).Hieruit blijken de problemen die 
men had om dit eindspel te ontraadselen.Eerst 

-de nieuwste methode,die Grigoriev in 1937 niet 
zag:1.Kc3,Tc8+2.Kd4,Tb8 i.Kc4,Tc8+4.Kd5,Tb8 
5.Tbl,Ke7 6.Kc6,Tb4(!)7.Tel+,Kd8 8.Te3,Th4(of 
8 ••• ,Tb8 9.Th3,Ke7 ·10.Th7+,Ke6 11.Tb7)9.Tg3!, 
Th6+10.Kb7,Th7+11.Kb8,Th4 12.Td3+,Ke7 13.Kc7, 
Tb4 14.Te3+,Kf6 15.Kd6 en wint. 

-Grigoriev's methode:een "driehoekje" met de T 
om de zwarte K van het ideale veld f6 te ver
drijven.l.Te4! ,Kf5r(l ••• ,Kf7 2.Te3! ,Kf6 3.K.c3, 
Tc8+4.Kd4,Tb8 5.Kc5,Tc8+6.Kd6,Tb8 7.Tf3+,Kg5! 
8.Kc5,Tc8+-of Kg4 g.Td3!,Tc8+10.Kb6,Tb8+11.Kc7, 
Tb4 12.Kc6,Kf4 13.Kc5,Tb8 14.b4,Tc8+1 ·5.Kb5,Tb8+ 
16.Kc4,Tc8+17.Kb3,Tb8 18.Td5!met een horizonta
le afsluiting van de zwarte K-9.Kd4,Tb8 10.Kc3, 
Tc8+11.Kb2, Tb8 13 .,Tfl en wit heeft de ,:warte K 
een lijn verder weggejaagd,wint dus (3+4=7) -ge
makkelijk.)2,Te3!,Kf4(2 ••• ,Kf6=1 ••• ,Kfï 2.Te3, 
Kf6)3.Tel,Kf5 4.Kc3,Tc8+5.Kd4,Tb8 6.Kc4,Tc8+ 
7.Kd5,Tb8 8.Tbl,Kf6(Tb5+9.Kc6!,Tb4 10.Kc5,Tb8 
ll.b4,Ke6 12.Kc6 en wint)9.b4,Ke7 10.Kc6 en 
wint. 
Als de verdedigende T de lange kant tot zijn be
schikking heeft,heeft de winst meer voeten in 
de aarde.In diagram D geeft Fine(l941): 

-l.Ke4,Te8+2.Kf5,Td8 3.Ke5,Te8+4.Kf6,Td8 5.Tdl, 
Kb5 6.Ke7,Th8 7.d5,Th7+8.Kd8,Th8+9.Kd7,Th7+ 
10.Ke6,Th6+11.Ke5,Th5+12.Kf4,Kb6 13.d6,Th8= 

-Echter,l.d5! wint,daar 1 .•. ,Td5: niet gaat we
gens 2.Kc4 met T-winst of mat.Deze wending is 
vooral bekend uit de Saavedra-positie,zie:Wist 
u dat?no.2.!v'iet zwart aan zet wint wit ook! 

-1 .•• ,Ka5(1 ••• ,Ka3 2.Tb5,Ka4 3.Tb2,Ka3-Ka5 4.Tbl 
is hoofdvariant-4.Tbl,Ka2 5.Tb5,Ka3 6.d5,Ka4 
7.Tbl en wint)2.Tb3,~a4 3.Tb2,Ka5 4.Tbl(drie-
hoekje"voltooid),Th8(of 4 ••• ,Ka6 5.Kc4,Tc8+ 
6.Kd5,Td8+7.Kc6I en de pion is taboe)5.d5!,Th4 
6.d6!,Ka6(Th6(?)7.Kc4,Td6:??8.Kc5 of 6 .•• ,Ka4 
7.d7!,Th8 8.Kc4I,Ka3 9.Kc5 en 10.Kc6)7.d7,Th8 
8.Kd4,Td8 9.Kc5,Td7:??10.Kc6 en wint. 

Randpionnen vormen een hoofdstuk apart wegens de 
randeffecten.De remisemogelijkheden zijn groot. 
In diagramE kan zwart remise houden,omdat de 
witte K opgesloten zit:1.Th2,Kd7 2.Th7+,Kc8(c6) 
3.Th8[+],Kc7 4.T~i"Thl 5.Tb7+,Kc8 6.Tb4( ! ) ,Tel! 
(Tal?7.Tc4+,Kd7 8.Kb7,Tb1+9.Ka6,Tal+l0.Kb6,Tbl+ 
ll~Ka5,Ta1+12.Ta4(de brug) of 10 ••• ,Ta2 11.Tc5, 
en wit bouwt weer een brug}7.Tb8+,Kc7 en wit 
komt niet verder. 
Om te kunnen winnen moet wit zodanig staan,dat ~ 
hij Tb8 kan spelen zonder dat de zwarte K na Tb-'(JI~ 

diagram C(Grigoriev 1937) 
wit wint. 

diagram .D O'ine 1941:=!] 
wit wint 

diagram E(Chéron 1926) 
remise 



op c7 kan komen" Vers:cnu .i ven ·we in diagram E de zwarte K en witte T één veld naar 
:· links,dan -wint : wit · w:_è~éron l~23:r.Tc2,Ke7(Ke6 2.Tc8,Th1-Kd zie hoofdvariant-
; 3.Tc6+4.Kb7. èn .win:t)2: ~-f~,Kd6( ! ) (Kd7 3.Tb8, Thl 4.Kb7 ,1.'b1+1.>,Jta6, Tal+6.Kb6, Tbl+7 .Kc5 . 

én promoveert.Merk op,dat ' 2.Tc7-t- niet wint wegens 2 .... ,1td8· 3.Tb7,Tcll4 ,~Kb8??,Tc8+) 
. 3~1't,8,Th1 4.Kb7, 'l'bl+5.Kc8! (wegens K op d6 is K. naar c5 nu niet lllOgel:iJlt), Tc1+6.Kd8, 
: Th.l(,Tgl 7.Ke8 en · loopt uit het +/inat;nu volgt op Ke8,Ke6 8"Kf8,Kf6 9.Kg8, -i. de zet - ~--; 
• jlgl-+- en wit heeft niet beter dan 10.K.re,Thl),.Tb6+,Kc5 8.Tc6+! ~8.Ta6?,Th8+9:Ke7,,_ .'ffi7+ 
: ÏO.Ke8,Th8+11.Kf7, Tà8 12.Ke7 ,Kb5 .13.Tal,Kb6 14.Kd6, Ta7:15. Tbl+,Ka5=) ,Kd5(Kb5 9"Tc8) 
' 9. Ta6, Th8+10.Kc7 en 'Wint. · . 

Voor andere stellingen met randpion op 6de of 7de ~j zie de handboeken • 
.Y!_.Regel van acht. · 
Een ~oodzakelij_ke voo:t-waarde voor remise bij een randpion is dat de som 
van liet -rijnu :mmer van de pion en het aantal lijnen tussen de p_ion en de 

. af'gesneden .K hobg ,stens 8 is (,vöo_r:·: pion op 2de,3de,4de of Sde rij). 
De b~ste positie voor de , K is hierbij op de Sde rij bij _ pion op de 2de 
of 3de rij(t.o.v. pion a2,T op f8 i.p.v. a8),en op de .7de rU ,bij pi6n 
op de 4d~ of 5de rU. . · 
Uitzondering:Chéron Nr:240 waarin zwart remise houdt tegen een .pion op a3 met K .op 
de h-lijn (3+6=9).Dez~ stelling(Ka2,Tgl resp. Kh5,Tf8!) publiceerde Chéron in."1928 · 
als Wtnst voor wit in ~en we<mtrij.d (kreeg de 2qe prijS.! ! )-,~ later 9.ntdekte~ · 
dat er een remiseweg was (gepübli .ceerd 1944) ! , • .:......--~ _l_!._ • .. •f<!.~s'J .. 
Voorbèe1d:Aljechin-Euwe 1935,16de partij • . · jr·---· . . ]. 
Zie diagram F.. . . , [ 

.:.Aljechin speelde hier 1. .•• ,Th2?[1. u ,a3 wint] 1 
' Euwe antwoordde met 2. Tc8+?Met 2,.)'à8 had hij 1 
· remise kunnen houden: (zie diag~ _ G) Î 
2 ... ~,Kb3 3.Kd3,a3 4.Tb8-i<,Ka2 5.Kc3 . =• . / 
O:f 2 ••• y Th4 3. Tc8+; Kb3 4. Tb8+, \Ca2 5.Kd2, Tb7 . . 1 
6. Kc2, Tc7 + 7. Kd2 e~ de wi ttê K staat te dichtbij. . · · _ I 
In de partijvolgde: l. •• ,Th2+?2.Tc8+?,Kb2 3-.'l'b8+:, 1 
Kcl 4."T'c8+ ,4.Ta8,a3!) ,Kbl 5.Tb8+ , ~ 6.Ta8,'l'b3+ ' · ,, 
7.Kd4,a3 8.Kc4,Kb2 9.Th8,Tc3+ en wit gaf' het op .... _· !_: 
aangezien promotie niet meer ; te verhindèren is0;_. 

~!:~; =: :tv~:':~~:; l ":;!Îys~ o::en~e --- L_ ---, .. ··----~~-. . -~-... ----.· .... J ' 1 ••• , .a3 !_2 ~ Tc8+ ( 2~ Ta8, Tal 3. Tc8+, Kb4 4. Tb8+, Kc5 .. . -
5. Tc8+,Kb6!6"Tc2,a2 7. Te2,Kb5 én wint) ,Kb2 wint: , Euwe ;16de partij -19:35 
a)3.T1)8+,Kc1 4.Ta8,Th2!5.Kd3,a2 6.Kc3,Tc2+ en ~- - zwart' 'aan zet ~i._rit ' .t ..• :· ,-. 

, 7' .. -.. ~~Kbl .. . .. . .. , . ',- :''_. di~gra".1" ::F . .~-'. ·., ... i'·i-
' b)S.Kd3,Kb1!4.Ta8"Tl:2 15.'tt>8+ ,Tb2 6.Th8~Tc2! . AlJech .l.n, .. . :.:--" ' · .:)::~;~~~1 4.Ta8,Td2+5.Kè3(5.Kc3,Tc2+),Th2! r·-,-~----·-- ·-~----. --1 ~ 
' 6 .Tb8+, Tb2 &c. ,. 
d)3.Kd2,Kbl+4.Kdl,Th2 5.Tb8+,Tb2 6.-Tc8,Tb7!(a2?? 
7.Tc1+)7.Tcl+,Kb2 8.Tc2+,Kb3 9.Kc1,a2 10.Tb2+, 
Ka3 1Ï.Tb7: ,alD+ :, 
e)3.Th8,Tal 4.Kd2,a2 5.Tb8+,Ka3 6.Ta8+,Kb3 
7. Tb8+\Kc4!8. Tc8+:,Kd5 '9. Td8+,Kc6 10.Ta8, Thl! 
ll. Ta2: (?), Th.2+ 
f)3. Ta8, Tal 4.Kd3, Td1+5;Ke2, -Td4 6. Tb8+,Kc3 
7.Ta8,Kb3 8.Ke3,Ta4 9.Tb8+,Tb4 ] t 

l 
Een andere manier om de verdedigende K ~f' te .j 

1

r 
snijden is d.m.v. een horizontale versperring: ! 
zie diagram H. · j' ' . J b-,c-,f-, en g-pion winnen nu normalerwijze, ·; Euwe: 2 ~Te8+? (2. Ta8'!] 
maar d- - en e-: nion soms wel, soms niet. ~ 
VII.De c-/f-pion is· de ~beste,d _e rand- diagram G . Aljèchin-Euwe 1935,rio.16 pion de zwakste pion om mee te winnen; wit aan zet ·houdt remise. 
centrum- en b-/g-piónnen zi{n ongeveer 
ev~n goed, waarbij' v.oo,;t' de . lste de verti-
ça.le, <:1e 1._á .a :tst .e ·a~--tîö:"M~z-önt.a1e -ársnïjdi-ng · fie 't ·~,,v-o_o~~de _1:f gst ·is ·.- · 

/, 



In diagram H wint wit zonder veel problemen: 
-wit aan zet:1.c4,Td4 2"rh3+;Keti 3.Kc3,Td8 
-4. Tfi5 en wit heef't de , stëlli.ng ui.t .diagram H 
met zwart aan '2e't;(aaat': .datréén v.e1d dich.tet 
bij het _pronÎotieVèÎd) ;rit wint als volgt: -zwart aan:·iet: û:~·, Td2+2 :-Kb3,Tdá S.c4;M3 
4.TÎî5,lCd4 .( ... ·~.,Tb8+S.Tb5 etl mi S .. ~.,TbS:1- . 
~eb'&! i Kd4 7 .. ~ of 5 ••• t T,.;s -6. Tas+ ;k~ '7; ·l{ti:4~: • 1'ba+. 8.'Tb5, Tb5:+9.Kb5: t en 1f,int)$.Kb4 :.,eri wi't · 
wint t bijv . .. 5-••• , Td7 6" TbS~ 'l'd6 '11-Tb"'!, 't.t:8(Ke5 , ·. · · 
8.c5 en ' 9-~Té7+)8.Td7+,Ke5 9 Kb5,Thá 10-.cS; · ·· 
'l'b8+(Ketr ·U~c6)11..ltc6,Ke6 l.2..Kc7 ,c'l'b5 ·13.:ce ·' en wint.. · ~ ., · ·',·. ·· 

. Of 5 ••• ~Tc8 6.Td5+,Ke4 7 ... Ke3,Th8 8<-.Tg5~'th3+ 
9.ICb4,Kd4(Thl of h8 10"b5}10.b5,'l'h8 U.Kb5, 
Tb8+(Tc8 12.Xb6~Tb8+13.K&7,tb5 14.Kd6,Ké4 . 
i5.-Tg4+ en 16.c6)l .2.Kê6, :Tc8+13.Kd6, Td8+ 
14.Kc7,Td5 15"Td5:~~Kd5:1~~c6 ·en _wint. 

·--·-·. - .. ----··: ---- - -. -. ___ _J 
(fî agràm · H ( Chéron 1944) 
remise. 

t 

Een ander soort st~lling vormt -de·stelling . waarin de K van de .sterkere partij hori" zontaal is · at'gesnedèn;:hierbij nemen WéT '<ian äan dat de verdedigende K ook.en eêl verticaal is .at' gesneden.:het geval van wederzijdse vérsper.ring.Zie _ diág't'a»- J. · .. v,III. In het gêval van wederzijds.e v .ersperri.ng;. ~V'E!%'l-ie-st - d~ verdedigende ·partij · met een . 'l' op de 4de ~ij altiïfd als d'é -~ m-eér rda:xvHn lijn verwijdèrd is van de pion;voor ·e-en T op de 2de of' 3de ri} is . het voor remise noodzakelijk dat de som van het rijn'Ulllmér van ,de Yerdedig .ende T en het aantal lijnen tussen · de a -fgesneden K en de pion hoogstens zes is{regel van zes). In dit laatste geval is dé beste positie voor- de verdedigende partij: 
K op de 6cie of zevendè rij, T o-p de verst var1 de .pion verwijderde lijn _ • . (Dan hinderen de T en K. -el.kaar het minst) .Komt n~ de - pion op de 5de resp. 6de rij~ dan wordt deze direct aangevallen met de T, zodat deze door de atuieré T gedekt nioet worden en ·de K hierdoor weer vrijkomt en dus de pion kan bènaderert {en v,eroveren). 
Diagram · J. Wit wint omdat de zwarte K 2 rijen van :· \-. . --- . ··-·-".-::.. -~ : .. - ·--· . ,- ,· ., 
de pion verwijderd is.Wegens de ideale opstel- 1

1
· 1 ling van de zwarte stukken (regel van drie ~r 

de T.:.+jes vanàf de h-lijn) is het ··niet zo een.- \ f -voudi.g.1.d6? wint nièt wegens 1.- •• "Th6!2.Td2 1 
'(2.d7, T~ e;n Td6 'Wint· de pi.on) ,1'h8 3..Kd4(3.d7, . 1 
Td8 ·ihite4,Kb6) ,.Kb7·;,4~1d2{-4;:K-e5.;ÎCë8) ,~4+- . remise l 
door ·èëuwig + of" pibttiritlst~ ... ~ .... · ' · '· · · 1 

-Wit wint door 1.Kd3"Tg4" ·2.K'è3!.,Th4 3'.d6,Th6 j 
(3 ••• , Tg4 4.d7 ,Tge s" Td2, TdS 6·.Ke4 en ·de hoofd- j 
-vari.ant is met ~ervisseiing weer 'lbereikt) · 
4. Td2 ! {niet 4. d7'?, Te6+ en Td6), Th8 · 5.d7, Td8 . \ 
6.Ke4,Kb7 7.Ke5,Kc7 S..Ke6,Th819.Tc2+! ,Kb7(Kd8?? \ 
10.Tc8~)1~.Th2!!(10.Ke7?,Th7+ ~emise-regel Val'.l . \_, 
drie),Tg8 ll.Kf'7!,'ra8 12~Ke7,Kc7 13.Tc2+ en , 

; 

1 

. i 
'i 

{ 

l 
--- • ., •. ___ 'C- .. ..... - ••• ~--- -- ... - _..,; haalt D. · · ·· " di8g,t'$l :·J:(~ 1944) . , ~ -:t•·--· . ,.,·-1'.i.:.,11.,fA«~ f.'I· . . -Met zwart aan zet · wint wit ook ,omdat zwart al 

optimaal · staat en niet beter hee:ft dan l'. •• ,Ka6 
met overgang naar de boven gegeven variant. 

~ _;_ir.1.jrl;; f.3:/~ ~ . ..;.. -.-~-·- 1 r . 
l 

- - - • -·· ·- - • • - ... i ~agrarn _K is v~lgeµs _ a_l~~ :-r _egels . ref!liSe ~ · · _ · · .1 -wit aan zet · _ .:53.è4(S3'.Kd3"KlS-54.Te8/l"a4 o:f 1 
53. T:f6, Ta8 gevolgd door Te8 ·~ is remise •E:gens -~ . "'. ·1 · regel van \ijf';bä S4.e4',1tg5 gaat S5.ê5 niet OUl• · .· 
dat Te8 Ge P.ion wifit;4+1=5), 'ta.3?l( _Kf! !) is veel . 1 eenvoud:iger;."f'olgens de -r,ee,el~~ -drle kan wit l 
dan niet uit het : ~~/~! de T11 or,., .. de a-1ijn) j _54"ff611Kg5 en_~ -~ :,(~~ ~)Ij ·,· 

1 
• ! -zwat:"t aan ~t-53 •••• ~:e~~ _., ... ~-,.eeé11'.r.~5(55.e4f:_,K:f6 1 56" K-3 ,Kt'7 oi"} 55.f-3,, ~~eS:l+~.KeS:-J re.mise.- . 

• • : ... _:: •• i ~ ~~ ~. 1 

L 

l 
1 

I· 
! 
l 
1 

··- --- - _J ' 



Tenslotte nog een voorbeeld nog een voorbeeld 
uit de categoriel'overige stellingen" wailil'rin 
Chéron afrekent met enige Rusten. _ 
In diagram L gaf . Iglitzki . ( 1164",1928) de vol
gende remise-varianten,welke Rabinowitsj in 
zijn gezaghebbende leerboek overnam(l938): 

-I.8.Kd7+?,Ke5!9.d6,Kd5!(Ta7+?10.Ke8!)10.Tb6 
( of 10. Tc,.,.,'[Ta7+; ll. Tc7]Ta6 en Td6: ;of 10.Kc7, 
Ta7+ ll.Kb6,Ta6+ of Td7),Ta7+11.Kc8,Kc5 · 
12.d7,Td7: remise. 

-II.8.Kc7+?,Ke5!=9.d6(9.Tc5,Ta7+),Ta7+10.Kc8 
(10.Kb6,Td7 11.Kc5,Ke6 en Td--),Kd5!11.Tc7 
(11.Tb6,Kc5),Ta8+12.Kd7(12.Kb7,Kd6:),Ta6 en 
Td6: remise. 

-III.8.Tcl,Ta6+9.Kc7,Ta7+(!)(niet Ke5 10.d6! 
en wint)l0.Kb6?(10.Kd6! brengt de oorspron
kelijke stelling weer op het bord,waarin wit 
wel kan winnen),Td7!=Met de pion op d5 en de 
Kop f6 wint Tel niet:11.Kc6(11.Tdl,Ke7!),Ke7! 
12.Thl(12.Tel+,~d8 13.Thl,Tc7+ &c.),Td6+ 
13.Tc5,Ta6!(regel IV:na 14.d6+,Kd8 moet 15. 
K~6 met+ van onderen beantwoord kunnen wor
den;alleen Ta6 verhinderd Kc6 zodat zwart tijd 
heeft voor Ta2(K- 6,T ... 2+=))14.d6+,Kd8 15.Kd5, 
Ta2!(regel IV)l6.Ke6,Te2+ remise. 

-IV.8.Tb6,Tà7(andere zetten zie V):diagram M. 
Volgens Iglitzki en Rabinowitsj is dit remise: 

=9.Kc6?,Ke5 10.d6,Ke6 11.Tbl,Ta6+12.Kc7,Ta7+ 
13.Kb6,Td7 remise. 
Maar Chéron vond het winnende 9. Tbl ! !. : 

+9.Tbl!! wint i.t.t. 8.Tcl uit variant III om
dat wit nu de mogelijkheid Tb7 erbij heeft gekre
gen.Er dreigt 10.Tfl+.Wegens 10.Tel! is nu Kf
niet goed,dus 9 ••• ,Ta6+10.Kc7,Ta7+(Ke5 11.d6! 
en wint(Td6:?12.Tel+)ll ••• ,Ta7+12.Kb6,Td7-Ta8 
13.Tdl,Ke6 14.d7,Ke7 15.Kb7 16.Kc7-13.Kc5 en 
14.Tel+ en wint)ll.Tb7! ! (niet 11.Kb6?,Td7=,zie 
variant III) •. Zie diagram N. 
ll ••• ,Ta8!(1i' •••• ,Tal 12.d6,Ke6 13.d7,Tcl+ 
14.Kd8 en wint;ll ••• ,Ta5 12.d6;11 ••• ,Ta6? 
12.Tb6+;anders 12.Kd7)12.Kd7!(12.d6?,Ke6=: 
13.d7,Ke7 14.Kc6,Kd8 of 13.Tb6,Ta7+14.Kc6,Td7 -
(15.Kc5,Td8)),Kfï 13.d6(dreigt 14.Tbl!),T ~ 
14.Tbl!-dreigt weer Tfl+-,Ta7+15.Kc8,Ke6(of 
Ta8+ 16.Kb7,Td8 17.Kc7,Ke8 18.Tel+ 19.Kd8:) 
16.d71,Ta8+(Td7:?17.Tel+,Kd6 18.Tdl+19.Td7:) 
17.Kb7,Td8 18.Kc6!,19.Tel+ en wint. 

-V.Vanuit diagram L:8.Tb6! en nu wint wit op de 
meeste zetten door 9.Tbl!!,als in IV+. 
+Na 8 ••• ,Ta8 wint 9.Kc7+ ook:9 ••• ,Ke5(Ke7 
10.d6+,Ke ll.d7+,Ke7 12.Ta6!!)10.d6,Ta7+(Ke6 
ll.d7+,Ke7 12.Ta6!!)11.Kc8,Ta8+(Ke6 12.d7+ en 
l3.d8D)l2.Kb7, Td8(Th8 13.d7)13.Kc7, T-14.d7 en wint. 

diagram L(Igli tzki 1928=} 
wit wint!!(Chéron)[8.Tb6!] 

diagram M 
Iglitzky 1928:9.Kc6?= 
Ché,ron~9. _Tbl ! ! wint. 

diagram N 
wit wint. 

+Tenslotte,op 8 ••• ,Kfï wint 9.Kc7!(huiswerk:wint 9.Tbl!? ook?);er dreigt . d6 en wint. 9 ••. ,Tal(T?7+ 10.Tb7,Ta8 ll.Kd7! 12.d6 13.Tbl en wint;of ~ ••• ,Tc4+10.Kd7;of 9 ••• ,Td4 10.d6,Ke6 ll.Tc6! ! ,Tdl 12. ,Tc2! ! met de dreiging 13.Te2+ en wint;of 9 ••• ,Ke,...10.Te6+, Kf7 11. Tel!) 10.d6 !_( 10.Te6?; Ta5! !.i•emise,zie diagram 0, volgende blz.), Tdl( of Ke,....ll.d7+ en 12.d8D;of 10 ••• ,Ta7+11.Tb7,Tal 12.Tb2,Ta7+13.Kb6,Td7 14.Kc6,Ke8 15.T~8+,Td8 16.Td8:+ 15.d7;of 10~ .. ,Tcl+ll. ,Tc6,Tdl 12.Tc2!!(of 11 ••• . ,Tal 12.d7,Ta7+13.Kd,6,Ta8 14.Tc8) }11.Tc6! ! ( 11.d7? ,Ke7=) ,Ke6(Ke8 12. Tc2) 12. Tc2 ! ! ( 12.d7+? ,Ke7=), Td3(Td6: ?13. Tel+) 13. Te2+,Kf7 . 
14.d7,Tc3+15.Kd8 en wint als in diagram A! 

• 



In diagram O kan wit .niet winnen: 
-9.Kd6 of c6,Ta6+10.Kd7(!),Ta7+11.Kd8(of 

ll.Kc8,Ta5 12.Td6,Ke7 13.Td7+,Ke8 14.Td8+, 
Ke7 15.d6+,Ke6 16.d7,Tc5+17.Kb7,Ke7 18.Tc8, 
Td5 resp. 12.Te5,Kf6 13.Th: Kg6 14.Te5,Kf6 
15.Te6+,Kf5 16.Td6,Ke5 en :x:d5 remise),Ta5! 
12.Td6,Tc5!13.Kd7(13.Td7+,Kf8 14.d6,Tc6 en 
Td6:+),Ta5 14.Kc7(14.Kc6,Ke8 15.Te6+,Kd8 of 
15.Kb6,Tal),Ke7 15.Te6+(15.Td7+,Ke8 16.Td8+, 
Kf7!17.d6,Ta7+ 18.Kb6,Tal=),Kfï 

-9.Te5,Kf6!10.Th5,Ta7+!(niet Kg6?11.Kb6,Ta 
12.Te5! en wint-regel van vijf,'4ll.Kb6(anders 
Ta + totdat de Kop de b-lijn komt),Tal 12.d6 
(of ·12.Th6+,Ke7;cf . 12.Th7,Ke5 13.Td7,Tdl), 
Ke6 13.Th6+,Kd7 remise. 

-9.Td6,Ke8 10.Td8+,Kf7!!(Ke7?11.d6+ en wint) 
11.d6(11.Kb6,Tal),Ta7+12.Kb6(anders Ta + tot
dat de Kop de b-lijn komt,en dan Tal),Tal 
13.Kc6(of 13.d7,Ke7;of 13.Th8,Ke6),Ta6 ! en 
houdt de witte K van de pion vandaan,remise. 

-VI.Terug naar diagram L,nu met zwart aan zet: 
+8 ••• ,Ta8,a5,a3,a2 of al 9.Tb61!-met 'de drei
• gigg Tb2(bl) als in V-en wint. 
+8 ••• ,Kfï 9.Kd7! en wint omdat de zwarte K 

niet meer naar e5 kan. 
+8 ••• ,Kf5 9.Tcl!(dreigt Tel;nu wint deze zèt 

i.t.t. variant III,orndat de K niet naar 137 
kan gaan),Ta6+(Ke4 10.Ke6)10.Kc7,,Ta7+(Ke5 
ll.d6)11.Kb6,Td7 12.Kc6 en wint. 

+8 ••• ,Ta7.Zie diagram P. 
Rabinowitsj dacht dat dit remise wasl 
Chéron vond echter (1944) dat 9.Tc5!! wint, 
omdat zwart in zetdwang komt. 

, ++9 ••• ,Ta6+0f a8 of al 10.Kd7,Ta7+(Ke5 11.d6+, 
Kf6 12.Tc2! en de dreiging Tel brengt weer de 
winst)ll.Tc7,Ta8(al)l2.d6,Ke5 13.Tc5+,Kf6 
14.Tc2! en wint wegens de dreiging Te2. 
++9 ••• ,Tb7 10.Tc7[of cl],Tb6+(Tbl ll.Kc6,Tcl+ 
12.Kd7! en wint)ll.Kc5!,Tbl(Ta6 12.Tc6+)12.d6 
en wint. 
++9-. •• ,Kf5 10.Tcl! en wint. 
++9 ••• ,Kfï 10.Tc7+ en wint. 
++9 ••• ,Te7,fï,g7 of h7 10.Tcl(?K 7 11.Tc7(+)). 
++diagram P met zwart aan zet is als L gewonnen. 

Terug naar de partij(diagram L t/m P mocht u wel 
overslaan).Zie diagram hiernaast. 
46.Tg8(5),Tel(l6) 
47.Kd3(5),Tgl(i7) 
48.Ke2(5),Tg2+(18) 

diagram 0 
remise. 

diagram P(met Top a8 
i.p.v. a 7 is dit Chéron 
1944.) [9.Tc5! !wint.] 
Rabinow itsj ( 1938): = ! 

.. ~.i.t ".w.:,i..JJ..t_.. 

49.Kd3{5) ,Tf2(18) Polee-Stigter na 45 ••• ,Te2('!) 
50.Ke4(5),Tg2(?)(19)50.· .. ,Te2 is veel simpeler. 
51,Tf8+(15),Kg7(20) 
52.Te8(15),Kf7(22) 
~hä{15),Kg7(?)(33)53 ••• ,Te2 is nog steeds eenvoudiger,rnaar hier begon ik in ver
legenheid te raken.Na 54.f4!(er dreigde e5+),gf4:55.Kf4: vorid ik de s~elling ondui
delijk.Zie diagram Q. 
54.Th3(15),Kf6??(38)0verziet een tussenschaakje(ik dacht e- tegen f-/e-pion te kunnenm 
ruilen.Zie diagram bovenaan de volgende blz. Zwart moet hier 54 ••• ,Te2 spelen (Kg6 
gaat niet wegens 55.Ke5,Te2 56.e4,Kf7 57.Th6! en Te6:+ of Tf6+ en Ke6:).Na 55.f4! 
gf4: 56.Kf4: bereiken we weer een Stelling à la diagram Q(T op h3 i.p.v. h8). 



Er volgde nog: 
55.Th6+(17),Kf7(38) 
56.Ke5(18),Te2(41) Te laat! 
57 .e4{21 '), 1'ä2{43) Piori e6 loopt niet weg. 
58.Tf6+(~3T:ig7(43) 
59. Te6: ( 23), Ta5+(45) 
60.Kd4(25),Ta3(47) Tijdcontrole. 
61.Te5(2p),Tf3:(51) 
62.Tg5:+{25) .,Kh6(51) Alleen tegen f+h/a+c
pionnen zijn er remisekansen. 
63.Tf5(25),Ta3(52) Of 63 ••• ,Tg3 ,64.g~Tg5:(?) 
65.Tg5:,Kg5:66.Ke5 en wint. 
64.Ke5(26),Ta1(53) 
65.Kd5(28),Tg1(54) 
66.e5(28),Tg4:(54) Verdedigende K één lijn af
gesneden aart de korte kant.Helaas staan de 
zwarte stukken verkeerd (K beter op g6 of g7, 

T nog niet opa-lijn.Er dreigt 68.e?) 
67.e6(27),Tg7(58) 
68.Kd6(27),Ta7(61) 
69.e7(27),Ta6+(61) 
~7,Ta7~Ke6(,Ta6+) 1-0 Met de zwarte K 
op g6 of g7 was de slotstelling nog remise! 

Nu zal ik tonen hou ik wel remise had kunnen 
maken als ik de Top e2/el had gehouden.Wit 
heeft dan niet beter dan f4(gf4:) gevolgd door 
Kof T(+-)xf4 en er ontstaat een stelling 

"à la"diagramme Q. 
Zwart kan proberen zijn Kop g5 te brengen en 
zijn Toµ gl zodat wit zozeer gebonden is aan 
de verdediging hiervan,dat hij niet verder komt 
(vgl. ~nalyse-diagram bi.) • 
Hiervoor moeten dé Ken de T echter nog ieder 
minstens één zet doen(Tel,Kf6) zodat dit hier 
niet haalbaar is(zie 1.~.,Tel?). 
Eerst zal ik de remise-opstelling geven: 
wit dreigt Ke5,xe6;deze piop moet door Ta6 ge
dekt worden.Daarom moet dé T direct naar de a
lijn,en naar al als de K nog niet op e5 staat. 
De zwc:µ-te K ·dekt e6 ev. -op f7 als de T deze 
dreigt tie nemen,anders gaat de K als dit mo
gelijk is,naar g5 om de g-pion te bedreigen, 
of (met Kop e5) naar f7 om Ta5+ te kunnen 
spelen.Als -wit(dan)e4 heeft gespeeld,dreigt 
na Kg9 met T.op a5 de zet e5+ en de witte 
pionnen worden hulpbehoevend.Ook na e3-e4-e5 
komt wit met zwakke pionnen te zitten. 
Het gevaa~lijkste voor zwart is de opstelling 
g5 en :Th6;als zwart niets doet behalve Ta5+ 
op Ke~~~ders Ta6-b6-a6 is het toch remise. 
Dus (diagram Q,Kg7/Th3):1 ••• ,Ta2! en nu bijv. 
2.Ke5 =2~g5 brengt ·de laatste finesse aan het 
licht:2 ••• ,Tal! en de g-pion blijkt verzwakt; 
3.Ke5(3.Th6,Tf1+4.Ke5,Tg1 ·5.Th5,Kg6 6.Th6+, 
Kg7! en wit komt niet verder),Ta5+ of Tgl en 

remise _ omdat 4.Ke6:,Tg5: remi
se is (5.e4,Ta5).Maar niet met Top gl,K op 
e5,Kg5: wegens Th8 en Tg8+ waarna de K 2 rij
en afgesneden is en verliest. 
=2.e4 levert met zetverwisseling weer de an
dere varianten;~s een zet die wit toch eens 
zal . moeten .. doen omdat hij het toch van zijn e
pion zal moeten hebben. 

Polee-Stigter na 54 •• ~,Kf6?? 

: .. ~. ··~ ~ '.-~ j 

i . : ·: •. :·· 

diagram Q(Kf6/Tg8,Kf7/Th8 
resp~ Kg7/Th3) 
zwart · aan zet houdt remi sè •. 

diagram R 
remise 

·" 



=andere zetten maken ook geen verschil. 
2 ••• , Ta6 
3.e4,Kg6! ·Er dreigde 4.Td3,Kf7 5.Td7+,Kg6 6.Td6 en wint.Nu heeft zwart op 4.Td3, Kg5! 
klaarliggen(5.Td6,Ta5+6.Ke6:,Kg4: en remise). 
4.Th8,Kf7! 4 ••• ,Kg5?5.Tg8+,I<h6(h4)6.Kf6(f4)! en wint;4 ••• ,Kg7?5.Td8! en de dreiging 
Td6 is beslissend. 
5.g5,Kg6 5 ••• ,Ta5+ is nog overtuigender misschien:6.Kf4,Ta6 7.Th6,Tb6 8.Tf6+,Ke7!(Kg7? 
g'Jfg4!)9.Kg4,Tb4 10.Kh5,Te4:ll.Tfl(of 11.Kg6,T e5 ! gevolgd door Tf5=),e5 12. ,Tf4=. 
6. Thl,Ta5+! Kg5:?7.Tgl+ en wint (K 2 rjfen afgesneden). 
~:,Kg5:! Tg5:?8.e5 en wint omdat de zwarte T niet tijdig op de a-lijn kan komen
kost hier maar liefst 3 zetten (Tg2,R weg,Ta2). 
8.Tf1(8.e5,Ta6+ &c.),~ en remise wegens de regel van drie. 

De andere opstellingen bij diagram Q leveren op deze manier ook remise (ga na!). 
Zwart kan in de stelling (Kg7,Th3) van diagram Q ook nog in de fout gaan: 
1. •• , Tel. ! 
2.e4,T fl+ 2 ••• ,Tal 3.Ke5,Ta6 4.Td3!,Kg6 5.Td6 en wint 
Of 2 •.. ,Kf6 3.g5+,Kf7 4.Ke5,Tgl 5.Th5,Tg2 6.Kf4,Tf?+7.Kg3,Te2,8.Kf'3,Ta2= 
Of 2 •.• ,Kg6 3.Tg3!?,Tal!(anders 4.Ke5 en g5-g6+)= 
Of 2 ••• ,Tgl 3~g5,Kf7(Ta1?4.Th6,Ta6 5.Tf6 en wint)4.Th7+,Kg6 5.Te7,Tf1+6.Ke3,Kg5: 
7. Te6 : , Tf6= 
3.Ke 5,Tgl 3 ••• ,Kg6 4.Tg3 Of 3 ••• ,Tel 4.g5,Kg6(of Tgl 5.Ke6: 1 Tg5:6.e5 of 5.~.,Kg6 
6.e5 ,Kg5:7.Th2 en wint)5.Tg3 en wint. 
4.T h4,Kf7! 4 ••• ,Tel?5.g5;4 ••. ,Kg6?5.Ke6:,Kg5 6.Th8!,Kf4(xg5?7.Tg8+)7.e5,Tg4:8.Tf8+ 
Ke49 .Kd6 en wint. 
5.Kf 4,Kg6 met remise. 
De rest mag de lezer uitzoeken,ik heb er genoeg van. 

Als laatste voorbeeld een blunder die ons de overwinning kostte tegen A'veen (bij 2-2 
=oud e overwinning aan het lste bord beslissend zijn geweest,maar ik ?aalde de remise 
weer niet,aan bord 2). 
Wim Kortis-Jurgen Stigter,A'veen 
1.P f3,Pf6 
2.c4,g6 
3 .g3,Lg7 
4.Lg 2,0-0 
5.0 -0,d6 
6 .Pc3(2),e5(5) 
7.d3 , a5!? Îl0) 
8.Tb1T6f;' c6(19-5 min.wc) 
9 .a3,Pbd7(23} 
10.b4ÎÏ7),ab4:(28) 
~4: ,Tb8(38) 
J.2.Db3(28) ,b5(43) 
l~~-~ (38) ,cb5: . (45) 
~4 .Lg5(49),h6(49) 
J-5 • Lf6 ~ ( 49 ) , Pf,6 · ( 50) 
16.Pd2(68),Le6(54) 
17 .Da3(68),Dd7(60) 
18.Da6(77),Dc8(67) 
19 .Da3(68),Lh3(69) 
?O .Pce4(86),Lg2:{72) 
21.Kg 2:(-18),Db7(-32) 
22 .Kgl(-18),Ta8(-27) 
23 .Db3(-17),Ta6(-25) 
24 .Pf6:+(-15),Lf6:(-25) 
25. Pe4(-15),Le7(-24) 
26. Pc3(-14),Tfa8(-23) 
27.D d5(-14),Dd5:(-22) 
28 .Pd5:(-14),Ld8(-20) 
29 .Tfcl{-12),f5(18) 

22-1-1982,wedstrijd A'veen-US om SGA-cup. 
30.Tb2(?)(-7),Kf7(-18) 
31.Tbc2(-4),e4!?(-ll) 
32.de4:(-4),fe4:(-11) 
33.Pc3,e3! ~-
34.fe3:,Lb6 
35.Pd5,Te8(-8) 
36.Pb6:, Tb6: 
37.Kf2,T~ 
38.Tbl,Kf6 
39.Td2,Ke5 
40.Td3,Tb8 
41.Kel afgebroken(zie diagram)= 

4 6 l G p :> q e 

9 

L 

8 

Kortis-Stigter,afgebroken na 41.Kel 



41 •••• Tc8 de afgegeven zet.Wit wikkelt nu af naar een enkel-T eindspel met pluspion 
ma'ar remisestelling; op 4-2-1982 volgde , vanuit diagram vorige blz.: 
42.Ta3(5),Tcc4(10} 
43.Ta5(7) ;'1'04: (12) 
44.Tb5:+(7)~Tb5:(12) 
45.Tb5:+(7) ~Ke6(13) 
46.Kf2(7'},Ta4(13) 
47.Tb8(11),Ta5(19) 
48.e4(25),Ke5(25) 
~8(33),Kf6(27) 
50.Th8(44),h5(29) 
51.Tf8+(48)-:ïêe5(31) 
52.Te8+(49),Kf6(31) 
53.Tb8(57),Ke5(37) 
54.Tb6(61),Ta8(47) 
55.h4(67),Ta7(53) 
~3(70),Ta3+(55) 
57.e3(70),Ta5(58) 
58.Tb8(-18) ,Kf6{'-23) 30 zetten in lYz uur. Kortis-Stigter:de blunder 63 ••• ,Td2??? 
59.Tf8+(-14),Ke7(-19) 
60.Tb8(-9),Tc5(-15) 
61.Tbl(-7),Kf6(-12) 
62.Kf4(-5),Tc2(?)(-12) · dreigt mat. 
63.Kf3(-5),Td2???(-12) zie diagram;53 ••• ,Tc5: 
64.Tb5(-4),Ke6(-10) 
65.Tg5(-3),Kf6(-5) 
66.Td5(-3),Ta2 Td5:67.ed5:,Ke5 68.e4 en wint. 
67.Td6:+,Kf7 
68.e5,Ta4 · 
~6+,Kg7 
70.Tf4,Ta6 tijdcontrole 
71.Td4,Ta7 afgebroken en later opgegeven. 

23.Wist u dat(2) 
2.Fernando Saavedra(l847-1922) 
Monnik die tot in Australië z~n plichten ver
vulde,en die bij schakers beroemd is geworden 
door de ontdekking van één zet in Schotland. 
De Schotse kampioen van 1806,G.E.Barbier(1844-
1895) publiceerde het 2de diagram sn de 
Glasgow Weekly Citizen,May 1895.Na 1.c7 heeft 
volgens Barbier (ibid.,April 1895) zwart remise 
door l ••• ,~d6+2.Kb5,Tb5+3.Kb4,Td4+4.Kb3,Td3+ 
5.Kc2,Td4 6.c8D?,Tc4+7.Dc4:pat. 
Saavedra ontdekte hier de zet 6.c8T!! en wint 
( 6 ••• , Ta4 7. Kb3) , ·en inspireerde daarmee compo
nisten als Liboerkin en Lomrner.[Fine miste de 
laatste wending ;in diagram D!) 
3.Het eerste spee}t als een klok. 
US 1 is we~r op de gebr,uikelijke manier van 
start gegaan,met enige nederlagen.Hoewel voor 
60% verjongd wisten ze de traditie te handha
ven dat US1 slecht start,dan punten haalt om
dat degradatie qreigt,en tenslotte weer zor
geloos kan verliezen als ze veilig zijn-de 
prestatiecurve vormt een klokkromme. 
Helaas overdreef de jeugd het een beetje; 
Coen resp. Paul konden 50% scoren tegen Nieuw
West en ZSC Saende-van het totaal! 
Tegen Nieuw-West begonnen we met 9 man omdat 
Jan nog moest Kooeen(verslapen). 
Paul(bordl) deed het goed tegen D.Smit,maar 
helaas bleek de pluspion in het eindspel met 
T-rens en ongelijke L net onvoldoende(wel 70 zettem). 

De 11Saavedra-positie" 

Stigter-Roggeveen 
Hier speelde ik 27.ef5:?? 
27.0-0-0! geeft winstka r.sen 



Tom speelde aan bord 2 de leuke zet Pd5: met allerlei penningen en tussenschaakjes, 

maar zwart kon afwikkelen naar een P-eindspel dat Tom stom verdedigde(stond niet 
makkelijk voor wit). 
Ik speelde aan bord 3 tegen dezelfde speler waartegen ik vorig seizoen aan bord 7 

remise teg en speelde na gewonnen en verlorèn te hebben gestaan,en herhaalde dit: 

l.e4,e6 2.d4,d5 3 .Pc3,Lb4 4.Ld3!? en ik was verrast,maar vond na lang denken een 

goed plan.Later maakte ik een fout,zodat ik voor mijn ontwikkeling maar een pion of

ferde;wit ruilde toen D's en deed prompt een slechte zet,waardoor ik zelfs winst

kansen kre eg;ik wikkelde echter al opgelucht af naar remise.Partij volgende keer. 

Thijs raakte aan bord 4 al spoedig in een verloren stelling (is gebruikelijk) maar 

toen zijn tegenstander naar een T-eindspel afwikkelde leek er nog remise • in te zit

ten-dit was helaas niet zo. 
Coen stond aan bord 5 lang iets minder in een Caro-Kann;zijn taaiheid bleet toen hij 

in de tijdnoodfase zijn tegenstander wist te pakken.Topscorer met 1 uit 1. 

Aan bord 6 verloor Peter ergens een pion en de partij. 
I n de partij aan bord 7 speelde Jeroen de verkeerde T naar e8 (Top f8 opgesloten) 

en verloor na in verloren stelling door zijn vlag te zijn gegaan;hoewel dit niet ge

constateerd was door onze nieuwe teamleider Adriaan Ho, ·~3:nuller ,noch geclaimd door 

Jeroen's tegenstander,zodat er de jure niets aan de hand was-maar de stelling was 

totaal verloren. bord 9 

Rob verloor aan borà 8 een paar pionnen teveel en Jan in een Franse partij en tijdnood 

ook.Tenslotte,Ed weigerde in een Italiaanse partij met d3 remise en.kreeg toen een K
aanval te verwerken die hem een stuk kostte(bord 10). 

In de 2de wedstrijd viel Thijs op het . laatste moment uit (koorts),zodat Adriaan in kon 

vallen.In een Schots gambiet(l.e4,e5 2.Pf3,Pc6 3.d4,ed4:4.Lc4,Pf6 5.e5,d5 6.Lb5,Pe4 

7.Lc6:+,bc6:7.Pd4:,Ld7 8.0-0,Le7 9,f3,Pc5 10.f4,Pe4 11.f5,c5 kwam er een prachtig 

eilandje in het centrum te staan.Remise,aan bord · 10 · · 

Aan bord 9 speelde Peter Ton (ingevallen voor Coen);ergens deed hij het verkeerde~ 
verloor. 
Ed kreeg een D-Indiër op het bord waarin wit Ld3 speelde.Remise(bord 8) 
Aan bord 7 speelde Jan de Keres-aanval(met Pop f6) en aanval.In tijdnood gaf hij op 

de 4lste zet,gespeeld omdat zijn vlag al gevallen was-volgens zijn tegenstander ,WqS . 

de zet daarvoor pas de 39ste,maar achteraf bleek het naar Jan terecht al t had ge

dacht,de 40ste-een stuk weg. 
Op bord 6 een nog erger geval: na een Caro-Kann ( 3 ~ Pc3, de4: ) kreeg Rob het zee:rg:îika · 

lijk.Net toen wit het in de aanval had kunnen uitmaken,begon deze te knoeien,en ont

er uiteindellj"k een potremise dubbel-T eindspel met ieder nog één pion,hetgeen wit 

niet wilde toegeven en rus~ig door bleef spelen totdat Rob een volle T wegbluriderde 

bij de stand 7-2 ! 
Bord 5 leverde een Morra-gambiet:l.e4,c5 2.d4,cd4:3.c3,d5 4.ed5:,Pf6!?5.Dd4:(?Jeroen 

wist niet dat hier 5.Lb5+,Ld7 6.Lc4 goed is-Chandler-vam der Wiel,Wijk aanZee 1982), 

Dd5: 6.Pf3,Pc6 7.Dd5:,Pd5:8.Lc4,Pb6 9.Lb3,Lg4 10:Lf4,f6(?)11.Pbd2,~5 12.Le3,0-0-0 
13.h3,Lf3:14.Pf3:,Pd5 15.Ld5:,'l'd5:16.0-0?(16.Ke2!),Le7 17.b4 ',b6 18.c4,Td3 19.c5,bc5: 

20.Lc5:,Lc5:21.bc5: ,en zwart liet wit nog ontsnappen,maar Jeroen wist toen de vol-
gende positie te bereiken:(zie diagram volgende blz.) · 

In een open Spanjaard bereikte Peter gelijkspel,maar verzuimde toen op de : zet Lg5 met 

Le7 te antwoorden (i.p.v. het passieve Lf8) en verloor,bord4. 
Aan bord 3 speelde ik.Z.o.z. ~~-

Tom,aan bord 2 kreeg de René-opening 1.d4,Pf6 2.Pc3!?,d5 3.Lg5,Lf5 4.f3 tegen zich 

en verzon een nieuwe manier van rokeren:h6,g6,Th7,Kf8!Bleek h6 en g6 te hebben ver

wisseld (in positie met zenuwenblokje e4-d4/e5-d5). 
Paul zorgde aan p..9.!:.Q_J. voor 50% van onze punten in een Franse Rubinsteinvariant: 

l.e4,e6 2,d4,d5 3.Pc3,de4:4.Pe4:,Pbd7 5.Pf3,Pgf6 6.Pf6:+,Pf6:7.g3,c5(b6!]8.Lg2,Le7 

9.0-0,0-0 10.c3,Db6?1 ·1.dc5:,Lc5:12.De2,Ld7 13.Lg5,Lc6?14.Lf6:,gf6:15.Ph4! 
en won in de aanval met een P-vorkje op e8,dezelfde zet waarmee hij afgelopen dinsdag 

van mij won! 
Tot slot mijn eigen partij: 
J.Stigter-Peter Roggeveen,12-10-1985,ZSC Saende-US 

. J-e4,d.§ 
2.d4,Pf6 
~ • .8§. 
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4.Le3,Pg4(20) 4~Le3 is mijn anti-Pirc,Pg4 de anti-anti-Pirc;schijnt door Timman aanbevolen te ziJn_ (partij tussen Tiinman en Hort,OHRA 198? ·o.i.d.) 5 . Lg5(7),h6(21) 
6.Lh4(7) ,g5(23) 
7. Lg3 ( 7) , f5 ! ? (?3) Aanbeveling Timman. 
8.Le2!?(8),h5(~2) 
9.h3(23),:f4(54)"Pf6 10.Le5,Pbd7! 
ÏÖ:Î:f4:(26),gf4: . (82)En ik maar rondlopen! 
11.hg4: ( 27), Lg7(82) .: 
12.&h~:(33),Pc6(84) 
13.Lb5(35),0-0(86)13.Pf3!,Lg4 14.Pg5! 
14.h6?(38),Ld4:(90)De eerste blunder. 
15 .• Lc6: (40) ,Lc3:+(90)+had ik overzien. 
16.bc3: (40) ,pè6: (91) '· ·· ·· 
17.Dh5(40),Kh8(97)Hier dacht ' ikdat het uit 
was,maar had }Ul~ totaal overzien! 
18.Dg5( 53), Tf7{ lOÖ)Ik ben de kluts kwijt. 19.Pf3{59) ,Ld7(105) · .. 
20 . g4!(76),fg:3:e.p.(l05) 
21.Dg3:(-43),Dg8(-10) 
22 .Pg5(-4~ )., tf6(-10) 
23.f4(-38),Tdf8(-8) 
~4(-38),e5(-5) 
25.f5(-38),Lf5:l(-5) 
26~h7((-32),Dg6(-4) Alles onder controle? 
27.ef5:?? Zie diagram 2 pp. terug.27.000! 

,,:!! 

J 
Groot-Bark 

Er . volgde nog: 27 ••• , Tf5;28.Pf7+(-28) ,Df7: 29 .O-O-O,Da2: 30. Tgl (-25) ,Da1+3L Kd2, Tf2+32.K 32.Kd3,T8f3+33.Df3 : ,Tf3:+34.Ke2 opgegeven(0-1). 
~leer _de uits],.ag~: 
l.Paul van der Wèrve(2ó03)-D-Smit(2149)Yz-~ 
2.Tom Turk(2000)-C.Blaauw(2158) 0-1 
3.Jurgen Stigter(1943)-Canoy(2065) Yz-Yz 
4.Th~s de Ruyter •• (1974)-H.Neuféglise(l967)0-1 

Peter Beugel(l799)-
5.Coen Mekers(l826)-B.Schaefers(l949) 1-0 

Jeroen Groot(l421! !)-
6.Peter Beugel(i799)'-E.Mastenbroek(2048)0-1 

Rob van Gompel(l7q7)-H.Galjé(2004) 0-1 
. 7.Jeroen Groot '(1421! ! )'-'J.Balk(1990) 0-1 

Jan Koomen(1655)-
8.Rob van Gompel(l767)-H.Schmitz(i935) 0-1 · · Ed Schouten ( 2004 )- · 
9 .Jan Koomen( 1655)-T ~ Terwijn() 

Peter Ton() 
10.Ed _Schouten(2004)-R.Koopman() 

· Adriaan Houtsmuller() [nu: 1955)-

totaal:US 
US 

2 
2 

4. vijftienkamp 

-Nieuw...:west · 

0-1 

0-1 
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C.Roet(l964) 1-0 
P.Holscher(2113) .0-1 
P.Roggeveen(2041}0-1 

F.Tijdeman(2004)0-1 

E.Bark(2111) 0-1 

H.Galjé 0-1 

A.Breedveld(2071)0-1 

D.Rosegg(1938) ~-Yz 
B. vd B_ergh( 1967)0-1 

S.Dekker(1955) 

ZSC Saende 8 

Dit jaar en vorig seizoen is er geen vijftienkamp gehouden.Tot deze conclusie kwam het AB(=Algemeen Bestuur) op de laatste RdA (=Raad der Afdelingen);vorig seizoen kwam de lustrummanifestatie,toernooien door alle afdelingen afzonderlijk,maar tegelijkertijd gehouden ervoor inde plaats, en zou het naar het najaar verschoven worden;toen (op de RdA) bleek het AB hier niets aan te hebben gedaan,zodat het . nu weer volgend jaar gehouden ' zal wordèn-als de afdelingen het kunnen , organiseren,aangezien het AB hier geen tijd voor over heeft. 
De 15 sporten/afdelingen zijn:zwemmen(/waterpolo),(schaatsen/)fietsen,zeilen(Orionis ! ), atletiek, zaal voetbal (AB) , volleybal .. ~nnis, Tafel tennis, softbal, schermen, schaken, handbal,go,bridge,basketball,badminton,an dat zijn er al zestien!De bedoeling is dat iedere afdeling voor ieder onderdeel éen team vormt-van meestal 2 tot 9 personen)-; per onderdeel kun je je bij mij resp. Vincent Lassauw opgeven-bij voorkeur voor een aantal onderdelen waarbij softbal.Plusminus 3 onderdelen per week,in juni,eind mid~ag- ••• ) 

Jurgen Stigter(tel.796085) 




