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SCHAAKVRIENDffi EN SCHA.AKVR~DÏN, .,. 

Het ia er toch weer van geko11e-n: op dit ··o~nt N\1,t weer een Di,,u~e ·· Scha1i~l1,ng . . 
van de persen. Uiteraard ontbrftekt ook:'in deze editie de ialNr. boeiende en ge
var iëerde rubriek "wil je mat~en" van Reb vaii Gompel niet~ Qok van de hand~ 
onze ijyerige medewerker Bert Weet era deze keer veer een lijYig artikel. Deze. 
maal richt het wonderkind zijn. aandacht op de fenomenologie van dé bl1.µ1dere , 
Tom Tllrk ia ook weer van de part~ . In een vier pagina's .tellend verhaal laat htJ 
Terscbillend e onderwerpen de reTUe passeren. Niet alleen · ~t bij een .pagina aan 
de perikelen 'Y8D het eerste tëa11, maar ook krljgt een merkwaardig konflikt ~ 
de interne kompetitie de aandacht. Tevens beschrijft bij een intereaaante partij. 
Rudie van Megen houdt zich ook bezig met het eerste team. In een uit gebreid 
ar tikel doet dit aanstormende talent op bumoriatbse vije ' verslag ftD de laatate 
ontmoeting 'Y8D US 1 {tegen Lareu. Over het z~ende schip US~ lichrijft kapitein 
Jaap op zijn onvergel.tjkelijke wijze een stukje •. In dé- rubriek GARGL Jchittert 
di t keer Marc Ordodi, maar zijn tegenstander ( Wijnand,van t.ren) .doet••• 

· ' 

Als curiosum dit keer een retro~de .;prol>l ... :. 
De laatste 5 zet tè n~ is geen pien gespeeld · '"':" 
noch een stuk geslage n. Year stond de svarte 
koningfl? · · 

Erdge weken geleden ia ona t•r ore gek~n dat op 
24-jarige leeftijd ia oftrleden Pieter de Vit. 
Pietèr was rui.Il 2 jaar lid Ten ODN ~. 
Zijn dood ·we YOOr OJl8 een grote ·aohok. 
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.B;1prle ~~ ).. 
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Cze1.ar Peterstre1.at 35 D 
. Rq~~-r;rui =l~oin 951_ 

Bet:g'=:,l ;/ ;:n~!~_\;_.:1;~_:;,,;~~:_:f· ~1 /~ 
· ··:'' · ' 

C'\"~rl., .. -k,:.t~;:át i~ · 

1D18 NX AMSTERDAM 
1111 1~ DIEMEN 
1Q11 'HJ ~MSTERDA~ 
1093 y~ AMSTERDAM 
l054 ·cA AMSTERDAM 
ioe~ x~i Ar~STERMl'i 
1054 KA AMSiERDA~ 
1D9j V~ AMS"'E.RDAfl 

'102S D:5 Ál-îSiERD/iM 

Bltikl;11d 
P.coys 
Bo.t , 
~-0udËi~f J:i 
EcuiTia1! 
Brouwer 
El"ui_nsr-ia 
Dejt.ema: 
DeJevu 

t/~~n~~~~;t~~·at ·;~, hs. 
Ka.t.ten laan 12' .' 
22 van Swi ndenstraat· 69'' . ~ ·, 

~. Clei in&:!rt~~q 37 
Rei:nier·'". C1'aes'ze;str~~t 

. C~l-etiesstraat' 64 ,· r-

. Rode· kniis' 'iaan 1035 
~·. 1 ;, ,, ·•·re 63{' . 111."ero~JL ~. e , 
r de ~l;Ót~t l"'' t 4 1 ' hs ~ . - r - ~ : ~~ ·! · . . 

39 tG56 !i!t AMSTERDAM 
!094 ES AMSTERDAM 
111t iz DIEMEN 

Disse 
!iui 11 

EiJge:iraam 
Fernhout 

Él. J.iolfl-;traat 10'" 
. :-·.· ,:. Arr;t:1Ïti;·enWeg ~ 2~,;··f 

'_1053 W AMSTERDA'·1 
1091 Nt-1 AMSTERDAM 
1052. RR AMS~ERDAM 
H}56 . AV "AMSTE'RDAM 
1011 KL AMSTERDAM 
1015 NN AiiSTERDAM 
1095 VP.. /:\MSTERDAM 
10°1 SH AMSTERDAM 
1018 RH AMST~RDA~ 
l1B3 AA ArSTELVEE~ 
1G 18 KH At')STERDAM 

Gornpe1 
Groet 
Groet 
i-lart WU; 
Harti;,gsveidt 
H=:ll il'lga 

z~~dstraat l'• E 
Westerstraat 98' '' 
Niasstr aat 28' 
Ew·rr,;.nsfraat A 7 
r:rai Jen~,ofs ~raat 1 c;,9 
Ui lenstede 29 
BiJ l tJespaó 2 
Javala~n 32 A 

Herin9 Nw.Oosterburgdu:.str. T"R 
9715 Af; GRONINGEN 
lûi8.MA AMSTE~DAH 
10J3 ZT ÁMSTERDAM Hoogla~d_C.1> • da Costastraat î06' 

i-lo'..!tsmulle"\lll Roóe .;ruisl aan 905- 14 1111 N DI~Mt:N 
1094 LD AMSTERDAM 
1052 Jl\ AMSTERDA~ 
1072 Sw f..MSTERDAM· 

i-i:,ilkema 2e AtJe"•straat 47' '' 
I,:kelensta:n 
i<emps 
kaome~ 

Leeflang 
1'i€?2l'\ 

i':.ekers 
Meicheds 
ûmf'!\e.ren 
Ordodi 

Pi1op 

Pdfl iet 
Post 
Pu: ter 
Ray!!':a~e~s 
•EdC:er 
Rijk 

van Ostadestraat 129' ' ' 
Vr;:il i l'.st_r-?at 489' 
S0ete11da?.l 88 
J·(i~kerstraat 160"; t 

Hacquartstraat 6 
Arnsteiveensew=g 199 r 
He::-messingel 3 
Voetboogstïaat 10 
Meerhm zenplein 20'' ' t· 
Ad~. de R~i2ter~eç 369 
Ge1.izenstraat 26''' 

~092 TL AMSTERDAM 
1081 ER AMSTERDAt1 
1053 EP AMSTERDAM 
10;1 SH AMSTE~DA~ 
1075 XE Ä~STERDA:'; 
1121 CD LANDSNEER 

XL AMSTERDAM 
1S78 iD AMSTERDAM 
1055 MB ANSiERDAM 
î056 KD AMSTERDA~ 

Mesdaglaan 2C/ 2!G2 E.C. HEEMSTEDE 
S0uisfr35t 68 1012 TW AMSTERDAM 
P.,n:.rlem:nerhouttuinen 4!3 1013 GM AMSTERDAM 
pr1nsengr~rPt 246~ 
Ja:nes i'iahstra~ .t 215-935 
~rans Halsst r~~t 48''' 
Jan Lievensstraat 69 
da Ccst5kade 183' ' ' 

Raze~tf~ar"·"··.,-... ·---··p;if -~·ërik;.de 13 ·(:~ ·· 
.qt..t!J~Er 1van Stîv. Ont.elboer-ens.teeg 1 :-: ' ' 

1016 HE Al':STERDAM 
1097 ~'L AMSTERDAM 
1~72 BT AMSTëRDAM 
1074 TM AMSTERDAM 
1053 wX AMSTERDAM 
10i9 BR AMSTÈRDAM 
lD11 H~ 4!'1STERDAM 
lD18 D-~ AMSTERDAM Schók~er 

Schouten ·:· . . · 
Simon 
':lt1g,er fM 
Stràaten 
Tehew: 
Torrt "'-'t "~··· 

Tur~ 
Vnen 

WeesperStrërat 17 
+=r. Ir~nest~.aa.t · 19 
le At ,:;ihstraat 104J ' ) 
Haquartst r aat 6 
Keizersçr~:ht 533 
v. i.im1u.:el iifqenstf aat u 
i.'~4"+.~li ;,~r,.:. · v: ~+'" -,~ -"":.'; 
n Q sS: 11~~ . yer_,raa, L~ 

Beliárr,ystra .,:l.t 59' 
Kattenburgeroleir. 61 

1077 WT AraiERDAM 
1D94 ~~ At.SiERDAM 
1071 SH AMSTERDAM 
1017 DP AMSTERDAM 

hs 1052 Tf< AMSTERDM 
1818 JB f>.MST.ERD~i 
1053 BH At~STERDAM 
1018 K~1 AMSTERDAM 

telefoor. 

245B40 
9Q63D2 
251018 . 
938516' 
184956 
B3HJ24 

938290 
364616. 
161952 
682149 
9064[]3 
12ö638 
942412. 

2J.33iJ1 
238424 

657684 
929923 
456826 
23111! 
!)50-71820ï 
234100 
163402 
906459 
682399 
88G92D 

. 642130 
6S68ï0 
445050 
129075 
7%085 
622943 
D29D8-î588 
223860 
646937 

184164 
023-288226 
254533 
233071 
266882 

7694û9 
655437 
183418 
223280 
273003 
242607 
445798 · 
6S~QS 
796085 
236688 
867397 

836427 



}t-:5 - :.9B6 Ai 13:5!. Page 2 

adres oostkotl tDonplaats :el efcmn 
----------------------~-- ----------------------------------------------------------

;ë>.rian de 
~ef 

Voogtt 
Wegi:ian 
Wenriekes 

-~:i~s ~l;-nr;iger 
0 a:.li van der· Werve 

fri c Vè'.\'1 

Stevei 

westera se 
i../ig:heren 

TOTAL 

p.;,.irma?idw~rsst~"'aat 67 · ~!J91 3L ~t.1STERDÄM 
Rode r..ru is laan 1035 1111 ZZ DI E'.'îEN 
Kattenburgersfr?at i8'' '' 1018 ,TB AMSTERDAM 
\.iormerve~rstraat 2D 
vander kaopstraat 7J.' ' 
Rode Kruislaan 1035-12 
R:1perbu;-gerst-ri:1at 161 C 
ik"'Q, Bicker-;;tr,3?.t 3 G 
Ferd Eolstraat î8G 

1G13 SL AMS:ERDAM 
1051 ;;c AMSTEPJAM 

101i VM AMSTERDAM 
1111 BZ DIEMEN 
1072 LV Af'1S-:-ERDAM 

Eenige Meededeelingen 

9ä7992 
906403 

866484 
868221 
906403 
265424 
904998 

1) Er is een (redelijke) computer aangeschaft, ter beschikking van eenieder. 
Materiaalcommissaris Ad Ridder gaat over de uitleen (naar het schijnt). 

2) Het studentenkampioenschap wordt gehouden van 17 tot en met 20 mei in het 
schaakkafee Twee Klaveren, dé Clerqstraat 139. Inlichtingen bij Jaap Deinema. 

3) De ALV wordt gehouden op 13 mei voorafgaande aan het doorgeefschaakkampioenschap. 

4) Het heeft de omni-vereniging US behaagd haar leden kontributieplichtig te houden 
indien zij niet v66r 31 mei bedanken. Mensen die willen afkicken of deserteren . 
naar een andere vereniging dienen het US kantoor hier dus van op de hoogte te 
stellen, daar zij anders over het volgende jàar kontributie zullen moeten 
afdragen. 

5) De mooie Rudie van Megen speelt een zwartharige Ludwig van Bayern in een NOS-
1,.1'9-dl;ktie, wordt voorjaar '87 op de buis uitgezonden. Opletten dus! 
i': 

De secretaris 

.• 



HET GAAT GOED MET HET VI J FDE!!!!!!!!!!!%' 

Ei ndelijk gaat het toch goed met het vijfde, ondanks dat er vaak 
me t slechts zeven mensen wordt gespeeld. Op maandag 3 feb. jl 
t og en we op de fiets na a r het BOC in Buitenveldert, alwaar we 
ve rkleumd aankwamen. Het drinken van de overh ~Prlijke koffie deed 
ons blijkbaar goed, gezien het resultaat: 5-3 in ons voordeel en 
dat met 7 spelers. 

Op bord 1 hoorde ik de tegenstander van Peter Rernhout zeggen dat 
h ij . een sublieme zet had gedaan, maar de stelling analyserend kon 
ik niets ontdekken en Peter ook niet, want hij won, e e n verblufte 
t eg enstander achterlatend. De speler op bord 2 blonk uit · door 
af wezigheid, en op bord 3 speelde ondergetekende. Na 53 zetten gaf' 
mijn tegenstander het eindelijk op, omdat ik de partij wilde af'-

1 b reken. Doorspelen had geen nut in een eindspel van voor mij 1 

ko ning-toren en drie vrijpionnen tegen koning-toren. Door irritatie ! 
t och n og foutjes, maar toch •••• 1 

1 

j 

s. Zwazrt . en -van Lassauw op · resp. het vierde en vijfde · ~Q.rd ha~lderi ! 
ied er een h alfje, en het werd mij al gauw du ~delijk dat Piet Boots 

- . i op het 6e bo'rd . weinig meer in dè melk te brok:Jcèien · zou hebben :r:ia 
i n het begin 8:1 een .stuk achter te sta an. Piet verloor dan ook 
he la ") s ( als eniffe) Jammer Piet, volgende keer beter •• •. -~~ •••• 

Op· het ~evende bo ·rai speelde zich e en klein d'r:~a af' vo~r . de :t.egen 
s tander van Felix Éigenraam, waar bijna e~rt psychiater of' crisis
in terventor a 2n te pas moest komen. De tegenstander nl. dhr Siuis 
zag de sluis v~or : hem gesloten dóor een plóts~linge mat en dat kon 
hij niet geloven, doch na drie volle minuten drong de afschuwelijke 
-- a rbeid toch door. Felix won overigens ook nog door een stukoffer, 
een toren staat mij bij. Heel goed dus. 

Op het achtste bord kon Hans van Unen als hekkesluiter inderdaad 
h et hek sluiten met nog een overwinning, dus we konden voldaan 
wee r door de koude naar huis. 

We schenen 3e te staan in de comp. en w~arschijnlijk nu dus 2e. 

Clemens Polfliet. 



· 1 Fenomenologie van de blunder 1 

Geen ander spel onder maan en 
sterren spreekt meer tot de menseli,;
ke verbeelding dan ons edele konings
vanger t je. Allen weten ,wij welke 
dr i:ften psychologen achter het spelen 
van di t gezelschapsspelletje bevroeden _: 
de schaker is een sadistieche ; homo
sexu ele vadermoordenaar; durft niet 
zelf . te leven en verdringt de angst 
voor ·' de ~ere1d met hout jesschui ven; 
vul zel f maar in. Déze intere 1~sante 
t heorieën zal ik verder buiten be
schouwing laten om me ~e storten op 
één aspect van het schaken: de 
allesvernietigende blunder. Wat is 
een blunder en waaruit komt deze vo9rt? 

Indringende vragen waarop het 
ni et gemakkelij k antwoorden is. 
Blunders -zijn er i n soorten: t i jd
noodblunders, rekenfouten, blunders 
omdat je "iets" overziet. Voor de 
~envoud zal ik het begrip blunder 
hanteren als "een zet, waarvan de 
~~!ctische weerlegging ' eenvoudig is 
en ·hèt ·gevolg . rampzalig''. Lasker 
ver klaarde eens het minder erg te 
vi nden als een schaakmeester een 
paard in liet staan, dan wanneer -hij 
er l:>lijk van gaf de (positien~le) 
ei sen van een stelling niet te 
onderkennen. Strategische . fouten 
re ken ik dus niet tot àîi jn blundersf 
zij komen meestal ·voort uit een ge
brek aan kennis van en inzicht in 
het schaakspel en mij n spel heeft 
eenvoudig niet het .ni veau om zulke 
kwaliteitseisen aan mijn blunders 
te stellen. De reden van het blun
der en is eenieder met ervaring 
genoegzaam bekend. Op dat vreselijke · 
moment dringt het antwoord zich on
verbiddelijk aan je op: 1Ik kan 
niet schaken ••• ' Op de lange duur is 
dit toch een wat onbevredigende ver-
kl aring, zeker _ als ·je de illusie 
wil t behouden het dan tenminste te 
kunnen leren. Aan de hand van een 
ser ie illustratieve, maar vooral 
vermàkelijke blunders uit eigen 
praktijk hoop ik dichter tot de 
ker n van de blunder door te dringen. 
En nu., _lezer, pak bord en stukken! 

Eer ste symptomen 

Ruim een jaar geleden onderging 
ik een even verbijsterende als deprime
ren de ervaring, die me vermoedelijk 
voor het {schakers)leven getekend heeft. 
Kijk maar even mee: 

LW - Karel Leeman, 22.01.85 
1 e2-e4 c7-c5 
2 Pg1-f3 Pb8-v6 
J d2-d4 c5:d4 
4 Pf):d.4 Pg8-f6 
5 Pb1;:,.o3 . d7-d6 
6 ·tr1-c4 · e7-e6 
7 . Dci'1...;e2' ·. Pc6: d4 0-1 

•concentratiefoutje', dacht ik nog toen 
ik twee . over halt n~gen ontgoocheld · 
huiswaarts toog. Een week later gebeurde 
er echter het volgende: 

Frans de Rijk - LW, 
1 d2-d4 
2 o2-c4 
3 Pb1-c3 
4 c4:d5 
5 
6 
1 
8 
9 · 

10 

e2-e4 . 
b2:c3 
Lf1-c4 
Pg1-e2 
Lc.:1-e3 
f2-f3 

29.01.85 
Pg8-f6 

g7-g6 
d7-d5 

Pf6:d5 
Pd5:c3 
Lf8-g7 

c7-o5 
Pb8-c6 
Lo8-g4 · 

. Pc6-a5 

Gespeeld à la Timman, .die eohter a,+tijd 
even de rokade inlast. Het waarom blijkt 
na 

11 f3:g4 

want 11 ••• Pc4: 12 Da5+ kost een stuk. 
Dus speelde ik iets anders. 

11 Dd8-d7 
12 Lc4-d3 

Maar nu ben ik toch gewoon een stuk kwijt 
voor helemaal totaal niets. Toen .. ik hem 
mijn belevenissen van een week eerder 
had verteld kon Frans begrijpen dat ik nog 
vier zetten had doorgemodderd. 

· Nu ik dit weer zo terugzie moet ik beken
nen dat de ontreddering van toen me weer 
even naar de keei grijpt • . Dit is zo erg, 
te erg bi .jna om te blijven schaken, maar 
gelukkig heb ik hooit · te veel zelf-
respekt gehad. Wat schaken betreft. 



Deze tweeling leerde mij destijds 
het belang van schaken en verlies te 
relativeren. Is sohakèn een creatieve 
strijd waarbij de grootste geest wint, 
zoals vaak wordt beweerd? Geenszins? 
buldert mijn lichaam in al zijn mole
kulen. Ware dat het geval, dan werd ik 
met mijn ogen ·dicht klubkampioen en . 
dat zie ik in .de nabije .toekomst nog 
niet gebeuren. Naast älgernenegee-st ·eUjke 
vermogèns. ~pelellvele faktoren bij het 
schaken een rol, bepalend voor winst . 
en verlies. Alle zichzelf intellektueel 

' respekterende knoeiers zullen met deze 
zienswijze instemmen. Hiez:in ligt na
tuurlijk ook de rechtvaardiging voor 
dit artikel besloten. 

_Genoeg gefil&sofeer4. Wat leren 
de boyenstaand~ mini,~uurtjes . over de 
betreffende bl'Ullder~? In ieder geval 
dat zijn fouten zich herhalen, vermoe
delijk uit vrees .een ezel in de spiegel 
te zien. Dat .blijkt zich in zijn bl'Ullders 
opvallend v~ voor te doen. 

Het tweelill§?:IDotief 

In de volgende partij wordt dat 
treffend ge!llustreerd. 

Dicou.- L~, 07.11.85 
(Viëtory Landlust - US2 

1 f2-f4 
2 Pg1...;f3 
J e2-e3 
4 h2-h3 
5 Dd1 :f3 
6 . o2-ç4 .-. 
7 · Pb1~3 

c7-c5 
d7-d5 
Lc8-g4 

Lg4:f3 
Pg8-f6 

e7-e6 · 

Niet gehinderd door enige kennis van deze 
opening hadden mijn tegenstander en ik 
dit A tempo op h•t bord weten te krijgen. 
Nu sloeg ik aan het peinzen om na een kwar
tier tot de konklusiè te komen dà,t er een 
paard ~ b6° ·moèst. Aan de uitvoering 
van dat pl~ :hapert ev~nwel iets. 

. . .· . ' . ' 

7 Pb8-d7?? 
~ " . . . - . ' 

Geeft een pion . weg. De gevolgen zijn wel~ 
iswaaz:' niet ·zo .duidelijk.,i maar het was 
bepaald nie~ de b~doeling om een gambiet 
te spel,en. ·Va:aaf hier begon de ,witspeler · 
over iedere .,.zet lang na te denlcen. . __ ;. · .. 

8 c4:d5 
9 Pc3:d5 

10 Df3:d5 
. 11 . Ke1-d1 
12 g3-g3 

e6:d5 
Pf6:d5 
Dd8-h4+ 
o-o-o (r) 
Db.4-eî ( ! ) 

Natuurlijk niet · 12 ••• Dg3:? 13 Lg2 en 
zwart verliest opnieuw een pion, maar 
zonder veel hoop op geco8rdineerd tege 
spel. · · 

13 -Lf1-g2 
14 Dd5-f5+ 
15 b2-b3 

Pd7-b6 
Tci8-d7 

De witte stelling laat zich moeilijk 
spelen. De tekstzet probeert tot een 
zekere mate van ontwikkeling te komen 
e~.haalt alvast de dreigende manoeuvre 
Pb6.-q4:e3 .uit de stelling, maar nu 
kan zwart opeens losbreken. 

15 · g7-g6! 
16 Df5-e4? 

Een voor de hand liggen~e bl'Ullder: wit 
denkt · dat z.wart het eindspel altijd 
moet vermijden vanwege zijn minpion. 
Beter was de eindspelafwikkeling echter 
na 16 De5, hoewel mij dat remise te 
maken leek, of anders vermijding van het 
eindspel met 16 Dg4, om het ogenschijn
lijk · al enige tijd dreigende 16.-•• De3: 
met 17 Dd7:+ te .weerleggen. Na de. tekst
zet wint zwart zijn ·pion met ·goed spel 
terug,_~ ·' 

16 _ De7:e4 
17 Lg2:e4 ' Lf8-g7 
18 Ta1-b1 Tha.:.e8 
19 Le4-f3 T~:e3 
20 Th1-f1 

Op dit moment haalde ik verlioht 'adem. 
Ons team kreeg weer kans, ik deed ·weer 
mee·, vooral ook omdat ik ondertussen een 
half U'\U' m4fr tijd op · de kliok · had dan -
mijn tegenstander. Ik besefte dat ik 
opeens heel goed stond en :pèrmi tteerde 
mezelf de luxe · van enig nádenkên. Toen 
zag ik dé manier om wit töt · ruil' van zij 
wi tveldige · lopêr te · dwingen, waarna de 
witte- koningsvleugelpionnen hopeloos 
zwak zijn en hij nog altijd in ·het cent 
vast zit. 'Ba 20 • ;. Pd5~ dreigt toch 
21 ••• ·Po.3+ en 21 : Ko2 wordt met 21;, • • J> 
bemitwoerd, waarna de druk op d2 -nog mee 
toenaelilt · aangezien dan Pb4:a2:o1 dreigt. 
Nee, dat kan hij niet toelaten, 21 Ld5: 
moet.• En dus speelde hetzelfde paard 



20 
21 <i2:e3 

Pb6-d5?? 
1--0 

Want na 21 ••• Pe3:+ 22 Ke2 blijft zwart 
een stuk achter. 

Ja, lach er maar om •. _Ik kan wel janken: 
tweemaal dezelfdè blunder in j~n en de

zelfde partij: :fü.t wei zeer -t~agl~che 
• gebeuren is mfj echter {zeer .. rec'ëntêlijk) 
nogmaals in mijn ·veèlbewegen 1carx1.,r~ 
overkomen. Let maar eens op. 

Henk Rozendaal·- Llli, 28.01.86 

stelling na 18 Ph1-g3 

Dat op de voor~de zet pion d7 
giftig ·· was moge duidelijk zijn: 
1B I,d7;? 1'd8 19 Db5 Pd7: en de zwart _e 
dame.staa~ weer gedekt. Spelend op 
wederom gif~igheid deed ik nu: 

18 Pb8-c6 ?.7 : 
19 Dd.3:d7 

Op deze zet had ik het aardige dame
off er 19 ••• Db5:!? 20 De6:+ Xb.8 · 21 ab5: 
Ta1:+ 22 Pc1 To1:+ 23 Ke2 Pd4+ gepland, 
met moeilijke verwikkel~~n, die mij · 
niet onwelkom varen, aangezien Henk ruim 
minder tijd had dan . ik • . Er mankeert ech
ter een kleinigheidje aan het . idees wit 
dreigt mat in fén op lfT. Ttia, dus: 

1'9 
20 Pe2:à4 
21 Lc3:d4 
22 . Ld4-c3 
23 Dd7:e6+ 
24 __ Pg~:f5 

Snoept een vierde pio1U1et je { t) na zwarts 
nare blunder, maar .nu krijgt zwart nog 
enig tegenspel over de f-lijn, Ra 
afloop verklaarde Henk vooral over 24 Ph5r 

te ~ebben nage_dacht en niet te begrijpen 
waarom hij dat niet ha.d gespeeld • . 

24 
25 Ta1-d1 
26 b2:o3 · · · 
27 Pf5-e3 
28 Ke1-f1 
29 De6-e4 
30 Pe~ 

'H', ,, sÖhoot h9' 

Lg5-f6 · 

Lf6:~3+ 
Da7-c5 
Dc5:c3+ ,· 
Tf'8-f6 
Ta8-f8 

geen blunder?' Benlc ..,_ . ' 
in tijdnood eia,'·11t· .bad_nög "pMóieii:~, ,:;. 
half ·}mr. lfa ,~ :..-tientäi ainuten ~ .. ' 
wasf'îk er uit. ' •• 30 ••• Tt4 wint nart hoe 
dan :ook:een at\lk: 31 .Deî? :taalt op 31 ••• 
Dh3+ en na 31 l)g2 Dè2! is het zo goed 
als _uit, aangezien 32 1Ce1 'l'g4: 33 Df1 

Te4+ 34 Le2 Tte8 er vreselijk uitziet 
voor -wit. Thuis bleek mij de korrektheid 
van deze . v~onderstelling, want na 35 Td2 

Dc1+ 36 'l'd1 ... l'è2z+ lca1Î wit ·opgeven. Na 
het krachtige 30~~. Tt4f mdet wit dus met 

31 Dd3t Dd3:+ 32 TdJ: . Tg4: zijn paard 
prijsgeven, waarna het er remia~tig 
uitziet. Niet gek, gezien de ~lund~r die 
vier .pionn~ .kostte. Enigszins benieuwd 

,, t 1 1 ... .. 

. o,f B~ nog op verlies sou spelen deed 
ilé dus: 

30· · 'l'f6-f 4-?? 

3'1' De4:t4r 

'Gargl,' deed mijn keel. 'Ik ga toch 
verliezen,• was mijn eerste gedachte 
èii}T~~h é~ 

1áam_9-:0ff er _, de.ze_ par:t.i j, • 

mijn îweéa.e en voor ean 'lange tijd laatste. 



- ~ -

Na het schaak der wrake 

31 Do3-h3+ 
. had. ik natuuri ~et nOg' "die twee be-

'

pot111·-~ ~'l96>eJ9n9 /;}&l!)ï) ~ ja...-• e;tatM .l}f, '>:.-:= "' -' • • • t . •d ' ;:,,.,,. dat et over1..v " mi J ru.e 1" ere ""'6 

r: 

ik twee keer mat in één 'overzie in één 
partij~ 

Het is duidelijk -dat de · blun .de;raa.r . 
waar het .in -dit · artikel ·om· gaat .van 
zijn fouten · niets · leert (bepaald kwa-

.1 :lijk -voor een ·historicus, ·:overigens) • 
... Het ,·Ujkt of hij · in zijn waanzin de 
grenzen van het ' mogelijke wenst te over
schri jien, om steeds vreselijker blun
ders te produèeren. Een tweede motief 
dat · naast . de tweeli~e~ . ·sterk op 
de voorgrond treedt bij de onderhavige · 
patil!nt is .hè .~ \ paard. _!:>aarden zijn bij 
voorkeur direkt of anders tenminste 
indirelct bij ~ijn blunde;e betrokken. 

• Waarschijnlijk geen dierenvriend, deze 
knaap, .~l'! vennoedelijk een hekel heb
bend aan adel en andere vormen van 
hooggezetè~ ruiterij. Bog een pakk4'nd 

bewijs is het volgende fragment: 

Geen grotere -haat dan die tussen een man 
en zi .iD paard. 

In hopre zin ia de partij ··,_-,uit, zo 
konkludeerde · ik hier terecht. · Dia over
weging had niets met de·~ stelling te 
maken, maar ·wel met het feit dat · •d nog 
maar zes minuten had voor de komende . 
vierèntvintig --·zetten en ik driekwartier. 
'Hoe kán hij in vredesnaam de :.tijdkon
trole nog halen?' overpeinsde ik voort
durend. }la enig nadenken besloot ik 

--- -- - -- . :.-~~:.----- ·~-., .~. .'.,". '(. ~i ; 

- in plaats van rustig -met g3 en Kg2 
te ontwikkelen - pion d4 een extra 
steuntje te geven. 

17 Ld2-c3 ?? 

Vreseiijk, VI'.'8Selij~, de tranen schiet,n 
ïn mijn ogen. 

..• 17 Pd5-f4 0-1 
. . 

Ondanks alles kan ik niet ontkennen dat 
de gratie waarmee wit hier een stuk 
verliest van .: ongewone schoonheid it:t. 

Uit de voorgaande partijen en fragJnent~n 
zou gemakkelijk afgeleid kunnen worden 
dat de blunderlijier vooral tot zijn 
daden komt als hij veel tijd _op de klok 
heeft, dus als hij lang kan nadenken. Om 
al te voor de ~d liggende konklusies 
te ontzenuwen volgt hier een ~pektakulair 
tijdnoodduel. 

Tijdnood 

Adriaan Hout smuller · - · LW, 0_1.07 ~85 

stelling na wits 27ate 
Zwart staat wat ~ili jk, vooral omdat ik 
nog maár een paar minuten hacf tegen 
Adriaan rui.Il een kwartier. Voor de hand 
li~nd is 27 ••• , Lf5, maar: ik besloot tpt 
een spekulatief pi~noffer. 

27 Lc8-d7!? 
28 Tb1:b7 ,;1, 

Dat zou Adriaan na 27 ••• Lr5·nooit hebben gespeeld, vandaar. 
28 Ta8-c8 

. 29 Dc4-d3 
Ket de bedoeling om pion a5 op t ·e haleii, 
lllaÀr dat · idee pakt niet goed uit, zoals 
spoedig l)li jkt. 

... ·' 



29, : To8-q3 : 
)0 , Dd.hd2 , . · Dd~ '?: i., 

.-:}1-. 1e1,..bL :._ . Tc3.-:c2 ,:· . . 
. ,}2 . Dd2:a5 .· ·. Tc2-c5 -

. . 33 Da5".-d,2, ,. Ld7-.f5 

Misschien dat 3:3~ •• 'Tc2 : r8f!lise doQr 
herhaling v~ ' ·zetten '-~ ,~PJ~lÉtverd, 
maar·e1-rs· nû ' alle reden VOO],' zwart 
om op winst ~e spelen: · zijn ibp,;r-
paar ontwikkelt een moorden.de ~cp..t 
en bovendien was Adriaan ondertussen 
ook in : _t ,i j~ood aa.n het komen. . \ ~·: . 

,• • , • • ~ • .• • M -

.. 34 Tb.1-b6 .Tc~1 
;. - , ,35 Dc12-e2 ·,:ra-ea (?) 

Zoal,'st A~iaan na afloop aangaf had 
hier 35 ••• Do2! vrijwel mèt~en beslist, 
nee. fniet eens vrijwel. M~ mijn vlag 
sto~d al ~noeg ·hori;_,gçnt~, dus 
spe~lde ik .nog slechts: A t,mpo. 

l 
j i 36 De2-f2 

37 . Pf3-d2 
Do8-c4 
iI'e~1 (??) 

.Het is al tijd • zeker in tijdnood -
leuk om. je · ciàme in te· la~en · st~, 
maal" de ogenechi jnli jk ónpareerhlu-e . 

.. ·uiatdreigingen die zwart met dè ''tèk~t
zet; kré'ëêrt blijken net wél: te kun~,: 
nen warden gepareerd. i>at kon ik é'i en
wel allelÎ:aal niet meer voorzien en het 
is een~ ":l(Onder dat Adri~ het in zijn 
tijdnood nog vond 'ook. Het , e~rste 
-~~je had ._ik nog ,.we,l .gezien: 

.... , ..... ·. . .. . 

n., ·:,. :·:. 38 Tb7-~ · . K"g~Î° 
;;·~<t. it }·. /'.,r . 

38 ·K'gf ~f~~ ~v~fi,én·s op 38. ~ .Ld4).'. 
39·.-Pc4:' ·Tt1 :ilat ·';' Nu ·ia1.t er ev~n~t met 
schaak e'en stuk · • . Dat . s:chaak bad ik . ~~yen 
gelli,~t •. hoewel e~ -~og ste~ds - niet .~· mis 

·-'ujkt · te gaan. ·"··. 
. ~ ~ 

' 39 ·Dt2:f5+ g7-g6 
.• l • . . 
Nu ~eijt '. 'iavart aiet -· all,~ç . cmd..ekbaar 
mat op f 1 ~ IJ::\i~t bovendien · de witte 
dame in, •wat 11oet wi'j; nog -,pelen?' vroeg 
ik mij 0 aidciereJ1d.éVU1'8p&m1ing af. 

1 

Vin4 ~\ }~V~ l F.i v'J~,ifo'.~:~~p~ ~\ d~e t !I~~e zet? 
ïi'. ··:t : \.'..;.,,.c,-~~ ·· ~b&-b8.io::11r~.-3-., ; ,,r.L)tf .h1 i 

De~ ~itit·~~it~~~'ii~ st~~c,;~i'..c -~1>.o~ }f.~-'_(i~d
nóoci.: ~ H~t~ rêï ~itr'kt bits:tf~,-40 /: ·/ 1.ittH_·,<;:i 1 
h~':\ - t\i ' 42·f~H~ xiitf ·ïYT~ '!'Jiqa ·4~ 
tf ~ä':"f tirb. ~ ii~1>d31°1ià:áa:î'öch:';tbt -J~~l't,~s 

Jt'ei'ä} {k :s :èe'l~/ ·1;~hti~ · kiM\if !~)~ · 
g,..._.<.., 1-,...,, +,,,il>.-....-,· ,.,-,,I,. , .. )l L•'" '"' I , . 

r 1/..,.., ...... (~ .. . .... ~ .,., _...; .i.,t:'· .: • • -.a -...,1 -~-.... ..·, •.. .;.J •• • ...._ 

".. ' .• , . <- À.L) , ~l .r· ! r <- ., ••• ~ ~ 1 Vl,.7;:b8, '" · ., ,., . • 
, .' -.lJ.;l ·, ~' ~ f"t .;"!,,1.J,. , .1.,, .J., tt V , .\o '.,> - ... ~ ._ -., , . _ • tl .,..)J , 

..... ,·C · . ·,;:;:(j."i::4:t -{ ~foJ'6rI-: :.f1)~; '~:,.-..__ •;°;1i. ?' .. 

err :gär ~~è\ 1lui'.·NtluFiop~-' ·: ,, r:· 
:.J .... Ii~ .~ · ., . :t.:.:. t.:" ..... :· ·~~I· . • ;1-'!:,~··,e:f;) ._ ~10 1 :1 

;w, Îfu. ·,i }ié,tI(Jëäif11i~ 'wd?'«èn!:Oft't'Jçä<fl:!_'i,ÁdH.aan 
:
1·n~ 1,t· %,:;ih t.>tlft~~:, 'Ro~ll>J:O~f:~~~ . 

· '. ;-:: -Hbli~ir~ :, ?/1°et:·:ä1f~9 tijtin~oac1uê·H :B ~ :.,,~: 
f ~ .~i!ti ~li',}~<>8!Jfè,r~1;:1j,. tif$'I1rei ·~o~n#~~de 
r: n"~é h11r~èt 3·~rtió\?f~/l)f{~ ,:dèllpnèti-eert 

het vol ge~d.e··gev~etitï .L -1::.~::1.~ 'X.S J°.lJl o:, 

........... --; 
1 

. '.~ -) 1!1., ~ ... , ... -_ -' , . 

Een moeilijke ··· •1ellinf, Onder ê*atändi,-
heden kan , het zwarte p-.4l ·zuiar het zielige 
veld . :.h6 ·)fO~ièn, te~-.ven; -1'u -'·wordt ·:· 
18 -.·h.3 echtér noé':mei 1~ .... efoeantwoord. 
Het ·. is ·duidêli jk ·;'da\ -'nt •i áail C11óêt • zi jri, 
omdàt àîiderrJ zwart üjn: ,~~n náar de-··;' 
onveilig staa.ildt{1witte ·it&iii~ "~án ··cÎiri;.; . 
ger~; :-=-· f(·~- ... ~ ... ~ -'.l• -,.r• ·" t . . ' ...... : •. 1•. - .. 

. . ··f ··: '~ .. . 

:.18-- W1-Q1 ·? -~ e7-e6 . , 
19" 'fa.~,.. . . . .. . ' . ~ ... ' . ' ,':''" 

...... • -· • ' )o a 



21 Tf8-d8 ! 

Ai, overzien door wit, die nu mate

riaal moet inleveren. Objektief bezien 
is zijn beste kans nu waarschijnlijk 
22 Lc3 Pe3+ 23 Te3: De3: hoewel dat een 
kwa.li te .it kost voor -helemaal niets. · " 

Echter, er volgde: 

22 t 'd2-c1 ? Dd4-b6? 

!J 

waars chi jnli jk dit eû.f emist ischc 

taalgebruik" Toch schokt weinig het 
zelfbeeld van de schaker zo als het 
verliezen door een onbegrijpelijke 
stommiteit. Vaak echter zijn die 

stommiteiten niet zo onbegrijpe lijk 

als .r&e lijken. Tot slot van deze 

beschouwing een blunder van meer 
psychologische aard. 

Intimidatie 

' 

1 Zwart vergeet met 22 ••• DcJ.7 .het kreupele 

witte pa.a.rd buit te maken. 

23 Dc2-a4 Td8-dJ Ln; - Roland van ·He.rtingsveldt, 
., 1 

27 .12.8 5 Î 

Dat was mijn bedoeling, geheel gebio

logeerd door de wending 24 Td3:? Df2+ 

25 ICh3 Dh2:+ 26 Kg4: Dh5 matr Een mooie 
wending, dat wel, maar Jaap kijkt wel 

uit: 
·., ?4 .. Da4-c6 ! Db6: a5 ?? 

! ~~\ ;. ..... :. .. '....... . -; j • 

Helemà&l , .fou~! ~ze zet ~t ·a,Ilè d3na
miek ·uit dé' cSt-elling; na 24,-:·• ::n'd.8,<lftaat : 
zwart nog steeds '-~o 'rgo:e4-i .als g~ólinen . . \;, ' 

,, 
.' .. '" ·. 1·' 

~ge -zien ... ~~-' 25: •• Lfl:3-dre't~i. ~ ,~ ~·~eso~~kt 
wit weer over de beste pap1.En'eVJ. .. :··i.11 --:- :· ~ : , 

' > : . • ~~'.'1 t: :~<::;.\ .. : 
~ ' q • 

"\.t..,~.j.~ .• •\.,. ......... if,.~ _. I~ ,, .i, ~ \. : .._f,~:f'. ·"·a . . · 

25 . Dc6:a.8:+ Td3-d8 ?; ·· r .. ;·.; 

26 Pe7-c6 f D~5-b6 ?? • ,. 
In dez_è',s\d'l ·tnt be.sèhih ··,,ww-~t 'ofet-

_.,,.,i 

Een wel zeer gruwelijke blunder tot 
besluit. Het eindspel na 26 ••• Ta8: 27 

Pa5: staat slecht voor zwart, maar hij 
kan nog vechten~ (NU kon Jaap echter een 
kreet van verras,A~g niet onderdrukken 

~op ik het maar ':sa.uw opp.f'. 
I ,., 

T .j;, dit iB typisch t{jdnoocispel • De 

bllunders die je ondèr ~ van je kloki 

maakt zijn goèd beschou.li'd .de vergeef"'~ 
lijlcate en :bovJtndJ.en zijn dat aoment'.b 

waarop ook wereldkampioenen aan het 
knoei-èh slaan. De ware blunders worden 

~·. gemaakt w~ ·èer ·je bij je volle verstand 

( dus ~ij -f\J'old6ende ~,iijd) . ~ie?t~ i..,_~impels 

ontgal.Î. D~r} zijp, _._m0t0!3rtt~~:·iri ~en· partij 

en je ~oopbia'! .-~~op ~~m.and met pie- · 
zier terugki~t~ · ·Lè~rzäanl dienaangaande .. 

is h~i ' j~~~ ~~,-Ti~ h~eft ontwik
keld -~ .-.z;~é ·ogenblikken te ver
goeil,ijken 1'; Al.$ .'J:ii.mman J.n moeilijkheden ,,'!'.,, \ 

.,, • .tl .... ~;, "·~ ·l 

konitr i~ .~d,á.t niet ~ ~hi:J .fouten heeft 

gemaakt:. ·mw _ont4at ~:ó onnauwkeurig'

heden heef( ~saan;! ·ve·riiest ir1mman een 
goede trtelli11& ~- -komt: dat n.t'•t omdat 

hij heeft geb.l~c!e:Ni_i, maar omdát hij 

op het kritie~e ,,~nt hallucineerde. 

Het is nooit een pretje om op je eigen 
.onvolkom~~~n. ,te worden gewezen, zeker 
niet achter het ;:.schaakbord, vandaar 

. de goè~e .. morili°jk;heid. j 1 ! -.de.3.: :';fä 1>l;)4;. 
cd2f+;3.e~ ·Jiij '-lie~fä ·-~sen .in het ree- ;., 

• "'l ~, ,. !"' ~ ..... •, --

terende ·eind.apjl~ Roland begè~ft zich 
echter .op het ·,ièoli(binilt.öirè "~: 

l'lt- ' •- •. .:.: , ••• : ; • • I ~ 

31 Ld5i'e3!? ,·:i,::•-, 
\ 32 ~d2:d4 

4
' :_. . • 

,N~tuurlijk niet 32 l)d4:?? Te1+ 33 '1'41 
Td1:+ 34 Dd1: Do3:H met een~ /·: 
piorment:indspel. Op di ;t .moat?l _.., .. ,,,,,~,t ··f\ 
partij ia een korte , . . ~, 

plaat•• OntÇIIIIIIMlt ,~ . ., 
aDhter Ja.et. ~ 
ond 1 "-, , ')~~-~·i· ·:, 

er inp pal"la•.é.,. .... 
de eerttte tWl!l!. ;:, ,,., ~\i',i 

voordee! besJfä,st~ _, ;,.,, · ,, 
zeven partijen. nog ..,.J~ . 
te .ekoren~- redea ~ ;~) - ... 
dus. Deze avond had hij eoh~ : ~,.;.- \;tfi· 

. verzekerd een massa openingstlleorie 
; ·· ·· .\.ret4111 te produceren, om v~rvolgens • 

,i ., . ,, __ e~n boeiende kombinatie de wi t'\e stel
: .. '··1'ing onder druk té zetten~ ·,.Ik weet .119&" 

-·:_~_\ .. ,,,···,.. ho~ ik en~g, _zins ond.e:r. de indruk was 
·- geraakt hoe Ro!ands doo~gaans f\ltloze 

,i' ,,· ~pel wae gemetamorfoseerd tot alctief, 

~ .f~tasierijk, spel. De vo;lgende zette~ 
(•·:·, '. '~).~en U .'.)1ij-,z.i . .1i nieu~e stijl te • 

t:-,;p_~ëên ·en ,(~om -vSpacht~~ ik ze al. 
'\, .,· ,· '3···2;,. ' . '-::-·' -.:.J •

1
~i4'; ._, 

··,: ,; . ··" - .-,j. . . ~: ~ . ' ·,' '.tl(:,. ! ti?? 
;/ ~fik:t· ·evén wat" stt.îJèlcen te ruilen. 

... , . .;• 

. ·:.,1.·i.! 
Jlf '\. 

1 

! 



Er klopt echter geen hout van. 

33 Df4:d4 . 1i'e&-e1+ 
34. Kc1-d.2 ~ 'Te1-d.1+ 

_35. K~?-e3 

'Ik weet wat je volge,id,e.. zet is,' sprak i.:k 

profetisch. Roland verklaarde achteraf 

zich na die .opm~rking zo ellendig gevoeld 

te hebben dat hi} het häii willen opge

ven ~ Hij bes1oot de kombinatie toch nog · 

maar even af te maken. Niet dom, ·zo blijkt. 

, 35 . ~d1.: d4 
.· 36 Ke3:d4?? 

En - gedurende de partij overluigd 

geraakt van zijn kunnen - ik geloof 
Roland zonder verder kijken. 36 Tc8 met 

mat was echter ·~el zo stert ge~eest. 
Iu werd:a,t _,ne.l r•iee na: : . 

1)6 
37 · 'l'c3-c7 . 

.. )8 Tc7:b7 ? t 

Lc3-e6 
h7-h5 
h5:g4 

En na nog zes zetten werd het punt 

gedeeld, in een muurv~te re11tiae

stelling. Toen kon Roland me vrolijk 

vertelten hoe ik .de winst had gemist~ 
. . .. 

Deze laatste wederzijdse bl,under.. is ., .. 

natuurlijk erg mooi e.n .. demonstreert 

fraai hoezeer je in ·het schaakspel toch 

altijd .op je eigen ve~stand moet ver~ 

trouwen in plaats van er van uit t.e ,gaan 

dat de ander het wel gezien heeft. · Da.'t 

is 44n van de ·-leeeen Siie de •samensteller 

van deze blundercollage heeft geleerd. 

Het fenomeen van de tweelingblunders en 

. de afschuw van paarden is minder berede

neerd en. daarom minder makkelijk uit ~e 

bannen; ik ga er maar van uit dat ~et 
geen chronische kwaal is en dat niet . 

'het blunderen onderdeel is van mijn 

spel' zoals ik mij eens heb laten ont

vallen. Blunderen is een uiting . van . 

· mentale zwakte, dunkt me" e_n,. d.óor. hard ,

oèfenen kan de schaker nauw~euriger gaan 

spelen alsook gehard raken tege~ de zenuw

slopende druk van het schaakspel .en de 

eigen klok. Niet in tijdnood komén is 

wel de meest nuttige m.ethode om het . 
· blunderen af te doen _nemen. · · 

E,n vraa«: bli)ft over na deze ontstellende 

serie lachwèkkende blunders. Waarom blijft 

de blun~eraar schak~? .Îs het een (ver

meend) ge~elc aan zelfreepekt, waar ik 

eerder aan refereerde? Waarschijnlijker is 

het dat het . komt om~t het schaken voor 

. iedereen toch oo~ zovee l aar di ge momenten 

- kent. Aangezien . het ., :toQh al ee n te la,J'.lg 

. artikel is gewor(4l~) can een bl oemle~i ng 

d.a.arvan_,ge~n kwaad~ meer" Om het af . te 

leren. ·Zjet en verwondert uf 
~ ~ 

Epiloog ·{de keerzijde ·van de blunde~) 

De onderstaande stelling is mij zo in 

de genen gegrift, dat over vele jaren 

mijn nazaten, r·zonder te begrijpeh hoe, , 

nog in staat ~len zijn het komende 
melodrama opnieuw op te voeren. 

LDH' - Benno Wijering, . 04.07 .84 

Materieel ·gezien staat vit verloren. lfa. 

driekwartiitr .nadenken .van d~ zwartspeler 

(wij waren 'b,eiden al ge.ruime t:i,jd vol

komen lazarus en spee}den zonder ·klok) 

had ik echter goede hoop remise ti3 kunllen 

houden. De wit.t~koning .blokkeeri alleen 

twee pionnen en ·de witte ~oren staat ab

surd aktief •. Een karakteristieke v~~ding 

is 4S. •• b3 '.49 Tb3: J,d6 . 50 Te31! inet on

middelijk r•ise. Het ziet er wat bizar 

uit, lilaal' het . werkt wel. ~enslot .te vond 

Benno nog -êèn plan om- êioor -té spelen: 

48 . . . Ke7~7 - , . 
49 . Ke2-d2 . Kd7-o7 

50 Tb6-f6 

Een wel zeer .,kritiék moment" Zwart· Zég' 

dat 50 ••• b3 51 Tf4: e3+ 52 Ke}! direkt: . 

tot .r•s~ leidt. ijet -.akt echter n_iet U.l t. 
. · .. ' ,. . .. .. . ..,. .. . 

· ,o --· · ·.e4-e3+ -

51. Kd2-d3 b4-b3 ? 1·. • 

En ook 51 ••• Lc1 52 Tf4: Ld2 53 Tb4: ia . 

meteen remise. De tekstzet maakt ook nog 

remise met loper tegen toren, maar. is 

een fali~t . verkeeJ:d af:~_open~e .laatste .. 

winstpoging; _ 2;0 gaat. d,at • '. . . . ' . : '·· ., ' .· ·., . 
.;. ~. 1 

j 
1 
1 •• 

1 

j __ 



De, .hele partij sta je gewonnen _en dan opeens 
blijkt er e.en studie-aohtige remiseate _lling 
op . het bord. te staan. Niet in sta.at om zich 
bij de onverm'i .jdelijke p'Cl.ntendéiing néer 
te leggen weet Denno de partij nog te 
verliezen door werkelijk deze i,n a.J.le va.
riant"en voorkomende maar Eiie"chtÏ~ nü ve~ 

D liezende zet te d~en. Er vol~e . simpel: 

53 Tf4-c4+ 

Wint de loper en nipt de partij. 

53 Kc7-b6 
54 Tc4:c1 Kb6-b5 
55. Kd.3:e3 Kb5-b4 
56 KeJ-d.3 b3-b2 -

57 Tc1-b1 Kb4-a3 
58 Kd.3-<:2 Ka.3-a.2 

j 59 To ·1 :b2+ 

En zwart ga.f b.et geheel gebroken op. 
Niet lang na deze partij verh.uisd.e ik 
naar Amsterdam en werd lid van US. De 
week na., m.ijn hartverscheurende tweeling 
tegen Lèsman en de Rijk overkwam mijn 
t1genstander het volgende: 

Bert van Baar - L.lJ.f, 05"02.85 

Wit ~ dat zwart na 

25 De2-e5+ Kb8-b7 

verloren stond, maar nu volgde er: 

26 ·ne5:h8?? 
A'·1": 

Na 26 Tc5; r bc5: 27 Pd6+ had wit de dame 
gewonnen en de pe;x,tij" De torenwinst kóst 
de partij vanwege h.et aardige; 

26 . . Ld'.):&'2 +! • 
27 .Kh1 :g2 Dd7--.d2+ 
28 Kg2-f3 (?) IYJ.2-e.3+ (?) 

Merkwaardig genoeg ver~Qim ik met 28 ••• 
Df2+ 29 Ke4 De3 mat in twee te geven. Nu 
komt toch de · oorspronkelijke wending op 

het bord: 
29:· !(f3-82 
)ü I(g2-h3 
31 Kh3-h.4 

"· _32 , Kb.4:h5 
.. B Kh~h6 

De3-f2+ 
g5-tr4+ 

Ló5-e7+ 
I)f2~f5+ : 

, Df 5-,gp mat · 

Hartverscheurend, om in hèt zicht vàn 
de winst nog even zo rlf!sohwindeld. te . 
worden.In h~t volgende fragment ec~ter, 
doet een gevreesde aanValSBpelér ziob.~ 
zelf op groteske wijze de da$ om. Dit 
leerzame momen·t zal mi j rwg l.euig 
heugen ... 

LlM - Ma.re Ordodi t 

We bevonden . o:ns in ·de uitvluggerfase 
van de vijfde ronde van het Studenten- ·. 
kampioenschap 1985 in , de B-groep. De 
wederzijdse her.gro~peringen waren al 
·~o h,lri ,ik geweest dat ik er geen gat · in 
za,g de pluspio11. nog eventjes snel te 
realiseren ( on'tzag voor de. tegensta.n.de.1• 
zal 'ook -een. rol gespeeld .hebben.) e 'ffa. 
d.e zet 51 bl te hebben uitgevoerd bood 
ik remise aan, maar.' enigszins verr,...asen.d 
wimpelde Ka.re het weg m•t een •Nee, . ik 
wil nog wat '98't.ten doen .. •., 1 , 0 , 

51 
52 ,.Lg4:e6 

Df7-e7 
Tf6!e6 ?? 

En reeds na twee zetten bewijst 
r-Marc de iii tsp:raak dat :t'emi se weige-.i,en. in 
mindere stelling onafwend.baa.r tot ~el-f-
moord letdt.. · 

. 53 _Pe)-f5 

'Ik neem niet aan dat het ren1is.e-~bod 
nog -geldig is?• informeerà..e lare .gela:~en. 

53 
54 f2:e3 
55 Pf5:g7 
56 ·-.Dd.2~2+ 
57 Pgî-b.5 
58 »c2-g6 

e4 .... eJ 
J)ei''1--f6. 
Te6-e7 · 
Kh7-hB 
l1f6-h4 

1-0 



.. f 

Chronologisch ga ik nog _flv'en voort. 

Ik had nog net g2 en o3 gedekt weten te 
houden toen Onno toch een manier bleek 
te weten materiaal te winnen. Het blijkt 
zijn stelling echter geen goed te doen: 

29 
30 ç3:~ 
31 b4:a5 
32 Do2:c,4 

Pd5-b4 !? 
I>c6:~3 
Df3:.f4 . 

Stellingsgeluk { 9f -pech): wit dreigt 
opeens mat in twee en krijgt een gevaar
lijke vrijpion. 

32 
33 Kg1;.;:f1 ' 
34 a5:b6 
35 Ta2-f2 
36 Kf1~1 

,.J>;f4-e3+ 
Tg6-d.8. 
De3-f4+ 

· Df4-g4 
Td8:d6 

Met een bedoeling die 'op slag verlie~t, 
de witte dreigingen lijken echter al 
niet meer te pareren. 

3T e5:d6+ 
38 Do4-c7+ 
39 Dc7-c5+ 
40 Do5-e5+ 

Ke7:d6 
K46-d5 
Kd~4 
.· 1-0 

Zeer tevreden ben ik over het volgende 
geveoht,waarin de waaghals zegeviert. 

LIM - Adriaan Houtsmuller, 21.11.85 

stelling na 21 Lf1-b5 

J · 

Er was al hJt rlodige : gebèurd vöor dit 1 

voor wit gunstige eindspel op het bor~ 
~s verschenen, maar het eindigt zoal~ ik 
ih mijn zoetste dromen niet had durveJ:l 
hopen. Na zwarts zet · 

21 Pe8-d6 
• 

realiseerde ik DliJ opeênS dat zówèl ·de 
loper op b5 als het paard op h3 in ston
den. Nu leek 22 Ld6: mij geen winatpofing 
en vanzelfsprèkend is 22 Lb5-f1 een 
psychologisch onaanvaardbare zet. Er bleek 
echter nog het é,n en ander in d~ stelling 
te zitten, dus speelde ik: 

22 Ph3-f4!? Pd6:b5 
23 Pt'4:d5 

_Nu dreigt wit zijn stuk t .erug te winn~n 
onder het behoud van een pluspi9n met ' 
24 a4 en 25 Pc7: en het is moeiliJk' je 
zien wat zwart daartegen kan ondernem~n 
aangezien 23 ••• La5+ 24 b4 Lb4: . 25 . Lb4; 
de dreiging 26 Pe7+ oplevert~ Na geko~
atateerd te hebben dat 24 Pf'6+? gt'6: 
25 Lf6: niets ia voor wi~ ~esluit Adr~aan · 
echter op behoud van zijn stuk te speien: 

23 Lo8-e6 . ?? 
:, 24 Pd5-:t6+ ! -. , 

' . . ... laar nu gat'" hij het tiertmd op,' ';""want nu 
zag hij wel dat na 24 gt'6: 25 Tg1+ lil&~ 

onvermijdelijk is. Zoete wraak! 
Na 23 ••• li5! had wit het kunnen schudd,n. 

Overigens herinner je je de twee leur._ 

partien uit het begin van dit schrijven 
vast nog ll•el. Ik hel>"naiteÎi 'jk nog' zo'n 
tweeling in mijn bezit, nu. met_ e~n geluk
kiger ~loop. T·wee partijen dd, 1_8.10.85 
tussen de bekende klubgenoot WLE, eh . 
ondergetekende verliepen als volgt: 
WLE ~ Bertje, 1 f4 e5 2 dJ ef4: 3 Lf4i Df6 
4 .Dd2 Db2: 5 Dc3 Lb4 . 0-1 dus toen nof 
maar een partijtje geàpeeld, Bert je · - · WLE 

1 e4 Pf6 2 e5 Pd5 3 d4 d6 4 Pf3 Lg4 5 Lc4 
Pb6 6 .Lf7:+ Kf7: 7 Pó+ ICg8 8 Dg4: . De8 
9 Df3 De8 10 e6 Pc6 11 Df7+· Df7~ 12 ef7: mat 

Zo, d~t is een mooi beduit. Schrijver 
dezes hëêtt 'althans , de illusie : met · ZiJn 
beschouwing ~nige klubleden te hebben 
bereikt {~amelijk degenen die er in 
voorkomen) en is overigens van mening dat 
de Gargl-tro'fee he11 niet meer· kan ·ontgaan. 
Laat dit alle blunderaars onder ons er 
evenwel niet van weerhouden ons hun 
hersenspinsels te tonen! - ' 

Bert Westera 



HOEZO NUL PUNTEN1 

oë ' wondë'ren · zijn echt · de wereld 
•. • • ,... ·1 ' • 

noG nie :c uit. Up 1 heeft . na echt 

wedstrijden weliswear ,slechts · 

28 bordpunten, ll'Béï'r ,vel mèar 

lief'st G matchpunten. 

Dat hoort, eigeryliJk ' niet. van 

,enig geluk is dan ook wel dege-

lijk spreke• maar zonder geluk 

. VS6?1; niemand wel. · 

Onze zevende wedstrijd was min 

of meêr cruciaal. We moesten 

tegen Nieuwendam dat nog volop 
' , ..... in de strijd was voor promotie, 

· terwijl wij nog op slechts 2 

_punten stonden. ·Het was dus een 

kwestie ven · erop or eronder met 

ons normaal gesproken aan het 

eind van de wedstrijd onderop. 

01tdat ik het te druk had met mijn 

eigen partij en bovendien er van 

uitging dat.i~mand anders wel een 

verslagje zou schrijven '~ ben ik 
'· ~ " ; . ' ', 

hel& us niet in staat tot een 

uitgebreid ':'erslag. Daarom vol

sta ik met wat losse opmerkingen. 

Om mBar met de grootste prestatie 

te beginnen, Paul versloeg aan 

bord 1 de zeer gevreesde Croese 

(scoort 1ede~ jaar rond de 6 uit 

9), Ik heb de partij ni~t zo 

goed kunnen , volgen, me.ar Paul 

$peelde met zwart een ietwat 

on~ebruikeliJke variant van het 

gesloten SpRe.ns en . kreeg al snel 

zeer goed spel. Het slot heb ik 

niet gezien, neer naar ik hoorde 

kwam Croese er eigenlijk niet 

Óf nauwelijks aan te pas. 

Oaermee kwam Paul terecht weer 

boven de 50;~. 

Aan bol"CI 2 ~át ik . zelf erLweder~. 
\· 

om bleek mijn openingsrepertoire 

( voor zov~r je ciaar: in mijn ·, 

geval Oberileupt over k~nt spre~ 
1 . 

ken) niet geheel toereikend. 

Tegen de mij goed bekende van 

der Velpe~, zeker geen slechte 

speler, stond ik al snel ni et 

bJjzonèer goed. Ik had zijn Ben

Oni wat weif ele nd tegengespeeld 

en -dat kan niet in deze openi!"'g, 

en zeker niet een een hoog bord. 

Gelukki~ becn~ep il<: het daeror. 

voJ.gende . lliddenspel aanzienlijk 

beter en bereikte ik al snel een 

gelijke stelling die resulteerde 

in zether:t,aling. 

Juroen asn bord 3 werd pijnlijk 

geveegd daor, de oude Sassen. 

Aan bord 4 iat Coen Makers, 

wiens partij ik mij in het ge

heel niet .kan her:tnne!'en. J:iij 

h: ~lde ctaéht ik remise. Coen doet 

het overigens prima aan dit 

toch redelijk hoge bord, elhoe-

, · • • 1 i · · e· ·~r we_ niJ vo_uens m J n~~ o.~~ 

kan. Hij moet alleen niet van 

die ,,~uperlulliije oneningen 

speÎen. M.i. een kwestie van 

misplaatste luiheid. 

l'!ie er aan bord 6 speelde weet 

ik niet '~11eer. Mark Ordodi naar ik 

a0nneem • . In .ieder .geval ging " 

deze partij verloren. Ten 

aanzien _ven Merk trouwens het 

volgende: hij kan het best 

:: . 
... ~ . 

. ·~ 



rrear hij zou eerst eens een jaar LcrEn voor de ds rdë keer). Ed is' 

ee.n een ·laag bord moeten spelen. denk niet zozeer sterker dan dege-

Oat geldt trouwens vocir meér men- nen ciie IJrJven hem zitten maar hij 

sen. De score van Jeroen Groot die heeft de mazzel dat de tegenstand 

wij hier met de mantel eter liefde aan bord 10 ( en ook Aon bord 9} 

zullen be de kken is zeker niet in 

overeenstemming met zijn kwalitei

ten maar hij mist behalve de erv a

ring voon,l hardheid, evene.ls bijv. 

Jan Koomen. Voor deze drie 

spelers geldt t~uwens dat zij 

telkens _nie~ dat tikje geluk heb

ben è.e.t mst na?;le Peter SeuG cl wel 

heeft. 

FetE:·r komt den ook wel tot scorP.n. 

Tegen Niew1ennem won hij van Han 

Gieske, in een niet eens zo ~rijs 

verl•den een der topspelers van ••• 

US. In een scherpe steliing v~el 

Han ten prooi aan een bijzonder 

ernstige vorm van ondersch6 .ttin~ 

ven zij~ teg i::nst ~nder en liet 

zich oewill~a.sle.chten. 

Overigens mc,et men. niet vergeten 

cia.t ~bluk zich tot op zekere hoo~

te wel degelijk l e.öt a~dwinsien. 

Met name door te streven naar 

stellingen waBrin je je ;Jrett1.'1 
,;~:-• . 

voelt vsruroat j e de kans ,:,p succes. 

Zo deen de stellingen van Rob van 

Gompel mij regelmatig pijn aen de 

ogen, maar tegen Nieuwendam scoorde 

hij er wel mee. 

Henk Roozenclaal maakte aan bord 9 

(?) zijn debuut met een prima 

remise. Een vaste speler voor vol

eend jaar dunkt mij. 

En clan, de'.. topscorer. Aan bord 10 

won Ed Schouten . voor . de tweede 

achtereenvolut ,nde maal ( teg en 

• 
ow.:,r het algemeen wat minder is. 

Ve.flk spelen daar of oudere spelers 

o~ juist zeer onervaren im,ali.ers. 

Niet dat ik daarmee afbr r-;uk w:!.J. 

aan zijn prestaties. Per slot 

van re!<ening is Et : ook nog zeer 

jong en onerver~n • . 

Degene èi e goed geteld h8ert zal 

tet cie conclusie cekor. 1en z_ijn ciat 

C:e ei ndui tsleg 5:!.-4 ,\ voor ons 
.::; C: . 

v,ss. 

Op de ,._,edstrijd tE:~en Laren zal 

ikverder niet inge.ï -s.n aangezien 

ik fü'tnneem dat Rudy ven Mege11 

( ik hoop dat ik de naum goed heb) 

zijn bezo13k en eenteken:i.naen 1:iet 

eeai gec:ietail :e erd verslag . zel 

bekronen. 

Ik vermeld slechts · dat we wederom 

wonnen ( 6: <='3~) en dat ik E.'ir.d~-

l~j~ ock eens won en de.erw.ee op 

de nor;; eni0szins eanve~rdbere 

score van 2! uit ? kwam. 

T.TURK--0. DE BEER 12-4-86 bord 2 

1 d2-d4 Pg8-f6 

2 c2-c4 c?-c5 

3 d4-d5 b7-b5 

4 c4xb5 a?-a6 

5 b5xa6 L~Bxa6 

6 Pb1-c3 c0-d6 

? Pg1-f'3 ff7-g6 

8 g2-g3 Lf8-g7 

9 Lf1-g 2 0-0 



0 0-0 · Pb8-c.!7 

1 -Cc:!1-c2 OdS?C? 

2 Tf 1·-d1 Tfe-be 

3 Te.1-b1 rae:.e? 

a :-h2-h3 Pf6-e8 

5 Lc1-f4 Od8-e5 

6 Lf4-d2 Pe8-c? 

7 Pc3-e4 . Oe.5-b5 

8 Pa4-c3 Ob5-b? ? ! 

9 l:.d2-e3 

0 

1 

Le3-g5 l 

h3-h4 ?! 

Tot nu toe is het een lang

zer.ie leveerpartij c:;e•:1eest, 

zoals ti.: : dm:m uebruikeÜjk . 

na het · Wolga-gambiet. Omdat, 
. . + 

mijn tegenstander wel heel 

.speelt met zijn Dame op a8 

. vond ik he ·ê; tijd voor actie 

op de koningsvleugel. ':'!aor

schijnlijk ::i..s dit toch niet 

geheel correct. Weliswaar is 

21 •• ~·Lc4 vocir zover ik ka.n 

nagaan in een uurtje nil -,t 

goec.'. na 22 b3: 

A 22 ••• Ld5:23 PdS: FdG: r4 

Pe5 e6 25 Pc4 Ta2: 26 Od3 

Oa6 27 Ld5: ed5: ~8 Dd5: i,. 
Q 22 ••• Pd5: 23 bc4: Pc3: 24 

;-Js5 Tb1: 25 Tb1: Dc8 26 

Le?:+ Kg8. 2? Oc3: Le5: 28 

. Od3 + -maar na hst kn3lblo8dige ;:.1 . 

.- provocerend 

; .". :-1f'5l is wit niets op1escheten. 

..,,. 
<'.. t 

N1fttemin krijg ik in ,de pa'rtij _: 

volkomen gelijk. 

22 h4-h5 

23 b2xc3 · 

24 Td1xb1 

Pc?-b5 ?! 

Pb5xc3 ? 

Tb8xb1 

. Oa8xd5? 

Dit verlie ::..t geforceerd mate

riaal. Eerlijk gezegd had ik 

in het geheel niet gekeken 

naar 24 ••• Dd5x omdat ik dacht 

dat zwart 24 •• ·• Lc4 van plàn 

was en slaan op d5 zelfmoord 

leek. 24 ••• Lc4 25 De4! L!:15: 

26 De?:+ Kg8 27 c4! Lc6 28 

Dd6: Ta2: 29 Lh3! bleek ach~ 

teraf ook heel . slecht. 

De weerlegging van 24 ••• Dd5 

vond ikheel snel: na het v1eg

spelen van het paard om de dia

gonaal te openen - ste.e .t de lop ·er 

op g5 ono c dekt dus: 

25 Lg5xe7+ l(fG-g8 

2G h§xg6 h?xg6 

27 Pf3-d4 ' Dd5-h5 ? 

28 Pc:14-c6 Ta?-b? 

29 Tb1xb? La8xb? 

30 Le?xd6 Lb7...;a6 

31 Lg2-f3 ! Oh5-h3 

32 Dc2-e.4 ·Oh3-e6 · 

33 Pc6-e?+ ' 1-0 

Tot slot heel kort waarom ik 

o:Jgaf tpgen Rob van G.oriipe~: -: 

ik speel voor mijn p}ezier en 

niet .om ~e .winnf;-n, a,lthans .ni8t 

ui t s lui tencl om te .d.anen. Zoc.'1'l:I 
; 1. 

icJ:s of iemanc.'. mijn plezier ver

galt . s p e el if< r:iiet verder • . 

Rob speelde tegen mij met een 
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WIL JE MATTEN ? 

Het scll.a.a.~el is zo onrechtvaardig 
als het leven zelf! Degenen die 
mijn ru.'brl!eken door de ja.ren heen 
hebben gelezen weten . dat i.~ 
mijzelf nimmer heb gespa;:,....t'd,; 
ook verliespartijen ·waren e..en. 
de orde van de a.a.g. Miet zelden 
kwamen deze tot stand nadat ik in 
zeer goede tot gewon.rien stellingen_ 
ten onrechte het motto hanteerde 
"alles wint'!• Maait' ik heb deze 
nederlagen altijd aJ.s wijze lessen 
beschouwd. Twee oonclusies zijn 
voor r.iijn spel van bijzonder be
lang geweest: 
1) de partij is pas 'uit' aJ.s 
de tegenstander hee:f'li opgegeven, 
2) 'inoorrect'e' offers stellen 
de verdedige..11de partij op (ons) 
laag nivea;u. vaak voor onoplosbare 
problemen. 
Zoals Willem Bla.nkert ons ü:i t 
Bud..a.pest a.l -m~ldde is e..'ilig 
opportunisme niet vies, en er 
ontsta.an m.i. de leukste I)a.t'

tijen door. Onvermijdelijk haast 
doet niema..nd steeds de beste zet; 
mijn 'partijen-ui t-étn-stuk:' 
blijken aahtera.f aJ.tijd nog vol 
smetten te zitten. 
Ea~ ö.antal voorbeelden uit mijn 
recente p~ijk za.J. hopelijk 
duidelijk maken dat (wellicht 
met u.itzonderine van Paul van 
derWerve) niemand va.n US écht 
kan sc.liaJten. Met a...11.dere woorden: 
gooi die mees-l;erpretenties ma.? .. r 
in de pru.llenba.k e..'11. ga lekker 
ha.l"'J;:en ! 

Het eerste dia,eram is de stel~ 
ling na de 226 zet van zwait 
(Pgf$-e7) i..11 RvG - PoBe Gou.ld 
(rati~ 1446 1), 1 e ronde P .K. 
s.G.A. 7-2-19860 Mijn tegen
stander, e:an. äigelsman die naar 
groep B wa.s gepromoveerd, was 

1-. 

.. ~ 

net zo ernstig grieperig als ik:; en 
snoot tijdens de partij vele dozen 
zakd.oe.l.c.jes weg. Tu.sse.no.oor verslond 
hij grote hoeveelil.eden pinde,Ts uit 
de dop, waardoor ik mijn bord door 
het gekraak 3"',eeds gemaJdcelijk kon 
terugvinden (~t is positief denken!). 

diagram 1. 

AJJl.oewel i..1-c me realiseerde 1ri.et a.l 
te sc.h.erp te hebben gespeeld staat 
zwart hier tooh verlore..11, en de 
combinatie was te simpel om te missen: 

23 • Pf5xh6 + I g{-:m6 
24. ·. Ld4xf'6 Iá:8-g{ ( t) 
Zwa.rt áaAJ.t zijn , n81lS nog.~_ep, 
en gaat er terecht va.nuit d.a.t met 
dit pionverlies zijn lot nog niet 
bezegeld hoe;ft ·ce zijn. 
25 • . L:f6xg7 Kg8X(fl 
26. Tf1-f3 'Kf!;7-h7 
27 • Tf3-h3 Pe7-g8 ( l) . 
28. f4-f5 ? 1 
Ee11voudige:r lijkt me nu 28.ru.3! f5 
( d.aa.r wa.s ilc • 'balig' voor) 29 • e.5 d.xe5 
30 .Too?5+ Kh.8 31.f'xe5 met 2 pluspionnen. 
28. ••• Tel>-e5 
29. D12-i'4 J)c7-e7 
30. Te1-e3 'De7-f6 
31. g2-g4 Jfn.7~"'7 
320 g4-g5 . l h6Xë5 
33. Te3-g3 °Ku"7-f8 
34• Tg3Xt;5 K:fl>-e7 

Tot zover allemaal a.:i.rdig wellioht. 
Om nu het bewijs te voltooie..11 had ik 
35.11hg3 kur.L.°llen spelen, IIla.a.t' ik zag 
ineen3 een onmiddellijke winst: 



stuk minder in mijn ogen belache

lijk lang door. Nu geef ik zonder 

meer toe de.t het heel moeilijk te 

bepa .le n is ~·mnnee r het onb~haCJr

lijk wordt oro nog c'.oor te spele n 

E.ls js verloren s'i;net. Cvt··r het 

en Kcrtsnoj en iA hvn sporen a.ncle

ren hebben dit ook ti j('.ens r'.e par

tij ge".tnt1 -ocJucE::erd. Schaken is 

tegenwoordi~ sport en sport is 

oorl~ en in een oorlog zijn alle 

middelen geoorloofü. 

algemeen vind ik den ook zeker niet He:t velt mij op de J.ae.tste tijd · 

snel dat mijn tegenstander ( of' ik- dat ook op eins niveau de 'welle-

zelf!) te lt{nu cloorsp,dt~ Zol&n0 vendheid' afneemt. 

er nog spreke is van {:reigint;E<n en Ik persoonlijk vind het h8el 

of tijLlnood mmit je nctuv rlijk beJ.nnorijk Or'l een enlgs;:ins nor-

doorspeJ.en. male reléttie met mijn tegensté(n-

!1an ,:ie andere kant is he-t algemeen dl~r te onc!!::·rhouL'en. Dae,rom proue ':::r 

bekend dat 'i:;e lani.1 c.:oorspelen zeer ik zo veeI ""'' :J=l ijk Gll8s nn te 

stand~r ( voor so: v1ige mensen een ergeren. (Dit staat er wat krom 

reden te meer om achterlijk lang me.ar iedereen begr.:tjpt wel wet ik 

door te spelen), evenal s het blij- bc-nlnel). 

ven..,in dooie remisestanden (niet Dit holJdt dus j_n· dat ik bijvoor-

wuer, Rob?).+ doorspelen b,:,sJ.d 7E\ l vermijden om cioor te 

Nu is schaken ven neture. al ee n 

spel dat vrij 9rote spétntd.ngen line c?.::;' Rob ·::q_;c.:n ;,!~.J ,_:et..,.\ 

oproept;. Dé'.•.t is precies de reden Uiteraard kan ik van iemand anders 

we~rom er een vrij omvangrijk · h9t;zelf'de gedre.ospfftroon niet 

corpus van inf'ormele gedragsreg els eisen, n1u[~r ik ' behoud mij wel 

ontstean · is bij het scha6kspel. het recht voor de partij te bein-

Vroeg er was het vooral op hr.Jger digen in soortoelijke si tueties. 

niveau enn spel voor 'heren' 1 !/Bt neme in de interne competitie 

een heleboel dingen waren 'not tlone' diPrrt 111;;:-ri m.i. zi ch zo veel moge

zoals de enge:-1sen hot zo mooi uit""' J.iji' i;e :richten op het in stenè 

dr ukken, en cp ut.:n enkele ui tzun ... 

èFring na si:-rc:.i.dc.'.E? r1E:n f'en vrij 

:a;rotE: .,;a·:~f'.. ven wellevr :nc'.heid e n 

Vnorr:;J. c:ucr toodoen vün Sobby 

Ficchsr is men op hoger niveau 

er toe overgegaan om de tegenstan

zonodi!r flink tE·.- r.irovoceren bui

ten de pertij. !Je heren Kerpov en 

houden van•voorbeE:ldice gedmgs

nor:i!en•. ( Ik geef' toe t:Eit dit een 

beei;je liS , t op een 'etl1isr.::h revei1' 

1,:,_1 ,.' 1.;, weet ook zo snel geen be

tere termen). 

RVG-TT 1" e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 d4 ed4: 
4 Lc4 Le? 5 c3 Pa5 6 Lf7? Kf? 7 Pe5 
K~8 8 0~3 Pf6 9 Pg4 Kg8? 10 Pf6 Lf6 
11 e5 De? 12 Dd5 Kf6 13 f4! Pc6 14 . 
cd4? Ob4 15 Pc3 Le? 16 Le3 Db2 1? 
Tc1 Pb4 18 De4 Pe2 19 Pa2 Da?. 20 
0-0 d5 21 Od3 g6 22 Te? Lf5 23 Dc3 
Oa6 24 Db3 Dd3 25 Tc3 Oe4 1-0 



Exact de?.ie s·!;elling ontstond in 
Bouma-Ii'l.rG na 13 •• Pd7 met wit ae,n 
zet (i .:p~-v. z1:1a,rt) • ~'iiet speelde 
14.Lo4, W-=vr-t1n. B-;: tot zijn opluc..1-J.
ting eee.n 44 •• Lxo3 liet voJ.een 
(ma.z-r 14-.. Ta.o8), an ui teind.elijk 
verloo;r. De theorie is V2.;fJ. meni:ri...g 
dat Hit gee:n oorrr.,_,cns:,,tie heeft 

• voor d.e pi on, 0n dus leGk het mij, 
met deze l:ew.is, d<:3:t he-t tkî.i'.l me·!; 
een extra ·'tïenrpo ze.leer 0oed moest 
zijn voor zwart, en na nog eens 
diep ad.er.1 te hebben zehaalr3. 'gaf' 
i.'k d:us mijn fiai.kchettoloper voo~ 
een pion , in Qe v0ronders-'GelliJ43; 
het komende wit·l;e in.itia.-'Gi ef te 
};:ur ... "")..0..r1 e,f slél,3,,,.""l.o Uit deze opmer~d.:ng 
blijkt mijn opvattin.3 da;t 1-ïi. t wel 
oorrçensa.tie heeft$ maar niet genoeg. 
Adrla.?.11 evcmwel. is geloof ik nog 
steeds van ma.'l'.l.i~ dat mijn vol 0ende 
zet dlJ.bieus is, zo niet slecht. 
14. ••• Lg{xo3 t 
15 • b2xc3 D?,5::m3 
16. Df3-f2 
In de stelli~-ie met Lc4 volgt in 
êl.e theorie 16.Lb3 Pc5 17 .114 a5 +. 
Omdat nu de loper nog de d-lijn 
•verstopt t hee..+'t zi,iart de mogelijk
heicl • .Pd.4-, hetgeen wits zet ver
klaa.r"t. Misschien vras toch 16.De2 
beter, omdat ne. 16"Pd4? ! 17 .1xc14 
lm:!4-18.Lc4 ,dt meer oomp~'1.satie 
lijkt te hebben dë.n i:1 de partij. 
16. ••• a7-..~ 
~ °uc-elijk is deze zet voor verbete
rine vatoaa..r. 
17. f'4,-f5 ! Kg8-h8 t 
Het theme. va.n de vola;ende fase. 
Wit doet zijn u.5:°(;erste best te 
profiteren van de verzW'a.k:1'.:ine; van 
èl.e zwarte velden van zwa.:rl, die 
zich inventief moet verdedigen. 

13. :ûf'2-h4 Pd7-f'6 
19. Le3-g5 P.f'6-g8 
2Q. i'5-:f6 e7xt6 
21i, T:f"1.x:f'6 . .. · t 
Ee...11. moeilijke beslissing, ma.a.r;t het · 
is n:ie't zo (zoals wij na de pa.rtiJ 
dachten) dat z1~ pion d6 verliest 
na 21.T.aX?6 i.v.m. de zet ••l>o5+-
21. • • • Kh8-g'7 ! 
Dit noemde ádriaan een ttt-nisoh 
Hou-l;srm.1.llex-ze·l;j en, voor welk enorm 
coBplimc.:.fl.t mi~n ha.t""Gelijke d.&""lld 
22. Tf'6-:f'3 \ ! ) f7-f6 
23. 1(6-d.2 Dc3-c5 + 
24. Ld2-e3 Dc5-e5 
25 • 1e3-f 4 De5-c5 + 
:E.'ve~1. wat dichter nao.r de 4oe zet, 
1-122J:'.na een ui tvluggerf o.se wac .. }].t ! 
26. Ke1-:.~1 Ta.3-à.8 
27. Lf4-e3 .Dc5-o3 
28. Ld3-e2? 
Offe1--t een tweede pion zonder veel 
rechtv~1.1·d.igi:ae, ma.ar <.Yverigens i,;as 
:n.n het het ere 28 .Lo2 JJb2 ool.:: geen 
c;oecle a.a.nrc.lsvoortzet·èi:ng te vind.en. 
280 • • • Dc3::r.c2 
29. Td.1-d.2 Do2-b1 + 
30. T:f3-i'"l Db1-b4 
31. Le2-à.1 d.6-d.5 t 
Zwa.r-li begint het ini ti&tief wer te 
n0m~1.o Een [;t'ootmeester zou met ,d t 
op dit moment ve1"!lloedelijk overwegen 
op te geven. Op ons n:i.veau. geldt dit 
minder tot niet; 1',.driaa.n heeft e;root 
gelijlc d.a,·<i hij "noe even kijkt II o 

32. , T'r1-f 4 d5-d.4-
33. e4,-e5 

rilisschien niet ne-iijes van mij, dit 
dif.l.gra.m op di·i; rnoment, maa.r h.et vervolg 
rcchtVê-0.rdiC,'t alles. Z,-rd.T"v staat 
huizenhoog 6·':B'wonnen. 
33. ••o f6xe5 
De derde pion. Ad.ria.a..."1. keek, 011.da.nks 
zijn beperh.--te tijd, v:rij lë>.ng naa;r-



Zien mijn geachte lezers de 
bedoelde combinatie ? lîee ? 
Dan stijgt bij deze Uw RvGEt,O 
met 100 punten! 

35 • Tg5.:r..g8 '?? Tà.8:x:g8 
36. Th3-h6 
De bed.oelël.e pointe, ma2,r nu zag 

' ik die ë..d.d.er ook wel zitten. 
Gelulckig had mijn tegenstander 
last vM een C...llder serpen:lï: 
zijn ld ok. 
36. ••• T~""'6 ! 
37 • · 'J!n.6-h4 Tr,"6-g:5 ! ' 
Deze zet·cen e-.i,ri.gen i11 een r aze nd. . 
tempo, en nagenoeg a ·i:;empo beslooi; 
ik gedesillussioneerd 'clan rnaa.r 
de ze·i;·ten te herhalen t : 

38 T!'I.J. ~~ ???f " To.?~ . .J'I ???? 
• ..&...l~.I.V • • • • J.A.t.~t • ,; .#. 

39. f'5-:t6 · '*· opeegeva"'l.! 
E:et had hem - 1".:i.e·l; in tijdn.ood -
ongetwijfeld weinig moei te gekost 
het 1,-ti.n..vi.ende 38 •• Jl:<"h6 te vinden. 
Het idioots·te va..n het 5evaJ. is 
dat i..'\c uiteindelijk precies 1fÏll 
OD d.e m~tler die ik op de 35 ze·i:; " voor ogen had.! 
Het deed mij genoe.ge.n a.a.n he"tï eind 
van het ·l;oe:r.nooi te zien dat Gou.ld, 
die onder andere nog h2.rdha.ndie 
van. Adriá.aa ·.,verloor, ziab. met 3 
uit 7 tooh had weten te ha."l.ëlJ:tave..."1., 
even veel aJ.s M~lc en .Adr:i.o.a.n, en 
maa.r een halfje minder dan ik. 

In de 4e ronde oloeg het noodlot 
weer eens toe: e.r stond een 
'broedermoord" op het p:rogramna. 
Gezien het feit o..a.t 1 uit 4 geen 
score is werd duidelijk dat hei; 
haa:-d. "G egen hard zou gaan ••• 

:. 

Adri ~.a.n Hov.tsmuller - R'l7G (10-2-•86) 
Pirc-~vclJ. ( ! '?) 

Il• e2-eLJ. 
'2. d2-d4 
3. Pb1-c3 
4. f2-f4 

d7-d.6 
Pg8-f6 
g{-g6 

Dit hee-'c de · 'Oostenrijkse az,nvaJ.', 
ie·t;s <.w:t onbedw:i.ngbaa.r mijn la.oh- , 
spieren prikkelt. (N.B.: niet de zet) 
4. ••• Lf8-g( 
5o Pg1-f3 c7-o5 !? 
6 • d.4."W.5 Dd.8-.:'..5 
X::o.ra.ldierlstiek.e zet-'oen in deze 
saherpe va.riant, die ik eerder op 
he:b bord had ge.."rtad tee;en Wiet Bo-\.llîlD. 
(zie Schakeling 23 april 1985) • 

. 7. Lc1-d2 ? ! 
Deze zet is in de (mijn)theorieboa'!cen 
niet ·te vinden (Edll-var:tant?). Zoals 
Ad:i:--laz.n het speelt is he·~ simpel 
terapoverlies (zie verdet-), InaaJ:' het 
is welliab:t mogelijk de zet toch 
te rechtva ar digen: Î • .nx:o5 8.De2 I? 
0-0 (bijvoorbeeld) en nu 9.0-0-0 
me·t het plan Po3-b1 en Ld2-c3, het
ceen. in cle pra.l.ctijk getest zou 
moete-.a w·orden. Ic'Iijn eers·i;e indruk 
is evenwel dat dit een nogal gelni.nsteld 
pla..YJ. is, \'r.J.e.rtegen zwart zich goed 
moet l:u..nnen :ioaande houden. 
Î • ••• Da5xc5 
8 • Lf1-d3 0-0 
9. Di1-e2 Lc8-g4 

10. Ld2-e3 
Bekent zijn ,ongelijk op de 7e 7.ie·t 
en · e;aat over tot de hoof dva.ria."1.t 

. meJv een. ·tempo mimJ.cr:. Ook hier was 
er nog een. interessante mogelijk..rleid: 
10.PaL}.!? (of zelfs 10.b4!? wega~s 1000 
nxb4? 11.Pd5 e:n 12.Pxe7+ - 11. o1ib2'? 
12.Lo3! - nog voldoende mo5elijkhed.en 
tot zelf stano.i 0 de-.c.ken in oud-beke.."lde 
theorieva.r:ianten!) - met als directe 
rechtvaa.J:-oiging- het feit .da~ de dame 
nu niet nc'k'l..1'.' a5 terug kan ( •• Dc7 of 
m:Î.3sc..lrl.en • •lh5 !? ) , wa;i; de varié\nt 
zelf3tandige beta~enis verlees."1.à .• 
10. ••• Do~5 
11. 0-0 Pb8-c6 
12. h2-h3? 
Voor de verkl e...ring zie BO'Wlla-RvG. 
12. ••• 1g4,"ti'3 
13 • De2x:f'3 P:f6-d7 
14. Ta1-d.1 

zie dia..zram op de volgende pag::i.né.l. 



hoe da...'YJ. ook: in tempodwa.r..g en 
verliesii da;n zijn a-pion, ma,,,-i,r 
~- ·even onvermijdelijk in alle 
geval len remise afd:wineen ••• 
59 • .. g2-g4 g6-ffj 
60. h.4.Jrg5 h6:le{6 
61. K'b4-b3 Kd4-o5 
6 2 . ICb3-a4- ?? 

, D:i;I; is de verlieze;:ide ze·l, Naar 
i~ (onbewu.st) op zat te wachten! 
D0 ( enige ! ) remisewe..:; ontst aat 
via.:.62.Kc3 Kb5 63.KdL!-Iw,5 64. 
Kc5 ! etce·hera. Dit is recht
vae,rc1igheid ! 
62. o•• 
63. Ka4-n.3 

Ko5-o4 
Ko4-b5 

64. K::13-b3 Kb5x.a5 
In mijn nota:liieboekj e ~"1.t ondanks 
de gierende tijdnood ·hot hiertoe 
boed te volge~'l ,..as ( tijdens de 
par-liij e;~"'l.Oteerà.!) sta.at no_; 
een 5 (of een T) op mijn 64° 

. zet, wac'1.r-.na, i..'-c mij ertoe beperkte 
hem indien :nodig nog bin.nal'l de 
tijd met !co:r...i:ng e.11. d;?..ne te gae..:n. 
mfl.tzetten, zonder mijn boe!:eje 
met dereelijke :pla.tvloersichede.'l1. 
te ontsieren. .Adriaan gaf het 
echter na no,; 3 of 4 zi:rilo~e ... 
koningszetten op. 
Ono..anl'"-.s mijn bloeo.stollend. sleohte 
spel 'V--ano~ de 34 ° ze-t was a;n. ben 
ik zeer tro·ts op deze zeer zw2Ar 
bevochten ovèr ';-r.i..n..tring, omdz:iï iki 
ond3,:n}:s alle vernederingen die 
ik moest doorstao.n, toa..11 er me-'ti 
de V, .,, ,,. on ,,., ,,..1- .... ~nd.j e i V, ... , ~~.-.·dr.. _c,u l.. .,.,.-ov .,.. °" -.i..:.. i~-o.,:::;....:u ...., 

een hui tc11gewoon ha.....-dn~::1.:ige 
teeenstavicler mijn wil op ·te 
le.g~en. 

Het tweed.e weC:cend V'M he·l; 
Persoonlijl;: Kampioenschap viel 
scme-.a. met de W .K. Scha::,tsen in 
Inzell, het.~een mijn s·iïrijd.lu.s·i; 
niet -~en goede k,rc-,m in de twee 
slo·iïronden. De voor de 6° gapla;nde 
broedermoord. Rvq - 1,Ia.rk Ordoài 
leidde de.a.:t"Om · ( en va..11weee ·..u.tbu.n
dig gezaraenlijla: gebruik va.n 
s·l;i :"lU.lê..ntie, de 'a.voncl' tevoren, 
nadat ï·ó.J beide~1 e;ru.welijk had.den 
verloren) !'.iet to·i; slachtoffers: 
1.f3 e5 2.~3 (ik du.rfo.e 2.g4 niet 
él,él,n) -1~• :-re·i; wo.s de mooiste 5000 m. 
die ik ooit heb gezien! 
In de l e .... -:::ts"'ce ronde, cl.ie om 12030 

aa.n:viri-o, zou. he"'G 3.?lo.ers lopen. L~ 
had 2i uit 6, ·wat betekent dat remise 

~ nodig en voldoencle was om :niet ta 
d0grad.eren. Ui-'ii;S'2..&:.tJ.de ve-11 het fei t 
dat da:i;· (in het Zwitsers &ys·iïeem) 
doorga.a...ri.s ook voor de tegensta.nder 
;:;elfü; keelc ik eva""l na.a,r J3ogiev-Vergeer 
op de 1500 m., w2.chttc ·èoen oolc 
Sjas jerin nog even af, en ve:i:'schecn opi 
!' 12.50 in de toer;.'1ooizac1.1. Een te 
snelle blik op d.e scoretabel verhin
d0rd.e dat -'rn·t; mij dooro.xo!lf a.e.t 
mijn -~egensta:no.e:r (met v-d. t J sleo..h:ts 
2 uit 6 ha<.l. en du.s beslt s·t moest win:.<1.e..'ll ! , 
In een Italia.é'i,zl.se opening ko11. ik eJ. 
s11el een min of · meer ::;elijke s·telJ.ing 
bereiken, en ging moe;elijkheden cle 
strijd ·1:;e verscherpai."1.: die ui tera.c.~,rcl 
ook risico inhoude.."l, uit <le ~i0f;• 

To~1 een tijdje la;'i;er bleek dat 
remise iûe-1:; a.:1n de orcle . was beereer, 
ik dat ik de 10 k:m. wel vere;e·iïen kon: 
dit was een ceval van leven of dood 
in een :.:,"1ielli21..g die zio..ri. d.a,-.rtoe 
nauwelijl(:S le0J1de. Gelul&.ig moest 
mijn tegen.s-'cander te zeer vervlal'".kende 
voortzettineen verinijden, mazr zijn 
stijl 1:2.s ~,;::ennelijk noce.l Knrpov"""'"'-•chtie;. 
De volgende ntellinc ontstond na cle 

e 31 zet V''-"ll. z..ra.1.--t: 

dia,eram 6. J .13rugman - P.:vG (16-2-'86) 

ll1t' dreiöf; me . .-1:; in één or) g2, wa.artec;en 
32.Ph..il een a.J.tha..:~s voorlopige riposte 
is, en ook na, het zwak uitziende 32. 
Tg1 is geen Zii'à.J."te winst in zicht, 
ëi,l sta:.t hl.j zeker betèr. To:> vol...,o-t: 
320 g2-g3 ? P:f4Jd,..J t 
!i!"a. vrij lé>-n& nade.;.1...:.cen, al . Z0.g il<: 
de ee1woudi;gs-lie va..'Y>j.ant, die in de 
partij gespeelo. wo:ra.:t, onmid.dellij!i::. 
Ik za.g ool: 33 .Ph4, °\~-a.?r.ae, 33 •• TJ~ 
34.Kxb.3 cli.reot verliest. :mt-volg't . 
echter 33 •• Jh7 ! 34.K."rh.3 r!5 +. 
33 • Eh2x.bJ T-f7:cf 3 
34-· Dc2-d 1 T:r3-f5 



zijn rc.vageo Toei.1. zwaa.id.o zijn 
he..n.él. hoog over de tafel, ik begon 
reeds cle mijne te hex:fe..'l'J. teneinde 
zijn overgme glimlachend te .:',(_1.."1.-. 

va...'\!'den, ma.;1.r zijn hé1.:.1.d dM.J.c1e 
plots, er!. er volgde 
34• T'Z o/"e4 
1);,2.J:"'lïcl.11 was i:.c perplex. Ett-is 
ec..h:ter l'lla.é1..I' één methode om ma'Yl.sen 
die ·weii;eren op ·te e~e..-ri op hun 
::.:,la.ats te zette..'Yl, en cJ..at is ze 
me-',,; veel geweld in ee..ri :paa.r 
ze·liten %n het bord ·te zetten, 
wo.a.rtoe 34 •• o.::::e3 zeer eesc.hikt 
is (ga di·t zelf n2. ! ) , maar hoe, ·~ .:.. 
i::: dit gezien ha.o., besloot ik ge
zien mijn weinige tijd., en itlt 
2.ri.cst net ,üs in d.e 1 ° rond.e eei1 

lek. ·liegen te komen, tot een 
'veiliGe' voortzetti:'13• o, hel2.a.s! 
Oolc 34"T-f1+ 35.JG:i2 D'o1 leidt to"G 
stulcwins-li en meer · (35 .Lg1 D:cl2). 
34• ••• JJb4,-e7 ? 
35• Le3-b'5 De7-b4 
36. 1d 1-b3 ~!8-f 1 + 
37 • Kb.1-112 Pg8-f6 
33. Ihtl-h6 + l{{;7-h8 
39• L'b3-f7 D'o4-f8 \ 

Zoals a.l opgemerl:t niet op zijn 
ste1•1:st c;errpceld, ma.é;.r ruim vol
doende voor ,11':i.nsto Adri a.2n ziet 
da,t blijkbaar.:- heel 2"nà.ers: 
400 lc5xf6 + Tf1xf6 
41. Ihfo::1:'3 + Td.8:xf'8 
42• Lf7-d.5 . 
Hij h"i:klcel t vrolijk af narc.1~ een 
tot2 .z.l verlor~a eindspel m0~ 3 (!) 
pio:n.ne.11 minder ~J BI:GI111 DA.1I N'J 
rumcr: SE AAN ?? ! ! 
w..:fin, ik geloof tl.:,-~ i:::C ( e.."l e:.aderen) 
hem intussen ~1eb1::,en :o.1..,1z1.en. over
tuize;:i van cle volstrelde on·toela.at
ba.arheid e:1 i m.'!loralit eit hiervan. 
Ik we1'd boos d.c-'1.t hij von.d cl,.-,:lj ilt 
dit eindspel 110g moes·l; bm.i1.jzen 
in de ui tvlt1C c;er-lase ( elk een 
J~·ro.rtier) en dat is nooit goed! 
Ik hoo. bove..."'lilien zo'n 10 mi.nu.ten 
mee:r, en SJ.)eelde toah s;,1.el i.p.v. 
het een.voudice 42 •• ,r-14 
42. • • • Kh.8-ef{ ? ! 
~. ~xo6 b7:.co6 
44• TeLl,xe5 Tf6-d.6 · 
Het dubbel-torm1 0inds~el met 
2 plu.spion:.'l.en is nog ster;;<.lD vrij 
ecnvoudi;;; ·he 11:i.r.1.l~a.Yl, maar ilc zal 
nalaten in het vervolg steeds 
aan te geve..71. hoe zwart had 
moeten win."1enJ. Adriaan plae ,·ts-lie 

Ai• 

no. zijn volgende zet of een zet la.ter 
nóg een "'oha.11cw,lig re:,û. se-aan.bod, 
&-i. daarop zagen de toeschcntwers .(met 
name Mo.rk) hoof dsohuo.füma. -'Goe hoe ilc 
met steeds rninder ·~ijd op de klo};: 
mijn stellir;?; steeds r,1oeilijl~er te 
win.'1cn me..2....ï.ct;e: 
45• Te.5-a5 
46. Te.5-c5 
47. 
48. 
49.• 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

a..2-al~ 
24.....a5 

Tc5xb5 
Kh2-e-3 
Ke3-f4 
K:f4-e3 
Td.2:i:d3 
Ke3:r..d3 

T-.f8-a8 
Ta8-b8 
Tb8-b4 
Tb4-b5 

o6xb5 
à4-d.3 
b5-bf!. 

Kér-~6 
Td.6xd.3 

Hat voor droombeelden :i.:.< ook gehad 
m~ hebben (me-'G n2':.me mijn gruwelijke. 
51 · zet) weet ik 11..i e-t, ma.e,r i:n elk 
~eval is de stelJ.iri~ nu objectief 
:i:·e;:ûse. Het doet pijn ae,n. tdtt.n• ogen 
deze fase terug te zien. 
5L!·• 
55. 

••• 
Kd3-o4 

56" Kc4..xb3 

Kf6-e5 
1:>4-b3 

Op dJ t moment bood 1\.èlrlac"'..11, met noc 
4 minu:èen op de klok te.3'en fä: 2 (!), 
voor het eerst gerechtv-c,;,ë.\!'digd door 
do ste:!.:l.in.g, neer remise a:-m. 

0-p d.i t mooent drong ·1)8,S -~ot me doo:r-
dat ik al mijn plu.spio:nn~"1 voor 
niets had ingelevercJ .• Ik kée1,c enkele 
seconden, en concludeerde d.n.t ik i.v.m. 
de centrale positie vo.n mijn koning:: 
nog een wins"'li::?O~:n.'.S kon <.loen - boven
dien had ik (a.f'eezia7l Vë'-:'.l i1ei; feit 
dat ik de re:lrlse1 -1e5 niet gelijk za.e;) 
nog liever door mijn vlag geg<lél..n of 
doorJGzpeeld to"'i; de kale koningen da.n 
h0.î'1 rm. alsnog de han.u ·i;e moeten drul::ken! 
56. oo• Ke5-d5 
5 7 • ICb3-b,1. Kc.l5-d4 
58. h3-h4 h7-h6 
Deze ternpos·iïrijd is va.u geen belang 
voor het stelli~soo:rdeel: wit raa, 1ct; 



Er treea:i; :.rv. eei1 t a1::tisc..Y"J.e fase 
i :.1, H82,rin zwa.r'c 'Vl'ijw~l ka.."1.Sloos 
is: 
11. 
12. 

1e2-'b5 . 
0-'J-'J 

13. e4..-e5 

L:t8-e7 
JJb6-o7 

3 ~1 zaer !;::r3.cfütige aa.vip2,:::, al zeg 
ik het zelf. Op &a,:nname VG.11. he·i; 
,.,1.· 0· 0 0,-:.-,:·e·" ( n..~e!:i) volri...!- .,.,.,, .... 1.; ,;• 
,/;' .l ... ... J.. ,J.. , •• J..Ll ... .,,,, t.,ll ..i....._Q IJ,-w. 

14.P:f3 om Dcki er-uit te halen, 
Wt"'-'..:i:':.1ê1 D: no.?; s leaà.ts hacî. noe"Gen 
opp:;,..ssen niet 11al.:bes ,;rl,Y.it11 te 
5 D,ë,11 den.ke::1. Ook 13 • • Pd5 1L!-.Pxc1.5 
is 2mpe1" s:peelb ae,r -!ie 11oer.1en (let 
wel d,3:t ài:t wel vol .:;de op _g.e5 !? , 
omdat d.o..n na 12 o .Pd5 13 .P-.J:d.5 17-6 ! 
mocelijk .-;ïJ.s , ma.::,r nu vc.lt ëte 
zwa.J:'te c1-a"me net :;:ic..1'1.t::..a,k O!) o7), 
zo&"-t z:·r.J,r·l:i :üc.'h c;eo.wongen ziet 
tot een "nood.zet 11

: • 

13. o•• Pf'6-..;8 
14 . Lg5xe7 Ke8xe7 
Op het opti3ch lo 0isc11e::."e 14oeP:i:e7 
1-n.nt 15 .Pe4, met de c:l.odelij lce 
d:re:i_,3i:'15cn P-16+ en Pd6+, terwijl 
de :'.:-:o:'.li~'lg 2...:,11 d.e C::.e:'.::'.::in.z v-;;1...,.'1 Pd7 
ge1?onclen is. 
15. Dd.2-:';5 + 
16. e5xf6 + 
17. PG1-f3 

f7-f6 
Pg8:;::f6 

.. ~ li • 1 ' ... -, , ., 

..:.:i.nc:~c "J ·;: -~::. '"'U t_o.i:. geen é'..ncwre 
prioriteiten) on cle 01:.·i:;-::-tlJ.::-:.:elL% 
·i:;e -vol ·~oui en, e:n c1-2,C-~2.~·.1eo clc s lot
:..2.l1VC,l i n t e l ei ~en. 
17. 
18. 

• •• 
Th1-e1 

î\·.:.. :t~'..<.'.J.t 1,'30 . c.:;ó 5 op 19 oPd5+ mo"li 
clamewinr::;-t. J 2"Y:1er z.cnoe g hielo . 
i k 11.i et ecu z0-i:; l :J..ng ei"' r c:'.:;:enii ."lf; 
rne·b :.tt·t; uot i ef •• • 

o.iazram 9. 

18. ••• Ke7-"17 
Op dit moment verö.waalde i}~ in ël.e 
moG'elijl::hed.en Vû-n cle stellinc• Ik 
herinner mij e11ige ·i;ijö. (5 t :::· 10 
minuten) te he boen cere:'.;:eno. ( oa 19. 
L..'r.tl7, ma..u.r voor c,l op 19.Lcl:- Te8 20. 
Lxe6+? r1:~e6 21.Txe6 Kxe6, mae.r ont.;. 
d~ci;e clD:l; ik de centrunwelc lc n cl5 en 
e5 miste voor een ver-.aietizend d,;:ïme
sah o..o.kje ••• Toen 'besloot ik :-tle·h 
12,neer te denken en 19.104 te à.oen, 
om O) de volgende ze·l; verder te zien. 
Zoals Pc~u1. van der:·Icrve in ïrd.nèl.er 
è!..2.n C•)n nim..mt z&:; ( ? ) was er toah 
een onmiddellijke winst voorhanden, 
wz,...-.,rvoo~ i:::: ~lleen maé.sr even Ol1 het 
idee had ho eveï'l komen él.0 ze·cten ·te 
ver,; •liS f,elan: 19oT.z:e6? ! (a..reigl:; 20.Pd5+) 
19"K.:'Ce6 20.104+ :Pd5 (20 •• F.e7 21.Pd5 ·+) 
21 oli:ro.5+ Kd6 22 oilf4+ 1-'J o Zonde! 
19. Lb5-oL!- Th.8-e8 
20. ff3-h4 
Ten teken ve,n m:!.Jn tijd.eEjke 

, desoriëntatie, maar de zet à.oet 
geen la ·:ê,a.d.. Zen iets sneller winst
:91011 be,::;in·i:; met 20.JTot;. (plçn:Pg5+), 
dct iets l ater in de par-Gij toch 
volJt. Ik richt :nijn a.:'-ncl2,0.,.1.t e0rst 
Ol) een offer op g6, dat zutl..!"t no.g net 
kan o:;.1tkr-::.c..'ti.tcn, maar zijn stelling 
verbo ·~ ~z-en, la.ci,t s·të'E.n enig ini ti 2.ti ef, 
zit er- .1tlet in. 
20. • •• 'b7-b5 
21. Lct;.- è.3 Pd7-f8 
22. Pl1J!,-f3 Pfo-d7 
23 • Di:,'5-10,. ( ! ) e6-e5 
Uanhoop. Nu de witte velden voor 
ï,lijn ilita e i;Q)~rre,:nkelijlc zijn ;;.tcht ik 
ee!1 offe-r op "o5, dat ik e erder Hel 
ove:r-:.-rooz, n ~',2,r te ris !,:an"ii o,ch·t-'lie, 



35. f2-f3 Do~-f7 
36. Te1-f1 g{-g5 
37 • g3-c4 Tf5-f 4 
33. :JQi3-g3 Tf 4J'".e-4 * ! l 
Uit gec:i::"'t het op·! llen zeldzaam 
fra.ziJ. e slotzet, en di:t keer wel 
ooi"r0ot. l):.">,,.:'ïJ:'ro.ee ei:1.digo.e. fä:: op 
3-i-uit 7. !>.?,t moe·i; beter k:u.:.tJ.:1e.."l., 
denk: ik cLan in e0r::rte insta.ntie, 
maar d.o..n denk ik aan Gould 1 en 
aél.11 ~".èL"":i.aa ... "1., an &..f;,n het feit dat 
ik in t1-ree v~YJ. rnijn drie verlies
partij en een stuk wegguf ( 1 keer 
ir.. moeilijke, 1 keer in ui ts·i;ekende 
s·l;elling) - is dé·~t no-;. ergens een 
positief' of juist ea"l. negati3f 
te.'k:en?· - e..."1. d2..n weet i \: he·li ;n; et 
me0r. Ik z<;1-l in er.~ (;~J. niet 
mop::>ersn. 
De volgencle ~,n.rtij draz,gfi ~~at mij 
betreft bij to·!; de t\ ·d.jfol • . Het 
is ároi va..."1. de ,dn.st:.,2.rtije11. die 
op 15-3 j .1. bijd.roe.;; tot cle 
volst:rà.~ onve:i."'tfél..C...h.te · 5~-i 
over.dnnir...z die US 't op lifi euuen
d,.~'!l 'I wist te beJ.12,len. N:i, e,floop 
uas ik e..11 mrcrt mij de ·t~escl:1.om.rers 
ervc.l!. over-i;i..tll,-"d. uit één stuk 
get·ro:a.."'le:.1. te hebben, mw!' bij 
n.:~.cre n...~a~se moet d.2~ oordeel 
·w:;i:'G . wor(len "ii2m.u2..nceer cln: 

RvG - Th. van Kleef (1931) 
Pirc-verdec3ie,:L-rie ( ! ) 

e2-e4-
d2-d4 

Pb1-o3 
4• 1f'1~e2 
5. h2-h4 !? 
De 's·liorn1-o ~,-àè-vlet1<Sel '-vo.J.'1.8.J.rli 
behoort tot mijn r eper-toir sinds 
J e.o,p Deinet12. he·t o:p 11-2 j .1. 
Ji;eger~ Mij speelde met u:i.:iï in 
onze groepspe,r-tij (i : . .: 1·ro:a wel ••• ). 
Op 14-2 in }i.0·t P.K. (ronde .5) ~g 
i::: als vr:i.. t in deze varia.îlt een 
stu.i~ 11ec in zeer ~ocèl.e otelli~. 
Toch itlld.e ik he-t ::.10G eer...s prober~n. 
5• ••• P'o3-d.7 ? 
!n hoge, ~o0e zi n reeds .verli ezend! 
lJood.zakelijk i3 !:1eteen 5 "c5 ! 
zoals il: oo:.: ·i:;egen Je.--:>;:,_) :3I)eelde, 
of desnoods(!) Je•h5• 
6 • 114.-11.5 ! c7-c5 
7 • h5-h6 Lr,1-f8 

Optisch staa,·l; 'frl:'i; hier na;i;u.u.rli ik 

reeds:"'l)ra.chtig. v-iellicht cb.a.;rom" 
vroeg mijn tecenst ancler él..aarom op 
dit mo!!lent of de ~;::offie zo·t.1. worde;.1. 
5ebracb. t (-! 'c had een l:op van-uit de 
ba.r mee5enor,1<:n) • Ik deed snel een zet 
en Ginc leut h ,~len . M~-r 1~~,t een leu.-'Gou 

8. Lc1-g5 ? ! 
Omia.u.u'.;::eu.ric! Ik ho.d het zwe..rte 
antwoord niet gezien. Juist is 
one;et 1,':i..jf clèl. 8.Le3 ! • 
s. .... re&:b6 r 
Ee.."l on2.":.."l.(;en.?.me ve..YTassing, voore-1 
omdat mij blee:::- &-,,·~, niettee;ensta.c-,,nde 
de 'regel' 11Sl <'. nooit op b2,-, zelfs 
niet als het goed. is", 9"JLcb2 wel 
degelijk een dr0ic;ing is. 'Monnaal' 
2::ci1 men dit met 9 .a.3 op~en, m2,.;"",r · 

à.at is hiez- niet · het &ev3.l, omclat (na, 
ovc:ntueel Pc:4) :'.44 i;,:,ree keer in blij:f't 

+. . oi...· . . ... . ., 9 T\,.11")(t) 
s "éVll'l• 1.JJ ec-li::. e:i: moe::n; J..?.: m.i. • ..IJl,.:k 

ro:d4. 10.Pai!- De? 11.Iud4 spelen, waarnc. 
Zi,ra.ri; he·lï pi 011off er ( 11 •• D:lco2 12 .Ld3) 
m.i. :.1ësU.l-TE)lijl:s !can e..annemen. Ilc gokte 
er eve.,."1.uel op d.2,t r.tljn 'lïec:ens"iio.11.d.er 
zia..'li ~~"l "de .:,ret van b2n zou ho-..iden: 
9 • d,4.::::05 ? !/ ! ? dfü::c5 ? 
En. j a hoor! Ool":t'e~.; 1-r,;;;,s 9. oTocb2 l 
10 .P"'..i:1, Db4+ 11 • c3 lè.:et~ 12 .Le3 t 1-;aan:ia 

· z,;-JD,rt 2..lt:1.G..ns ltl et O!) i:;2 1:'..a.n. sla:1.n 
We(;'mlS 13.Lf3, m~,:r overi~e:ns betwijfel 
n: of wi:b re!el compensatie heeft 
voor 2 ~eöffercle pionnen. 
Hi~r.aa l~;..U slä-aa:l op b2 :niet rieer. 

10. lk3.1-d.2 e7-c6 
Tijdens de p,>.rtij bs.m cleze ze·t a ls 
zeer 3wé:.li:: op me over, maar 10 •• e5, 
!12,..'1.rffiè<~ ik voor-.a2.ictel ijlc r e1-:eni:ri~ hield 
:hee!t ;:.üs str-u.c·~·,J.reel n,..'1.deel l-iet in de 
s-'Gecl:;: la-'i;en. v:.:~~1. Velcî. d5 • !foc;elijk 't'rc:'vS 

10 " 2"6 iev ol 6c1. cloo:r 11 •• e6 zijn bes-te 
verà.càigi~sl~'...11.s. - z;i e dia,.zrD.rn 8 -



c'1.i8{,T~li1 10 o 

8. ::-2~~- !? 
Deze ~-i;ellin,e bekijl:e:.11.d snc;_p ik 
e~-tleszins Pé~1..i..l' s o:Jr:1e1~:o.11g over 
6 • Le2 : in 6"at sevE~l bi eèl:t z3::c...'l-i 
hier een d.u.idelijk pl::n a..:>,n i ::.1 
à.e vo:r''f'.l V-::,n 8.0-0 (m. 9.o4.. Om 
iets c'l.crceJ.ij '.m nu ·te ::r ijaen 
~~or:rt e0n ze -t é\ls 8.Le3 in over
:re.sirie, me.ai" P~ill .1·r.i..ld.e o:cgetï ·dj
feld c1e mogelijka.eicl Oi)e11J.2,te11 
clc loper 11.~ .. r 2,3 ·te ~.WJ:~.:nen s:>elen. 
Vermoedelijk is 8.0-0 00j0o tie f 
èLe 1J.3ste zet, m:i.c.r de t e...1tstzet 
geeft mij ,-:el prohle..rnen m.b.·t. 
r.lijn koxli:1g: u·&,r moet ik g2,;.,.n 
roci1eren? 0--0 i s voorlo ?i g 11.iet 
:JOed or,,dE;i; d;:.~,t c4 ·i;oel 22.·t; (I.c:h7+), 
e:n. 0-0...JJ roc~yt; om ·zs :n 2...."",nY.:i.l 
J.:},~~s d.e half-open b-lijn + 2,-!)io 11. 
Ik co:"1oh1.c.lec:i:·d ~ d.t.:t het een 
}~eer pri:nci 9i ële strijd L1oe crG g~ 
wo;;."c1en, w·,),'.),:cin ik zeJ..i' S-.i.)el moes· t 
7,,·\u oxr'i.i:·rl.::::.:elen ( f;:..nv o,l ! ) , omda:t 
hi::r'G me·c d.13 konL1e i n n.e·t mid.él.er.. 
~,11c1.c~r1 ook i;0l :tout zou 0"a2,:.'l • 

Ik hoop-te c'l.,:;·....-'..l'or.: 9 .0.5 ? ! 1..uj; te 
lold::e:1, e:1 ~1oe clv,:'l. oo~ zijn 
' i)re:112.:'Gv..re vleu 0 el c,ct5.3' da n net 
c(m. s·coot i n het ocnt:rur :1 te 

n o. • •• 
9 o eJ.!.- c,5 
Zeci" sol-2.er.9, e11. c1~1.r--; 
El~ t:i j ll i:1l'..:.._.lL ... is 
100 fa co~roct is. 

G3i)ett1 ... de l'l~ .. ~: 

P"o8-d.7 
f7-f6 !? 

~i s:.~~n--t:, 
c1..0~G het 

100 h~-:'l.3 _Li:;4-h5 
:-Iior c:n o:;:, à.e vo1 0 ende r:;at '.':"l,>o.11 

120 Lc1-f4 
iU S !·,ri i; r.:ie~i:; de pio11 op e5 moet 
t e:ty~s l é;Z,n is zij::.1 ;pio1i::le11stru.c·tuu.r 
e:rns· i;ic ver :"1i2'i).;:-t, tez.-;djl nu ook 
d.u.5.delijl: uoi--à.t fü--.:l:; 1-Ji.Jii ook geen 
su:.9 ervcilige I:om.Y.16· 11e,3:::'t. Ik z:::i,c 
nu in principe 2 1)12.;ri""'lzn: 
A) Vê 1 1)i 0.,., "5 ""0 ,.,. C"";l ~ - "',.,.... '·'"''"" - 1,,. .,_ ,l.: - .;.J. LIi .1,.-, O -... __ \,.;...,..J. ~"'.l.A' 0.1 >J 

die v:i.lt heef·t-i e bijn2. ve~lol."en. 
Il) Gz, reoh.t 0:.-J o.e k oning af; 2,ls tlie 
v o..l·é; he~f- t-i e zeke r verloren. · 
Nou. he eft mi jn s ·tijl ·!;och al de 
voorkeur :.-voor B), en toen i::: l>ove.,.'1-
èlien .;een z:i.::i"lrolJ.e m2.nier kon 
vinden om pl2-n A) .;esta lte ·i;e grNen 
ver ,tl ery i l: do.:t. Do..n cuts •• h5 doen -

. méU:i.:r cla:;,1 o.oEri; hij .;5. DJ..'rl c'i.u.s e3;cs·i;: 
12. ••• 01-{fj t? 
13 • T.J:f ~ .. -53 h 7-115 
14 . Keî-o.2 ! ! 
~el.i' s 2,l s clie tt1ee 'l'.i troe- 1rte }:ens niet 
objeo-'iiief co:i:-red :,~ijn, die dince:n 
c'l.eel {Je :hier m.-t ! Een zet, die 01) 

incer.J.au:~e ,r.i.j~c c..?..ï.w a.J. en vcr d.edi3:i.:ng 
co;.nbino ·c~·~. 

Lf'8-g7 _ 
D:~1-e2 

Ee:n ho ocçs·i; gec om:iliceerclc s·telli3:15. 
Hel::"'"·-:.,13 voor mij dook: op dit r:1ornex1t 
r,l~,:n A) -:.;e0r Ol) - de ·tàts·i;, 1-/'8,V,.;..""Î ;:1 ik 
·,;ar1P,f :1:,2. :.1e·t su.blie r:1 s:901 w.n hG·t 
1)02.·d. ,-:-o:-::1:t ccspeelo .• I.;;eli j1.tls-be vervol g 
•• ~-,g ce:1ecs· i; 15 C> ol'Jt!. 16 .L.."1.2 0-0 ! ' 1"-:2-0,l"l').<). 
-:-r;.. t 7ïic...~ meel'"= z;o~.:'(:,~e:n moet rn~ .. l:a.~· 0111 
~-~ijr1 ~:o~r~ a.0"1:1 r;\""2:,1-.Jc, zo sc l"lij::rtï he·~. 
I ~c ,-~"":,s evc:1~:el vc.:ti n1ei1.:i-j1G 211.i -toch ec~1. 
50:; ond·a pio n te u:Ln.:.'1.e:"1' onder hz.i,.ndl1.w
"\'.li115 v :;..~.21 0011 l1·3J:'tice 2..-.: .. 11vr,,1. J~ ! 1,1~~ ! ! 
15 0 ... • h,5::;r:,'L]. ? 
16 • h3~'04 Ti.1.8:x..111 
17. To. 1:.::h. 1 Dd.fö~t5 



wèl mogelij::::, ::i.llee..."1. 2-.l o::1cl..,:,;i; ik 
zie à.D,t e,ls il:: 1tl}::s 2-nél.e=-s 1'"'..c.n 
vinêl.en, 1::c i::i eJ:'.c c;evo,l T+ 2 pi• 
voor ~wee ::rtu2::~e;1. 1~n 1::L"ijzen. 
2,;.. Là.3~::b5 o.6:x:'b5 
25. :'c31:b5 Do7-b6 
nu Di.V.-.:t' geen di~,3Tam mear; J als het 
. Joecl is '.heeft de laser nti 2,l a::m 
hoogst Om"v.stig z-evoel: 1·~:?:' blijft 
de 'bl-..u1.cler?? :,S.,i 1}::: moe·l; toegeven 
dr,t d.esc :rëellinc; t.'eer eens i~eel 
Gl"Z ui-:; is, an i::1:: had 001::: nog ruim 
eon half uur o;> de lcl.ol:::. Hogelijk: 
is !"J.jn eevool te ver3elij'r.:en met 
d.2.t wi:~ Tom Tt,.r::: in h~rt vorie;e 
nu.:ir,1a!' w1.n de 3chC.:.Celin.:; besch.r3e:ft 
je heel &Ji1elijk re~liseren d..:~t 
je i01.·ro"1."'l..e,:1 sta.:.t, me~" ook è.:~t 
ho-t lo·t w.:::i. het ·te241 er ;:.in of meer 
V-~t ;:'Jf h~:.il2,.JC ! 
Nz.. <.1.o tc?.:stzet (il:;; rel:ende :::,lleen 
met 25 •• D?,5) heeft w:i.:t tot zijn · 
01ieel1.û: n1<k"..J:' liefst drie l:sr..::.1:::e 
scfüe..":..l:;;je3: P<l.6+, Pg5+ er. .Dc4+, en 
ik 't1"0:~ eel1 kt·r.:~.rtie:--Gje uit om d.e 
me~st overtu.i.:;enél.e uit te zoe?:cen, 
.,~er-t·rijl :~rl..j11 te;;enst~ -'.r~1.cler i·wri.hor,ic 
:-rt:G 'bij . d.e c..nd.ore bor<len roncli';2,n.
delde, ~e.ker l:;:en;.1.elij1: d.c.,,t :i.k cle 
b0slinam11e :::1,:-;_i, oo1~ uel zot1. 1..i.:!.t
clelen. ~r0c"rsohijr.J.ij~.: i:·ra,s he"'G 
.D.f~l:..1l0!,1 5 ~e"l;-i;a::.1 lc-:tc:r c,f.;elo::,sn: 
26. Pb5-d.6 + ! Kf7-f8 . 
27. Pf3xe5.?? 
Daar is-ie da:1!" :?.en. sc:irl.tterend. 
ma.ar volstrek:t inoorre<rt idee ! 
W~..J.'om maak ik het mij zelf· zo 
moeilijk t De ~-ï-'-.li tei t pcld:;:èn 
met 27 .~:eG e.;.1 23.P::e5 iz -'!ioo.11 
1rel zo gem::'\.2::kelij}: ! 
1".iD4'...r overic;ens is cli t ook neer 
een "G!'~.;::,i. r;c:,i 0eval ( wo.re :1e-i; niet 
d~t de oonsec'~uenties uitblijvan) 
vc.n ~etveruisneline: de oo!'!'ecte 
uitvoering v2.n het idee in cle 
volc;o::."·ic 27 .1J:.-:e5 ! h3..::"i. oo~ een 
!:t-:,;:...ro.i.c; slcJG v~:n c~e !)2~ZVtij o:)c;e
levcrcl. 
Gel·J.lddg zij:ï. 
zelfs in U.3 1 
27. • •• 

ir-correote o1fers 
no.::; .zoc(1. vo o:: d. :·;.,:;·i; ! 

Ta8}:c-2 ?? 
!,li~ oo~~ d.c "G1r~aö.e e::i 1~ ~;./~f;r~e 1~1.Z 
èi.0 hij V ?,ll m:.j in deze p c,:i.-rtij 
l;:rea3 dooz, ze·1;v'3:('~·ïiz,.1eliri t{ ! Hert 
27 "rr,.,:e5 28.T.:·:e5 ~.z,2 ! 29•l'c4 -
nog r 0latic:.ê ûe besta zet cezie n 
de orcic;iri-0 •• ~,1+ ICd2 n,,:1.6 -
h.c~1 11.ij ee;.1 se1"'ie"'...1ze 1d11.s .. ~,0~ 1,e 
:cu.nne:1 d.0011 ! lfa yz:~ :1.e·l; 1:12::j: 

Pe5xcW + 
lh4~ct'6 + 
Dt~'""T *· 

Lo8.,:d7 
Ki"8-g8 

N?, e:1.ig ac,rzelen heb ik beslo·ten 
mijn pé'1.l'"tij tece..YJ. Jaap Deinem2. 2.lthcns 
voorlo)ig nie·t -'.ie publicero:n, omd.G.t 
• , ' • • • • ..i! • 
1 .:.l'.: r:.oop sors·v r'1Er'li -rrü.Jn 1ueu, ·1 i.Je op 
de 9° z e-'G nog ,:at CI'V<1l'ii.'J.C op ta o.oeno 
~..:',I'O!n nu mijn pc..rtij ( de ac:rs-'.;e dit 
jo2,i,) te.zen Ui.ster US. De vorie;e ::e:rcm 
i10d ik h et E1e-~ Frans en Pirc .;epro
'beerd., m1. d:u.s r!l"'.ié"r• •. 

Pc.1.ü V:;>n èi.er Uci"'ve - RvG 
Ca.ro-I(a.."111 

1. 
2~ .. 
.;l• 

e2-e.q. 
Pi1-f3 
P'b1-o3 

o7-o6 
c.W~5 

De tv .;ce:J2 i~r0"0l'!-V~ .. l"'Ïê\l::·~ i S a"ll~f~~st 
een v .c~lletje: je moe-t ,, eten a...~. 
d;-:e4 4-.P::e4 Lf5 5.Pg3 L.gó 6.M. h6 
7 .Pe5! c.rote p1"01llGm~m lo:-ije;-t. :-Iel 
;;:peell:r·:-.ar is 3"ëU',., :?,1 !;:e.n z~.-R~rt die · 
pion nic·i; i.i.and.r::.,we:::1,( x..03 d:w3) .. De 
h.oofc:"'tva.ric,nt .:;a.e:;; VeJ."d.er me·c 3 • • 1.0,l, 
uel1.:e zet i~ 2 kaer in oefe11pn.r-'..iijen 
ter-;en .: ... '\!'i2..-w1 h;::..cl gespoeld ( in 
col:lbi::::.e:tie met • • g6), met 'beide r.12.J.en 
remise G.l::; ::-s3Ul-'GM,t. !k hc.d. rrJ.j 
'3c11tor voorccn.or.1en c1.iJG ~eer zo sche:i."'l'.) 
mogelijk ·i;e tsr>olen, 0::1 P~.iü niet in 
de $elezenheid "Ge bre:neen mij zijn 
s:::cl op te legsan. Mijn volzende ze-'G 
verso.n i:!.1-: c.ahter het bord, en i:::: heb 
ei" .;een theorie over l:t.'.ll:~cn vinden. 
3. ••• P~8-f6 !? 
L:-• e4,-e5 P:f6-a4 
J>e:::,a · steJ.line ho,a. :L'lc voo:t! oge1~. He·i; 
leo.".: :nij d.D,t z~·;::.;ri; nc, 5.Pxe4 èbc.e4 
6 .P.;5 Jx14 !? ( eventueel •• L:f5) goed 
s°t:kst. Jz,11oezien er -vrij veel mensen 
op J.e oln'u Cél.!'o-I{.?..nn :-Jpele:'1. ~':'..t."1l1en 
v~st ~-ml een pa.ar .,.;estpa.rtije;.--i ges-peeld 
11oro.en i:-1. c.le i:1.terne (ZHitserse &roep). 
:rie ziet er ie·ts i:"l.? Resul·l;a:ten {P:''8.af:!: 

in c'..e Sch2.l.::eli21.G ( de::;noods via, :nij), 
u.8,;.;, };:nr.:.:1e~1 we e:ï..-to1":..1 r:-ci.sscitlen oolc 
llOJ; ~,a;è Sl.10Ge~sen Ooc?:e~n net cle~e 
V<:..,riB,;.1-t" Pç,i.,J. ;:::Lost de :..':.r..ète:ro pri11-
oi :.?i Gl e ·voor·~ ~3 et"i:ii1~: 
r; • d.2-:14 LcÖ- .r··Lt 
6 • Lf1-à.3 .., , 

P2.ul m~011de :c..'.'. ,·,floo:p dn.t mo0elijk 
6 "L02 ;;,t0r!:er i z , :UG,?,,r d,.·'.:li î:>egTijp 
i~t niet eo.'b.t. 

PG!;..::o3 
e7-e6 



ik nog ~ 8'en mam.er voor 
zwart om op bevredigende ld.jze 
de dreiging 12.e5 te pareren. 
Thuis vond ik het sterk uitziende 
11 • .h5l? met het plan 12.e5· Lg4 . 
13.Jlf4 dxe5 ! en zwa.rl wint ( 14. 
dxe5?? :00.1 mat}. Wit speel1; dus 
12.h.3, en nu volgt op het logisch 
uitziende 12"Po6 13.1,e3 Kg8 
(13 •• nea 14,Po3 e:n 15.Pd5) 14. 
Pc3 P.fl"{ 1 15.0-0-01 (dreigt op
nieuw e5 l) ontstaat een onduide
lijke stelling { l) ; ma.teriëel 
bezien heeft '\'d.t slechts een 
piori voor de loper, maa.r de 
stelling beschouwend moet ik 
zeggen dat ik het witte aamals
plazi duidelijker zie dan het 
z~e verdedigingsplan. Mogelijk 
is dat er, en valt inderdaad 
objeotief zwarte winst aan te 
tonen. In een sohaalq>SJ:"tij komt 
het er evenwel op aan het 
bewijs achter het bord te leveren ••• 
10. Pg4x::f6 + Le7xt6 
11. e4-e5 :00.8-eî 
12. Df3-d.5 + Kg8-t8 ? t 
Met 12 •• De6 l had hij dameruil 
na.genoeg kunnen afdwingen: 13. 
lllte6 dxe6 14.exf6 g:x:f6 15.cx.d4 
met enig positioneel voordeel 
voor zwart i.v.m. de geïsloleerd.e 

· d-pion en iets betere ontwikke
l~, maar overigens lijkt me 
d.a.t wit remise moet kunnen ma.ken.· 
Hij ging er eohter ~en onreohte 
vanuit d.a.t ik nu haastig mijn 
stuk terug zou pa.kken teneinde 
een sleohfeind.spel {minuspion) 
te ga.an spelena 
13. f'2-f4 !?/l Pa.5-o6 
14. 03xd4?? 
Maar hier ga. ik in de fout! Ik 
wilde eerst 14.0-0! spelen, 
~ zwart de Lf'6 verliest 
( volgens mij heeft · TT dat tot 
op de dag van van.daag niet gezien), 
maar liet d.a.t na vanwege de 
zwarle mogelijkheid een stuk 
terug te geven voor 2 pionnen 
met 14"Pxe5, maar dat is onzin 
met een toren op f1 en een koning 
op f8! 
14• o•• De7-b4 + 
15. Pb1-o3 146-e7 1 
Deze simpele zet had ik overzien! 
De komende paar zetten · sta. ik 
objectief waaJ:'Scbijnlijk verloren, . . -

". 

ik zag hert allemaal evenwel nog niet 
zo duidelijk. En ik denk nog steeds 
dat een onbevooroordeelde leek kan 
zien dat wit in deze stelling nog 
steeds serieuze compensatie heeft 
voor het stuks kijk eens naar die 
arme zwarrte koning, zijn torens, 
loper onontwikkeld, en tenslotte 
de damea ge&x;poneerd, 'NS,t het risioo 
inhoudt a.a.ngeva.l.len of zelfs~ 
te worden. Wit daa;rentegen heeft een 
ma.oh.tig oen.tram, k.a.n in enkele zetten 
zijn ontwikkeling voltooien, en heeft, 
zoals gezegd, de aanva.lso11jeoten in 
hert vijandelijke ka.mp bij wijze va.n 
spreken voor het uitzoeken. OOnoluaie: 
bij sterk zwart spel wa.a.rsobijnlijk 
te ld.mlen voor zwart. Maal- uit~ 
wil wit d.a.t nog wel •even• zien! 
16. Lo1-e3 Jlb4xb2 
De zet 16 •• b6 bevalt me beter. 
17. Ta.1-o1 Po6-b4 
18. :oo.5-e4 Pb4xa2? 
En m geeft TT ziab. over aa.n het 
snoepen van irrelevante pionnetjes, 
terwijl hij op dit moment effectief 
( = in het spel) 2 stukken minder heef't 1 
19. Po3xa2 Db2:xa.2 
20. 0-0 (1) d7-d.5 
21. De4-d.3 ?l 
De partij, vreemd genoeg tot dusverre, 
begint nu. biza.r te worden. Betere 
a.a.nvaJ.sk:a.n.sen boocL:.21enf'3, waarna 
mogelijl<hed.en tot dameruil voorlopig 
vermeden worden. 
21. ••• E((-g6 
22. To1xo7 ?1/?? 
-'~ \)d~ (t>'1"\d-i-S<."'<.) ~~~ \iocl 
f~__. e.,_ .,'""·hk"' o,<l, ~'-t-ic~l<-\I0,;"41\~ 
ti~ "~l : . 22.f'5 !. gxf5 23.~tf 
Iaxf5-24-.Di:f'5+ ICé8 25.~7-Dat~ 26.~c1 . 
JJb2 27elh5+ Kd8 28eLg5 'l'e8 29.Df7l Elll 
hU. ~Ç\; o.,.J.~;d~(it(. .. (ct-4.n.-l\..,+· oó}, Ik 
Jecf.-'toe dat h~ niet 100 % geforoeerd 
is, dus wee.rlegg:Lngspogingen zijn van 
harte welkom! Ik hoop dat men het mij 
niet k:Nalijk neemt dat ik in deze 
partij geen zin heb uitputtend alle 
varl.a.nte:n thuis ml, te zoeken. 
22. ••• Lö8-!f'5 
23 • lk33-o3 Da.2-a6 ? J 
Met de duidelijke bedoeling • .003 met 
aanbod tot dameruil te la.ten volgen, 
in welk geval 23"l):l.3 direote:r was 
geweest, mij de keus latend uit 24-oDe1 
en Dit2 ••• 
24. Do3-b3 
25. To7-o3 



21..:Tee 
-i-i P-,;J7 (1/J 

1.J ~ ""4> 
t-. T1971"' \61<[1 

z.< 1..t.r 

J8. Th1-h7' Xe8-f8 
19. , e5xf6 Pd7:x:f6 
T.ot zover had ik het allemaal 
gezien, en ik verwachtte nu 
een sohlemielig torenzetje (het 
schaak leek me niks ••• ) 
20. I,g3-d6 + Kf8-g8 
21. Pf.3Jr&:5 1 
De toren is taboe: 21 •• Pm.7 22. 

Lxh.7+ Kh8 23.f4! en wint. 
Maat- na wat la.nger kijken zag 
ik een probleem-achtige ze't die 
leek te winnenl 
21. . ••• Pf6-e4 + 
Roep- noch vraagteken want wit 

staat in deze nelling gef'oroem'd 
gewonnen, zoals Pa.ul tot mijn 
verbijstering tamelijk vlot op 

het bord toverdes 
22. Lc:13xe4 11 d5x~ 
23. Là.6-e5 Il 
Die had ik gard.at, maar hij over
tuigde mij niG meteen. 
23. ••• Lg{X85 
24. De2xe4 t 1 
Ik vroeg mij nu ··a.f'1 
A) is 24 •• L.f4+ speelbaar? Neel 
25•Dxf4 Dr&5 26.Dl:gj+ Kxh7 '27. 
Deî met vernietigingJ 
B) Heet'1; hij een zinvol sobaak:? 
Nee, dacht ik. Jammer dus. 
24. • • • I,e5xd4. 

Op 25.Dxd4 vo1't nu niet 2.5"Tà.8 
wegens 26.'Jl>.8 f, cmt zag ik wel, 
maar 25"DQ;5+ 26.Xd.1 e51 en zwa.t"t 

moet · wimlen, maa.r, zoals gezegd, 
Paul had wéJ. een zinvol schaakt 

25. 'l'h7-h8 + 11 
Een toren-ofi'er dat zwarl kan 
aannemen nooh weigeren. "Jezus 
Christus" zei ik ha.rd., en gaf 

hem een hand (1-0)o 
Ik ben misschien wat korl van 
memorie, maar in mijn herinnering 
is dit de mooiste nederlaag die 
ik ooit heb geleden. 

J)3.n is nu het moment gekomen om 
te laten zien wat ar recentelijk 
op het sohaakbord is voorgevallen 
tussen Tom 'lurk en mij ( op die 
gebeurtenissen in de ba.r kunnen 

we. ,wellicht eens een vredespijpje 
roken). 
Dit is ongetwijfeld de slechtste 
pa.t'tij die ik ooi-; heb gespeeld 
( en ik hoop voor mijn tegensta.nder 
dat dat voor hem ook geld-;). 
Slechts vanwege de ridiou.le 

io , 

taif'erelen. er rond heen heb ik aijzelf 
ertoe kunnen overhalen dit misbaksel 
aan den volke te tonen. , 
Even slikken, en daar gaat-ie dazu 

1. e2-e4 e7-e5 
2. Pg1-:f'3 Pb8-c6 · 
3. d.2-d4 e5xd4 
4. Lf'1-<>4 Lf8-e7 
Ik oi teer graag · Jaap Deinema m. b'~t. 
deze zet1 "Slap"• 
5• o2-o3 1 Po6-a.5 ? 
Sla.an op o3 is inderdaad taboe 
vanwege (5"dxo3) 6.Dd5, waazna. zwaz-t 
oppervlakkig gezien -een stuk ver.liests 

6"Ph.6 7 .1Jch6 0-0 8.Lo1. MoErl. zwari 
daarom oPgeven? welnee, 8"Pb4 l 'Wint 

het stuk terug (9.Dd1?! o2) of anders 

een ongelijke ma.ter.i.a.aJ.verhouding. 
Zo begon vorig pat' een pa.rtij 

Willem Blankert - .aap Deinema, die 
door z~ uiteindelijk werd gewon

nen (!). Uiteraa.-ro. had. Willem (dus -
binds:ight though) i.p.v. 8.Lo1 met 

8.1.Jxg[ of 8.Pxo3 moeten voorlze;l;ten 
met groot voordeel. De pa.rt:l.j held 
dan mogelijk niet lang meer gedu.urd, 

ma.ë\t" spelen op stukwinst wordt ha.rd · 

a.f'gestra.ft l (met dank aan JD en WB). 
De zet van ~, - was.rover uiteraard 

en helaas geen theorie butaa.t, stuitte 

mij tegen de borst ! Eohtar, zoals 
wel vaker in dat soort gevallen is 
weerleggen een tweede, maa't' de eerste 
gedaob:te was in elk geval dat het 

erg aaNig zou zi3n a.ls ik 2 slappe 
zetten werkelijk met een off er op 

f7 kon weerleggen. De a.na.l;rse vlotte 
niet erg (n~ vroeg, 'l.'r wa.s juist 

koffie ha.lenJ, en ik begon de aJ.ter
na.tiwen te o!ld.erzoeken. l)a.t bleek 

neer te komen op 6.Dm4 Pxo4 7•Dm4 
met een veel te klein voordeeltje 
om nog van weerlegging te lamnen 

spreken, vond iko Terwijl juist de 

k:o:ff'ie arriveerde oonoludeerd.e ik 
da:t het soort stelling dat zou. ont

staan meer mijn stijl was da.n de zijne 

en besloot dus, zond.er Concrete varian
ten ofwel 'inuïtiet'' tot 1 

6. Lo4xfi + K.ear.t7 
7. Pf3-e5 + Kf7-t8 t 
a. :oo.1-:r3 + J'e;8-t6 
9 • Pe5-g4 Kt8-g8 ? 

Ik rekende hier alleen met 9 •• d6 ! 
10.b;r6 I«f'6 11.QXd4 en hier zoob.t 



Ik herinnerde mij evenwel toen 
ik 11 •• Lb6 ·~aet' dit in Ba.daJ.ona 
niet gedaan te hebben vanwege het. 
verrassende 
12. ••• 0-0 Î 
Na. a.floop van deze partij zag ik 
dit bevestigd door Estrin, die 
overigens geen zet méér geeft. 
Ik ben over mijn aanpak in deze 
partij, met uitzondering van de 
168 zet, redelijk tevreden ••• 
th Pf7-g5 (t) Le6-d5 
14. f6xgf ~7 
Na. nog al wa.t tijd, ma.ar het lijkt 
werkelijk niet gevaarlijk te zijn! 
15. g2-g4 !? /? ! Df'5-d.7 ( l ) 
16. Pe4-g3 h7-h6 ? ! 
Hiermee maak ik het . mezelf moei
lijker ~ nodig is. Meer in lijn 
met het zwarte spel is 16 •• Ta.e8l 

. Ik vond 17 .~e8 lllte8 onaangenaam, 
ma.ar zonder reden want zwart 
staat daa.t' prachtig, terwijl na 
de tekstzet en het witte antwoord 
17. Pg5-e4 t 
in de sinds zijn 158 zet gedwongen 
alles-of-niets stijl, zwa.t"t 
rekenillg moet gaan houden met 
offers op h6l Peter kiest een 
mogelijkheid die niet blijkt te 
werken, en waa:rsohijnlijk was 
die er ook niet .... In elk geval 
.is het aardig aan het slot van 
deze rubriek een partij te hebben 
rre.arin ik zonder te blunderen 
die aanval weerleg: 
17• ~~o•• Ta.8-e8 
18. Pg3-b.5 + Kg7-g6 (1) 
19. Lo1xb.6 

19. • • • 'l'e&e4 ! 
Na. 19"Kxh.6 is 20.Pe:f'6 zeer on
aangenaam! Nl1 dreigt echter 

'~. 

zwa.rt met 20 •• nxg4+ en 21 •• IOOl.5 
te ldnnen. Dus: 
20. Te1xe4 Kg6xb.6 t 
21. Dd.1~ + :Kll.A7 
22. Te4,-f4 Po6-e5 ! I 
Een .. correct torenoffer. 
23. h2-h3 Pe5-f3 +. 
24. Tf4xf3 Tf8x:f'3 
25. :oo2-g5 Dd7-:f7 
26 • Ta.1-f 1 d4-d3 ( l ) · 
27. Dg5-d2 Tf3ni.3 
wit geeft op ( 0-1). 
Ik kon de verba.zing op Peter•s 
gezicht zie.n: wa.a.t' bleef die 
blunder nou?? 
Ik vind dat ik m'n best weer heb 
ged;3.a.n. In de hoop dat de lezers 
.deze Sab.akeling op een veilig 
plaatsje opbergen, en a.f en toe 
eens een partijtje of twee naspeleno 
Tot het volgende nUlll!ler! 

Rob va.n. Gompel. 

P.3. OV'FmGENS Bmi IK VAN MENING 

DAT ONS BESTUUR ZIJN UITERSTE BE:>T 

MOEI' GAAN :OOEN EEN VOOR H'88 

VERVANGENDE SPEELRUIMTE TE· VINDEN 

VOOR Hfil' VOLGENDE SEtZOENl 
DE OOIT AANWEZIGE VOORDELEN ZIJN 

VlmDWENEN, TERWIJL DE NADEfi'.liH ZICH 

VERMENIGVULlltGEN : ErmSG:mR, 

SLEaHTE TAFELTJm, VROIDER m<ET, 

A~E IN DE BAR, HUURVERHOGINGEN 

m SUBSimEVERLA.GINGEN, NORMAL.E 

PRIJZEN VOOR CONSUMPTI:1!5 ONDANKS 
(VAAK VBIJ HOGE) ~E OMZEI' 

OP DJ:NSDAGAVO?ID! 

DE OID.B IS IN Im11 VERLEDEN WEL V AlCEll 

VAN LOKAAL VERANDERD - mm:ELIJK 
IS HEr ID..:& EENS '1.'IJD! A<111IE GRAAG! 

(N.B. ID:ErS PERSOONLIJKS!) 



()nge'twijfeld was het beter geweest 
ongelijk te bekennen met 25 •• 1)36. 
Ik speelde zonder lang nadenken 
26. Db3xb7 . 
en spoedde mi~ toen naai- hét toilet, 
mij a.t'vra,gend hoe de ste;J.ling te 
beoordelen nadat ik ook zijn a-
pion zou hebben geslagen. Het 
zijn 2 pionnen voor een stuk, 
maaa;-wat voor pionnen! En de 
zwaït'te koning staat nog steeds 
op :f8! 
Terugkomend in de speelzaal zag 
ik tot mijn verba.zing geen TT, 
terwijl hij nog geen zet had 
geda.all. "Zeker nog even in de 
baa:-", daaht ik, en liep weer de 
trap op, waarop Coen van. der 
Heijden mij al in de gang tegemoet 
kwam, en zoiets zei als "Schrik 
maa.;y;o niet Rob, het is een oonf'liot." 
"Oon:f'liot, wat voor oonfliot??" 
Dl. inderdaad, 'r:e stond aan de 
ba.'t' met in zijn hand een pilsje 
- een sleoot teken! - en op zijn 
gezioht een onweersbui. Ik vroeg 
hem een verk:la.r.tng voor zijn 
gedrag, waarop hij liet weten 
te weigeren verder te spelen: 
"Ji:l geeft een stuk weg, ik geef 
een stuk weg ••• " en nog enige 
opmerkingen waaruit bleek dat 

. hij vond dat ik op enig moment 
maa.r had moeten opgeven. Ik was 
even perplex, maar had toen toch 
voldoende tegenwoordigheid van 
geest om me te realiseren dat 
dat onzin met een strikje ,m.sJ 
Gelukld.g beheerste ik me en 
ging niet in debat o.i.d., maar 
concludeerde slechts koel dat 
hem dat op een nul zou komen te 
sta.an. &l zo gesahiedde: 1-0. 
Ik heb nergens spijt van. behalve 
van mijn blunders een beetje, 
en van het feit dat ik in mijn 
opwinding heb gezegd dat ik de 
slotstel.lillg onder alle omstan
digheden iiooh wel had gewonnenJ 
dat wa.s evenzeer onzin als het 
maken van de tegenovergestelde 
bewering. 
Toen TT een half uur tot een 
uur latar nog even naar beneden 
kwam, mij de hand drakte en 
zei dat hij het opga.t, heb ik 
hem uit de grond van mijn ha.t-'t 
gezegd dit in een woord "sportief" 
te vinden, ik heb hem nog een 

pilsje a.a:igeboden, en meende dat 
een zeer vreemde zaak daarmee dan 
maar ten einde moest zijn. 
'11' is sl:ndsdien evenwel · zo hardnekkig . 
4o<>r~ met het spelen van de 
vermoorde onschuld, dat ik mij 
gedwongen voelde het gehele verhaal. 
op deze wijze uit de doeken te doen. 
Uit het feit dat ik heb nagelaten 
di~en te gebruiken mag men 
a.f'leiden dat ik deze partij · niet 
om de partij heb gepublioeerd, maar 
om duidelijk te ma.ken dat ik me met 
opgeheven hoofd de winnaar van groep 
II b mag noemen! 
Maaz- de sohaakliefhebbers zijn dit 
gezeik ongetwijfeldal weer goed beu., 
en daa.rom tot besluit van. mijn rubriek 
deze keer nog,·een leuke scherpe partij 
om de vieze smaak weg te spoelen: 

Peter Beugel - RvG 
Ma.x Lange 

1. · r": e2-e4 eî-eS 
2. Pg1-f3 Pb8ro6 
3• L:f1-c,4 Pg8-f'6 
4• d2-d4 e5xd4 
5. 0-0 I48-o5 
6. e4-e5 d7-d5 
7. e5n'6 d,5JC04 
a. 'l'f1-e1 + Lo8-e6 
9 • Pf'3-g5 :00.8-d,5 

10. Pb1-o3 Ikl5-f5 
11. Po3-e4 Lo5-b6 
Deze stelling stond in zeer korte tijd 
op het bord. De laatste zet, die terug 
te vinden is in RvG-Miquel, Sohakeling 1 
( deze jaa.rga.ng ! ) , speelde ik om Peter 
op het verkeerde been te zetten, daa.r 
hij goed :,op de hoogte is van de hoofd
va.t'ia.nt met 11 • .9-0-0. 
12. Pgj:rfî ?I 

diagt"am 12. 

Peter is een hakker naar mijn hart, en 

dit otter op 'f7 ziet er goed uit. 



35. f2-~3 'J)g6-f7 
36. Te1-f1 g(-g5 
37. g3~4 Tf'5-f4 
30. :::'.l<h.3-g3 Tf4;Y.g4 + ! ! 
Wit ·geeft het op! llen zeldzaam 
fraa,io slotzet, en di·i; keer wel 
C9IT0ot • .J;}:".a.me~ ~l1giJ;9.~- • ~- ~ _,_t<ft""~"""'"~ 3~: u:i t . • ~ m ët bèt.er kmma:n,. 
de..'!'J..k;: ik dan in eerste i:r..sta.ntie, 
maa.1" d..1.n denk ik aDJ'J. Gou.J.d, en 
~ 1'.dri&-î..1, en a..a.n het feit dat 
ik in twee w..n mijn drie verlies
partij en een stuk weggaf ( 1 keer 
in moeilijke, 1 keer in ui ts·~el-cena.e 
s-tolli~) - is de;t :nou. ergens een 
posi·iiief of juis·t 00n negatief 
te...'lcen'.?' - en d...ï...'1. 1,ree·G i;.-c he-'li niet 
meer. Ik zal in eD:: g~al niet 
mopl)eren. 
J)e volgende :92,rtij d.ra..~"1; 0·:o.t mij 
betreft bij tO"~ 0.0 t:-rijfel. Het 
• ;# d . t rt· . di ::i..s een van .e w:i.ns l)n._ J.Je:i'l c 
op 15-3 j.l. bijd.ro~5 tot de 
volstrekt onv~12.ahte 5~! 
. overwimtlne die US 'J o:) Ui et.1.1-1en.
dn."ll 'f 11ist te bcl1alen. Na. afloop 
1ras ik en me·~ mij de -toeschouwers 
e::.."V~:. over-liv.igd uit één st~c 
gewo:n.ne.."l te hebben, mr,2..r · bij · 
naö.ere a.:i~,J~;rse moet d.c,.,,t oord.cel 
ï-TO:'li ,mrd..en 11gelm::,.noe,3rda: 

RvG - ~. w.:1. Kleef ( 1931) 
Piro-verd,eo:5-sïne ( ! ) 

1. e2-e4 
2. d.2-::14 
3. - Pb1-c3 
4• Lf1-e2 
5. h2-h4 !? 

dî-<.16 
- g7-w""6 
Lf~""l 
Pe8-f6 

De t S"'liO!'îll-0'..,)-äè-Vl~el '-varla.:n:l; 
behoort "'lio·l; mijn repertoir sind.s 
J0z.p Deinem,;.. het op 11-2 j.1. 
-tegen mij spe0lde met ui:'G in 
onze groepspartij (i:~ won wel •• .) • 
Op 14-2 in he·t P.K. (ronde .5) ~ 
i !-c ~ls w:i. t in deze V"d.ri~t aen 
::rtv.k w~ in zeer zoecle stelli.r,..g. 
Toch Nilcle i:c he·t noe eens proberen. 
5• ••• P"oö-d.7? 
In h.oee, hoge zin reeds verliezend! 
Hoo~a.kelij l::. is me·teei1 5 •• c5 ! 
zoals i~: oo.:: -',;egen J c'...:'1~, speelde, 
of des-n.ootls ( ! ) 5 ... h5 • 
6. h4..-h5 ! c7-o5 
7 • h.5-116 Le,1-fS 

l. 

Op-tisch ::rliM:t 'Sit hier :na/li'U.U.I'lijk 
reed.s ."'l)rachti~. Hellic..~t d.c~'l:l:'om 
vroeg mijn t05e.n:J-'liander daarom op 
dit moment of de koffie zo-.i i;.rorcle;.1 
e;ebraohi. (ik had ee~1 kop vD.l'Xlli t de· 
ba;r meegenomen) • Ik deed snel een zet 
en c.,'ing leut hi;),len. :r.18P.r w2.t een leut ••• 
8. Lc1-g5 '? t 
On.'l'J.c:-w.1'1'.'.~eu.rig t Il< ha.cl het ztrart e 
an-'li\·toord. niet gezien. Juist is 
oneetuijfeld 8.Le3 ! • 
8. ••• Di8-b6 I 
:len Oll é:.'.:l.:'l{';en.:?:l!'le ver-,r::>,Ssin.g, vooral 
omcl.:1.t mij bleek dat, :niette.gonsta.e.nde 
de 'regel' "sla nooit op b2, zelfs 
niet als het eoed is", 9"12;tb2 wel 
degeJ,ijk een dreie;ing is. '}Tormë>"""'ï.l' 

· l~1 men c'!i t met 9 .a.3 opváneen, ma,.!1.J:." 
clJJ,t is hi~ nie·i:; het eev&,1, omdat (tia 
eventueel Pa4) ''.44 t1·ree keer in blijf't 
.~tM.n. Obj00"i;i1;3f moest ik nu. 9.re.2( I) 
öo-:d4 10 .PaLJ, J)o7 11.Ju..d4 spelen, ,~r:11,"' 
zifürt het pi onofi'er { 11 •• D:ito2 12,Ld.3) 
m.i. :n2..u.1-1elijl:s ~;:an a;si,n.."l"J.emen. Il: golcte 
er evenuel 01,) :;L..-:,,t mjn ·i;e..zonst.:J.nder 
zich a...-=m 11de uet van b2 11 zou houtl.en: 
9• cW~o5 ? !/!? d6xc5 ? 
lli'l ja hoor I Oor-.t'eat 1·as 9 • .Dx:b2 t 
10 .Pü4, lJb4+ 11.e3 J:D:e,4 12.Le3 ! waarna 
zwv.rt ö.l-'~ét.nS i'liet Ol) ~2 J:-...a.n slM-n 
w0i;--ans 13.Lf31 maar overigens betwijfel 
i..~ of -i,t.î.:b rë~el oomp.ensa;iïie heeft 
voor 2 ~eöfferde pionna."/"J.. 
Hier-.aa lcan sl2..a.n op b2 nie·t meer. 

10. :00.1-d2 e7-e6 
Tijdens de pa.:..rrtij k,1at11 deze zet als 
zeer zwa2.-c op me over, maa.r 10 •• e5, 
wa..w.nee ik voor.ne."llelijlc rel~e:r:i.i,nz hield 
hee:::"'t als stru.ctureel n,...-,,,deel het in de 
s-'iieGl<: later1. va:.11 veld d5. Mogelijl.: i·:as 
10 •• a6 ievolgd. o.oor 11 •• e6 zijn beste 
verdedig:i.ngs.l:e,ns. -zie dia.grO-ln 3 -



US 1 OP TUD OP DREEF 

Men moet de huid nie ·t ver~open voor 
de beer geschoten is, maar het ziet 
er ·naar uit dat ons eerste team 
zich in de tweede klasse KNSB zal 
weten te handhaven. Stonden we na 
zes wedstrijden treurig onderaan 
met de hofdames van Koningsclub II, 
dankzij twee achtereenvolgende over
winningen staan we nu net boven de 
degradatiezone • . Alleen als we in de 
laatste ronde van Van der Giessen 
c.s. verliezen en LSG wint, passeert 
laatstgenoemde club ons nog. US 
heeft het lot weer ·in eigen hand. 
Bravo! 
De uitgangspositie op zondag 13 a
pril is duidelijk: buiten ·schijnt de 
zon, binnen zitten er hopelijk ver
lichte geesten, want er moet gewon
nen worden. Een van de eerste dingen 
die me opvalt is dat Laren aan het 
eerste bord een vreeswekkende kolos 
heeft zitten met een haviksblik en 
dito neus. De gezellige dikkerd die 
tegen Henk Rozendaal de zwarte stuk
ken voert is er niets bij. Maar al 
snel wordt wat er op de borden ge
beurd belangrijker dan dit soort sub
jectiviteiten van de kiebitser. Het 
karakter van de partijen wordt duide
lijk. 
14.08. Rob van Gompel blaast ten 
aanval! En wel met 9 ).h7-h5 • Zijn 
tegenstander heeft l)a2-a3 geopend 
en op d'e negende zet kort gerokeerd. 
Rob 1 s majesteit staat nog in het 
midden. Dat zal straks wel 0-0-0 
worden. Omstreeks dezelfde tijd 
speelt Paul in een Engelse partij 
tegen de havik het dekselse 6) ••• : 
b7-b5!? Zijn tegenstander neemt met 
de c-pion, Paul speelt cb5 en nu 
zou het nemen van de pion .met het 
Engelse paard op c3 niet slim zijn,, 
omdat na Dd8-b6 pion f2 in staat 
-er stond een zwarte loper op c5, 
en wit heeft de koningsleper gefian
chetteerd- én het paard natuurlijk. · 
Wit rokeert echter rustig en speelt 
Pc3-d5 (gedekt door e4 en Lg2); 
zwart ruilt de Op b7 verschenen lo
per voor het sterke paard. Ik geloof 
niet dat zwart goed staat. maar wie 
ben ik? 

14.22 uur. Ed Schouten denkt na 
na 17)°!" •• Pb4. Onze tiende-bord
speler staat veelbelovend na de 
zettenreeks: l)e4 c5 2)Pf3 d6 
3)d4 cd4 4) Pd4: Pf6 5)Pc3 a6 
6)Lg5 e6 7)f4 Le7 8)Df3 ',Pc7 · 
9)0-0-0 Pc6?! 10)Pc6: bc6?! (be
ter 10) ••• Dc6:) ll)e5! de5 
12)fe5 Pd5 13)Le7: De7: 14)Pe4 
(bedoeling 15)Pd6f) •• O-O 15)Ld3 
Dh4 (bedoeling 16) ••• Df4f met da
meruil) 16)g4 a5 17)Tgl Pb4. 
Zie diagram. · 

1 . , z 
• 1 

,.,,.. 

Met alle respe~t, maar die laatste 
zet zal wit worst wezen. De dame
ruil is nu uit de stelling. Ed 
speelt dan ook 18)g5 (!). Gaan 
wij een dame gijzelen, Ed? 
14.26 uur. Coen Mekers aan het 
vierde bord speelt, zoals hij in de 
wandelgangen meedeelt, 11gewoon11 En
gels. 12)b4 vond ik er wat verdacht 
uitzien (men moet weten dat die pi
on tweemaal instaat, Pc6 en pion 
c5), maar Coen vindt dat hij toch 
niet niets kan doen. 
14.30 uur. 12) ••• Pb4: en Coen a tem
po 13)Pe5:. Na twee minuten volgt 
13) ••• Lb? en ik ben er niet gerust 
op. 
14.37 uur. Bij Ordodi-Wijnands aan 
het zesde bord is een geweigerde 
Aljechin verschenen en ik verwacht 
nu vuurwerk van Marc, want hij heeft 
zojuist 11) ••• Ob2: toegelaten. · 
Zie diagram. 

l<- , • .~ · > V _; ,, \· t. 



Ordodi-Wijnands 

14.42 uur. Henk Rozendaal speelt aan 
het achtste bord een opzet waarbij wit 
een overgang op Grlinfeld-Indisch voor 
zwart ongunstig (doch niet onmogelijk) 
maakt en het werd dus Konings-In
disch: l)d4 Pf6 2)c4 g6 3)Pf3 Lg7 
4)g3 0-0 5)Lg2 d6 6)Pc3 (nu pas, nu 
zwart voor 5) ••• d6 heeft gekozen) Pc6 
7)0-0 e5 8)d5 Pe7 (misschien beter 
8} ••• Pa5) 9}e4 Ph5 10)b3 Ld7 ll)Lb2 
Lh6. Zwart probeert f4 te verhinde 
ren. We zullen zien of dat lukt. 
14.45 uur. Ed Schouten heeft geen da
me gevangen, maar zijn paard staat 
prachtig en de lijnen naar de vijande
lijke troonzitter liggen hartverscheu
rend open. De arme dagloners op f7 en 
g7 kunnen al geen vin meer verroeren 
en van de zwarte dame kun je alleen 
maar zeggen: errare hominum est. 
Ziehier wat ik bedoel: 
l 

• 

-~~ . . 

~ ',} , zw.irt 'êt-. ·met boeren-
slf'láheid 22 ••• TbS (!) spe elt . 
14.49 uur . Paul zit met een treurig 
paard op b8 en ook anderszins zijn er 
probleme n . Wij hopen op zijn inv ent i 
vi te it . 
14.57 uur . En Paul speelt dan maar 
14 ) ••• Pa6. Misschien wordt dit rand
gebeuren toch nog een echt "cavalho"? 

kolos-van der Werve 
Stelling na 14)~ •• Pa6 

14.59 uur. Ik hoop maar dat 
Coen het beter ziet dan uw ver
slaggever. Ik vrees voor hem. 
1·5.05 uur. Tijd voor van Gompel, 
die zojuist tot 19) ••• h3 geko
men is . (Hij gaf na afloop 
19) ••• Df5 trouwens aan als beter). 
Voort, Rob, voort! Lijkt het maar 
zo of beziet zijn tegenstander, weg
gedoken achter zijn sjaal, de stel
ling met zuinige blik ••• 

Abrahamse-van · Gompel (na 19) ••• h3) 

15.10 uur. Er volgt 20)g3 Pe5. Het 
wordt warm in de witte veste. 
15.15 uur. Peter Ton is aan het 
negende bord met zwart in ieder 
geval op weg naar remise. In een 
moeilijk te beoordelen eindspel 
staat hij zelfs iets beter. 
15.20 uur . Tom Turk aan het twee
de bord komt steeds beter te staan. 
Hij bestrijdt een Wolga-gambiet met 
gedegen laveerkunst. Ook de partij 
van Jurgen Stigter aan het derde 
bord is een positiepartij, maar le
lijker (een slechte loper voor wit, 
ontwikkelingsachterstand voor 
zwart) . 
15.31 uur. Bij het bord van Rozen
daal, Henk, gekomen raakt uw ver-



slaggever gespannen. In . deze partij 
werd inmiddels 12)Pd2 Tb8 13)De2?! 
f5! l4)ef5 Pf5:(!) 15)Pce4 Ph4!? ge
speeld. Moet wit nu niet onmiddel
lijk 16)f4 spelen? En komt Hij dan 
toch niet beroerd te staan? 

Rozendaal- X 

3.37 uur. Het is gebeurd bij Ed Schou
ten! Er volgde: 23)d4 (23)Tg5?f6!) Lb7 
24)Tg4 c5 25)Pf6f Kh8 26)Df2! +- g5 
27)h4. 
3.42 uur. Zwart voert 27) ••• Tb8. Nu 
Tg5: want de zwarte dreigingen langs 
de b-lijn stellen niets voor. 
3.47 uur. Henk heeft 16)f4 gespeeld. 
3.48 uur. Weent om Ordodi. Zwart nam 
op de vijftiande zet het paard op b3: 

Ordodi-Wijnands 

Marc speelde hier 16) Ld2??, waarna 
Dd3: een stuk verliest. Na 16)Tb3: zou 
hij goed hebben gestaan. Ach en wee. 
3.50 uur. De goede Wijnands speelt 
geen . Dd3: .en Marc leeft nog. Welja! 
3.52 uur. En Peter Beugel? Die kwam met 
zwart in een Spaanse partij goed uit de 
opening, maar nu heeft hij zich verga 
loppeerd, naar mijn mening, Wit weiger
de zijn offer van de loper op h3 en nu 
staan dame en loper in. Heeft hij nog 
iets? 
3.58 uur . Bij Henk kwam 16)f4 Pg2: 17)Dg2: 
op het bord en na 17) .•• ef4 18)g4 zou 

hij gewoon een pion verloren heb
ben. Heeft hij dan kompensatie? 
16.01 uur. Aan het bord van Rob 
van Gompel volgde: 18)g3 Pe5 
19)Tfl f5 20)Pd2 Lf6 en dan 
mis ik een paar zetten. In ie
der speelt wit . . Da7:, Rob Thf8 
en 23) ••• Pg4. Volgt 24)c4 Dc6. 
Dit gaat Rob winnen! 
16.05 uur. Marc Ordodi zet een 
stuk in •. 
16.06 uur. Abrahamse vertrekt 
geen spier en voert -vinnig 
25) Ld4 uit. Aldoor kan Rob's 
paard op g4 niet genomen worden. 
16.17 uur. Hoe is dat nu toch 
gebeurd? Paul is zijn cavalho 
kwijt en ook anderszins kan hij 

aan stervensbegeleiding gaan 
denken. Helaas, zijn lied is uit. 
16.22 uur. Marc laat zijn boe
ren op de damevleugel (eens wa
ren het er drie) voor wat zij 
zijn: chapeau voor het voetvolk 
en weg ermee. In ruil elimi
neert hij een zwart paard. Wint 
het? 
16.22 uur. Pet af voor Ed 
Schouten. Zijn tegenstander 
staakt de strijd. 
16.26 uur. Paul heeft ingezien 
dat hij ditmaal de arme Paulus 
is. 1-1 dus. Tom Turk is wer
kelijk prachtig bezig. De loper 
van de zwarte velden heeft af
wisselend van f4 en g5 druk uit
geoefend en waarschijnlijk via een 
petite combinaison (overbelas
tingthema) is pion e7 gevallen 
en daarna ook d6. Ik hoop dat 
hij de partij publiceert. 
Stelling na 39)Ld6: La6 

16.31 uur. Peter Beugel is zijn 
stuk niet kwijt! 
16.32 uur. Marc gaat in tijdnood 
komen. Als dat maar goed gaat. 



16.34 uur. Mijn broek zakt af. Coen 
heeft vernietigend uitgehaald en 
staat een volle toren en drie pionnen 
voorl Zwart moet hemeltergend ge
blunderd hebben. God is almachtig en 
ons goed gezind~ Dat is dan 2-1. 
16.39 uur. En jawel! Daar komt ons 
aller van Gompel met een toren binnen 
op f2. Groot alarm in het witte ko
ninkrijk, maar het hek is van de dam. 
Wit kan niets meer doen. 
16.41 uur. Degene dïe in het begin 
nog een gezellige dikkerd heette te 
zijn puft nu in zijn tijdnood en geeft de 
ene pion na de andere weg aan Henk. Er 
staat opeens een toreneindspel op het 
bord met in den beginne een pluspion 
voor zwart. Maar zijn toren bleef vol
komen inactief en in een ommezien 

. staat Henk gewonnenJ 3-1. 
16.50 uur. Ordodi in vreselijke tijdnood • 

• Houdt Jurgen het remise? 
16.54 uur. Gompel forever! 4-1. En daar 
geeft de tegenstander van Tom op: 5-1. 
16. 55 uur. Ordodi in afschuwelijke .tijd
nood. Hem wacht een ramp; 
16.58 uur. Peter Beugel moet een stuk 
verliezen. De loper van de witte velden. 
16.59 uur. Daar gaat hij, de loper. On
danks een paar pionnen moet het verloren 
zijn. 
17.68 uur. Marc geeft op. Jurgen remi
seert en de zege is ons! 

De partijen van Peter Beugel en Peter 
Ton werden 's avonds verder gespeeld. 
Peter Ton won na secuur spel zijn par-
tij (ik heb de zetten helaas niet) en Pe
ter Beugel verdedigde heldhaftig de pi
on die zijn laatste strohalm was. totdat 
hij moest vallen en daarmee de partij 
verloren ging. Einduitslag: 6,5 - 3,5. 
Ziedaar het voorspoedige einde van een 
zonnige zondag de dertiende. Godzijdank 
geen vrijdag. 

R. v. M., mascotte 
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GARGL ia een rubriek waar in iedere editie eell Teraakelijk• blunder 
uit de US-praktijk tentoongesteld wordt. Er moet nogme•J• de nadruk 
op gelegd worden dat iedereen die een Treselijke blunder creëert, 
deze bij Adriaan kan inleTeren. Hogelijk leidt dat tot de winnende 
blunder van het afgelopen seizoen. Op die manier heb je er tenminste 
nog wat aan! 
Nu niet de in het redaktioneel beloofde blunder Ordodi-Wijnands, 
aangezien een zeer recent US-Onderonsje in groep IIIb deze geheel 
in de schaduw stelt (zie Toor deze blunder oTerigena he~ artikel 
Tan Rudie van Megen). want vat gebeurde er op de stormachtige avond 
van dinsdag 3 juni in de doi:akere keldergewelven van de B•88? Het 
Tolgendes-

J'ou Groot - Roland Tan Bartin.geveldt 
stelling na 10 De1-g3 

De kerSYerse studentenkallpioen b•groep 1986 lijkt hier al weer heel 
hard op weg naar zijn soTeelste overwinning, door reeds .op de tiende 
zet een toren te winnen, eventueel voorafgegaan door slaan op f~. 
Da.ama krijgt wit wel vat aanval, aaar de analyses achteraf ftD Fon.e 
zelf wezen uit dat dit ruimschoots te weinig sou zijn voor het 
materiële deficit. "Ko•," dacht Roland echter, ''Nu eens niet zo in
halig." en hij speelde daaro• het verbijsterende 10 ••• Pf6-h5 ?? 
waarop Fons met 11 Lc4-b.5+ Ke8-e7 12 Pc3-d.5+ een vol punt incasseerde 
aangezien er volgt 12 ••• Ke7-e6 13 f4-f5 •t. Dergelijke helpaatten 
zien we weinig, een eervolle Te:r11elding lijkt daarom op zijn plaats. 
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HELP! US 2 VERZUIPT! 
Het tweede heeft per ongeluk de Mark { fraai. stukoffer en .k.o-
slechte lijn voortgezet en ook van ni.ngsaanval) en ondergete-
lti..euw West 2 en Tal 4 verloren. kende {fraai ro:mael- en schw:ln-
Bet laatste ?deuws is zelfs, dat delwerk) wonnen, dat '.lhjJ;s 
we al gedegradeerd zijn, hoewel ik rea:lse aaakte ea in valler OIUIO 
bi.ervan nog geen officiële bevesti- ook en dat de rest verloor, VaJl 
ging heb . J))or kuiperijen zou Caissa wie sommigen na afbreken. 
een half bordpunt erblj hebben ge- Gelukkig was de bar nog laag 

<J.. __ kr.e.g.en. eA-daaraee een -heel -~e.ds -tr.jJd '---"-- Of)eL 

pun.t, waardoor het veraaledjJde 
Caissa, waarvan w~ in de eerste ronde 
w fraai. gehakt aaakten., al onbereik
baar zou zjjn voor ons. De wedstrijd 
Yu 1 - US 2 van 24 april gaat dan oa · 
des keizers baard, zoals dat heet. 
Omdat Uw Verslaggever Die .t de wedstrijd 
leider extern is, heeft hU ook niet de 
besch1kkil'lg over de exacte llitslagen, 
ook omdat er mogal wat afgebroken 
partijen tussen zaten. Ik geloof dat 
het zo is gegaan: 

Kieuw West 2 - US 2 7-3 . 
US 2 - Tal 4 3-? 
Maar ik kan er dus een halfje naast 
zitten. 

Op 28. februari maakte een vol tal lig 
US 2 zjjn opwacht:ing in schaak- en 
bridgeca~ De Twee Klaveren om het 
gevecht aet ltleuw West 2 aan te gaan. 
Dé-ze gevreesde . tegenstander liet ons 
wei.ni.g illueáes. Alleen Uw Verslagge
ver saaakte het zoet van de overwin
ning: zjjn. tegen.stander - die de tand
arts van Thtjs bleek te z:!jn - gaf op 
de achtste zet een stuk weg. Zoaaar. 
Uit een soort overdreven beleefdheid 
jegens de gastheer had Ad P. aan bord 
6 dit gebaar herhaald. Jàap v..d; V. -
aan bord 7 stond lange tUd heel goed, 
aaar moest toch genoegen nemen met 
rea:1.se. Ook Bert, die o• 12 uur jari.g 
werd, scoorde een half punt en. dat 
op spectaculai.re wijze met een hand
vol stukken minder. Adriaan rea:i.seerde 
geru:lsloos en Mark brak af in een stam 
di.e ook rellisekansen. bood, alleen. weet 
ik niet hoe het afgelopea is. Ad R •• 
TJljJs en Frans 110estem i.D. het zand bij
ten en Henk waarschljnljjk ook, waat 
zijn afgebroken stelling zag er hope
loos uit. 
Na afloop spoelden wU ten huize van 
jarige Bert de gevoelens van. teleur
stelling weg met veel bier. 

18 11a.art ontnngem wjj Tal 4 in ol!lS 
Tertrouwde honk. Ik kan slechts ~P 
• U. uiterst gebrekkige geheugen. afgaan 
en dat weet m:!j nog te vertellen dat 

Jaap DeiBem1. 

Naschrift ter zetterij. 

Alhier blijkt dat Mark de partij tegen 
Nieuw West inderdaad remise heeft 
gehouden. Uitslag: 7-3. 
In de uitalag van US 2-Tal 4 ie 
wel een. :tout geslopen. De partij 
van Adriaan werd zonder verder 
spelen remise gegeven. Uitslag: 
3f-6fo 
Sorry Adriaan! 

Persoonliike score US 2: 

Simon 
Ordodi 
Ridder 
Houtsmuller 
Deinema 
Wenniger 
Putter 
De Iöjk 
F.Groot 
v.ci.veen 
Ra,-Jtera 
Westera 

bord pt/part 

l 2/6 
2 _ 2/6 
3 .Y5 
4 3/6 
5 4i/6 
6,3 lt/6 
6,8 2/5 
7,3 l/6 
8 t/l 
8,5 4/6 
9 t/l 

10 ~3/6 

,, 
33,3 
33,3 
10 
50 
75 
2.5 
14() 
16,7 
50 
66,7 
50 
5C? 

(Bij deze score is inbegrepen een 
reglementaire O van Mark, die niet 
meetelt voor de rating.) / 



De kracht van het loperpaar 

Tot mijn verbazing merkte ik dat 
~nige clubgenoten een merkwaardige 
,oorkeur hadden voor het paarden
Jaar. Als rechtgeaarde loperpaar
Liefhebber probeer je dan al ga~w 
1eze mensen te bekeren. Voor ben 

(l) 

t s dit stukje speciaal bedoeld, maar 
; ok de geïnteresseerde clubgenoot 
l al dit stukje hopelijk met genoegen 
~ezen en naspelen. 
Vanwaar die voorkeur voor het loper-

1aar zal de lezer zich afvragen. 
Lopers hebben een veel groter be

r eik d~n paarden en k~nnen 2 vleugels 
t egelijk aanvallen. Vooral 2 lopers 
Jan ongelijke kleur kunnen e•n heel 
3root deel van het bord beheersen. 
Als een schijnwerper staan zij op 
j e vijandelijke stelling gericht 
an maken de paarden slechts tot 
kreupele springers. Natuurlijk ko
~en de voordelen van het loperpaar 
vooral in een open stelling tot 
u iting. In meer gesloten stelling 
hebben de lopers wat minder kracht. 

Allereerst een partij tussen 
fischer en Spasski. Laatstgenoemde 
krijgt door betere openingsbehand
elio.g h_et lo _perpaar in handen, maar 
veriüimt het "af te maken". 

4e matchpartij Reykjavik 1972 
Siciliaans Koningslopervariant 

.l . e4 
2 . Pf3 
3 . d4 
~. Pxd4 
ö . Pc3 
(j . Lc4 
7 . Lb3 
3 . Le3 
9 . 0-0 

es 
d6 
cxd4 

Pf6 
Pc6 

e6 
Le? 
0-0 

Alternatief is hier 9. Oe2 om 
l ang te rocheren 

9 . 
o. f4 

.1 . Lxd4 

.2. a3 

a6 
Pxd.4 

bS 

en ietwat passieve zet. Beter be
e nd staat 12. e5 dxeS 13. fxeS 
d7 14. Pe4 Lb? 15. Pd6 Lxd6 16. exo6 
'g5 17. Tf2 Tac8 met iets beter spel 
·oor wit. 

' J. 

12. 
13. Dd3? 

Deze zet is af te keuren. Na 
13. Tel Tac8 14 Df3 ontstaat een 
stelling waarin nog van alles kaR 
geoeuren. 

13. aS! 
l{i. e5 

Na 14. Pxb5 krijgt zwart mooi spel 
door 14 •• ~ Lxé4. 14. DxbS komt 
zeker niet in aanmerking. Na 
14 ••• La6 verliest wit al een 
kwaliteit. 

14. 
15. fxe5 
16. Pxb5 

dxeS 
Pd? 

· Ook na 16... / Pe4 Lxe4 17. Oxe4 Pc5 
staat zwaft beter. 

'"16. . Pc5! 
17. LxcS 

17. De2 PxbJ 18 cxb3 la6 19 Tadl 
Dd5 20. a4 · Dxb3 leidt tot in
storting van de witte stelling. 
Ook 17. De3 Pxb3 10. · Dxb3 a4 · 
19. Od3 là6 is voordelig voor 
zwart. 

17 • L•cS+ 

Zie hier het oersterke loperpaar. 

18. Khl OgS 
19. De2 / 

Hoewel het er niet plezierig ~t
ziet had wit hier toch 19. Dj3 
moeten spélenom op remise ~n te 
sturen • . Er kan volgen: 19.; •• 0X-g3 
20. hxg3 La6 21. Lc4 LxbS 22. LxbS 
Ld4 23. c3 Lx·es 

19. 
20. Tadl 
21. Txdl 

Tad8 
Txdl 

hS 

Zwart dreigt met zij~ . pion naar 
h3 door te stomen. Iets beter nog 
is direct 21 ••• Li3. Dreigt zpwel 
Dxe5 als Lf4. Na 22 Pd6 Lc6 
23. Pc4 Lf4 24. Kgl a4 25. La2 
volgt met meer kracht 25.~.h5! 
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Diagr~m 1. -. 
2 2 •· Pd6 La8 
23. Lc4 . ·.~ 

Verliezend is hier 23 Tfl h4 
24 Pxf1 h3 25 pxgS Hxg2+ 

23. h4 
24. h3 Le3 
25. Og4 DxeS 
26. Oxh4 g5 

Zwart wil met zijn toren op de h- . 
lij~ komen, maar deze zet verzwakt 
w•l . de koningsstelling. Ietwat ge- . 

, d maar wel mogelijk is 26 ••• 
·Het schijnoffer 27 Pxf7 wordt 

· at:rt,iootd~ :. met 27 .... L~+f ... -- . . 
~ 28 Kh2 O,fo2 2_9 Dh8+ Kxf7 30. -td7+ 

, U6 , 31. Td8+ Kxd8 32 Oxf8+ kc? 
~eeft wit geen eeuwig schaak. Ook 
na~?. Lb3 g5 ~taat zwart veel beter 

'(.?. Dg4 Les 

~a 27 ••• Td8 28 Pxf? Txdl 29 Dxdl 
Oe4 30 lfl Kxf7 31 Od7 Kf6 32. Od8 
Ke5 33. Oe7+ is het eeuwig schaak. 

28. Pb5 
29. Pd4 
30. Pf3 
31. Oxf3 

Kg7 
Th8 
Lxf3 
Ld6? 

~u kan wit remise maken. Veel beter 
is 3i ••• Th4 na b.v. 32 îfl Tf4 
33 De2 Txfl 34 Dxfl Ld6 35 Kgl Dh2+ 
36. Kf2 LcS 37. Kel DeS · wint zwart 
de damevleugelpionnen. 

32. Oc3! 

Na dameruil heeft wit weining 
meer te duchten. 

32. 
33. bxc3 
34. Td7 

Oxc3 
Les 
Kf6 

. 
35. Kgl Lxe3 
36. Le2 Le5 
37. Kfl Tc8 
38. Lh5 :i Te? 
39. Txc7 Lxc7 
40. a4 Ke7 
41. Ke2 fS 
42. Kd3 Les 
43 • . c4 Kd6 
44. Lf7 Lg3 
45~ es+ remise 

Een schitterende partij. ~aar 
wat kan ik er~an leren ·hoor ik de 
lezer al vragen~ Zulke partijen 

·zijn toch veel te ingewikkeld. Mi~! 
Kijk maar eens naar het volgende . 
partijfragment. 

Diagram 2. 
L. Koster - E. Schouten OHRA-A'dam 

Wit heeft net 20. f4 gespeeld. Nu 
volgde: 
20. Pc4! 

zo krijgt zwart het loperpaar 

21. Lxc4 Txc4 
22. e5 

Wit was nogal gehandicapt door zijn 
zwakke pionnen op e4 en f4. Nu 
komt echter de diagonaal vn de loper 
op b7 open. 

22. lb8 

Op weg naar de diagonaal a7- gl 

23. Pdl? 

Nu aringen ae zwaite stukken · de 
stelling binnen. Na b.v. 23 Le3 
heeft zwart slechts een gering 
voordeel. 

Od3 

Verhindert dat wit op ae diagonaal 
a7-gl komt. 
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,·. 
32. ·f{'. Oxc3? 

Volgens Timman had zwart hier rem
ise kunnen houden met 32 ••• as. 

33. Tgl+ Kf7 
34. Lxa 7 

Met de vrije randpion komt de in
vlèed van de witte lopers echt 
tot zijn recht. 

34. 
35. Lb6 
36. as 
37. Ld8+ 
38. a6 
39. lb7 
40. Tbl 
41. lb6 
42. Tel 

g5 
Dxc2 
Ob2 
Ke6 
Oa3 

· DcS 
c3 
c2 · 
zwart geeft op. 

, :Qeze k•er een sterk loperpaar in 
het eindspel. Een ander voorbeeld 
hi~~van is een studie van Rinck '14 

èaagram 4. 
l b3+ Kb5 

1 ••• . Kb42. ld2+ en ook 1 ..• Ka3 
:.12 Lel+ Ka2 3. b4+ wint ook voor 
wit" 

2. Le8+ KcS 

Op 2 ••• Kb6 volgt 3. Ld8+ 

3. b4+ Dxb4 

3 ••• Kxb4 4. Ld2+ etc. 

4. Le7+ en wit wi .nt. 

Een loperpaar is in het algemeen 
superieur aan het paardenpaar in 
het eindspel. 

23e matchpartij Botwinnik
Bronstein Moskou 1951. 

Diagram 5. 
Zwart staat een pion voor, maarna 
l. LgS is hij in tempodwang. Er 
had kunnen volgen: 
l. Pc6 
2. lxd5 Pd6 
3. Lf3 bS 

3 ••• Pf6 4. Lf4 en wits d-pion wint. 

4. Lxc6 
s. as 

bxc6 
en wit wint. 

Bronstein zag dit alles en gaf op 
na .l. Lg5. 

Tot slot pre~enteer ik met be-
.. -~ch~iden tr~ts, maar toch ook met 

enig heimelijk gegrinnik . de volgende · 
loperpaarpartij: 

E. Schouten - Hoogekam~ Caissa
intern Cara-Carin Panov-variant 

1. e4 c6 
2. d4 d5 
3. exdS cxd5 
4. c4 Pf6 
s. Pc3 Pc6 
6. Pf3 Lg4 
7. cxd5 Pxd5 
8. Ob3 

Ueze zet had ik eens zien spelen 
door een grootmeester en ik besloot 
deze te doen zonder op de hoogte 
te ZiJn van de theorie. Mijn tegen
stander bleek echter ook niet op de 
hoogte. 

8. Lxf3 
9 • g X f3 

Wit heeft compensatie voor z1Jn 
ke pionnenstelling door zijn 
paar en zijn aanvalskansen. 

9. Pb6 
10. dS Pd4 



24. Pe3 Txcl 
25. Lxcl bS! 
26. Tdl De4 
27. Df2 La? 

Zwart schakelt de . schijnwerper in • 

28. Dg3 h5! 

Zelfde idee als de vorige partij. 
Bovendien ter verhindering van een 
eventueel Pg4. 

29. h4 Tc8 
30. Pfl Tc3 
31 DgS ldS 

Voor de veiligheid. Er dreigde 
31 td8+ en 32. -Dxh54. Het kwali
teitsoffer OP. d~ heeft geen zin. 

32. f5 
33.f6 
3'4 txfl 

De2 
Dxfl+ 
Th3 mat 

Er kan geen twijfel erover bes taan 
dat deze overwinning te danken 
is É$en het loperpaar. 

Een ander grootmeestervoorbeeld 
is de partij fischer- Larsen 

....J....o..,e~ gevondep in ~et grote _analyse-
boek van Jan · Tlmman). · 

le matchpartij Denver 1971 

1. e4 e6 
2. d4 dS 
3. Pc3 Lb4 
4. es Pe7 
s. a3 lxc3+ 
6. bxc3 

Nu al heeft fischer het 1 ater zo 
sterk te worden loperpaar ver
overd. 

6. es 
7.a4 
Alternatief is hier 7 Dg4 

1'. Pc6 
95. Pf3 Ld7 

Kortsnoi speelt hier altijd 
8... OaS. 

~. Ld3 De? 
10. 0-0 c4 

Zwart wib de stelling gesloten 
houden. 

ll. Le2 f6 
12. Tel Pg6i 
13. La3 fxe5 
14. ilxe5 Pxe5 
15. Pxe5 PxeS 

Slechter is 15 ••• DxeS 16 Lxc4 
dxc3 17 Lxd5 0-0-à 18 Lb3 

16. Od4 Pg6 
17. LhS Kf7 

Dapper; na 17 ••• P-0-0 18 Dxa? 
b6 19. Da8+ DbB 20 DxbB KxbB 21 aS 
Kc7 22 axb6 Kxb6 23 Lg4 staat wit 
beter. 

18. f4 
19. fS 
20 • . &xG.S+ 

Thea 
exf5 

Kf6 

20 ••• Le6 21. Txe6 txe6 22. DxfS+ 
Tf~ 23. dd5+ Te6 24. Tfl verliest. · 

21. Lf3 Pe5 

21 ••• Le6 22. Oxb7 Oxb? 23. Lxb7 
Tab8 24. Tabl levert een trooste
ioos eindspel voor zwart op. 

2.2. Dd4 
23. Txe5 
24. Dxd7 
25. Dxb? 

Kg6 
DxeS 
TadB 
De3+ 

25 ••• Oxc3 lijkt heel goed maar na 
26. Dc6+ Kg5 27 lel+ f4 28. h4+ 
KfS 29. · g4, fxg3 30. Kg2 Dal 31. Lg 
KeS 32. Oc5 TdS 33. De3 Kd6 34. La~ 
Kc7 35. Dxa7 Kc6 36 Da6 Kc7 37. D»:e 
KbB 38. DxdS Dxa3 39. Db5 wint wit. 
Zwart kan van deze variant afwijker 
maar ook dan ·staat wit beter. 

26. Kfl 
27. Oc6+ 
28. LcS 
29. Kgl 
30. · Kxg2 
31. Khl 
32. Lxc6 

TD2 
Te6 
Tf2+ 
Txg2 
Dd2+ 
Txc6 
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11. Ddl es 
12. dxe6ep 

Tot nu toe bleek dit theorie te 
z ijn. Zwart moet nu 12 ••• fxe6 of 
zelfs 12 ••• Df6 spelen volgens de 
theorie. Zwart pakt echter met zijn 
paard. 

12 ••• 
13 Lb5+ 
14 Le3 

Pxe6 
Pd? 

Na lang nadenken gespeeld. Oe zet 
ontwikkelt een stuk en zet een 
valstrik. 

14 a6 

zwart tuint erin, nu wordt hij vol
komen _ingesnoerd. 

15. lb6! 

Het eerste doel van deze zet is om 
de dàme velden te ontnemen. Het be
langrijkste · doel is echt~r de pion 
op b6 te blokkeren ~odat de loper
lijn a4~-a niet onderbroken kan 

Diagram 6. · 
Nu is stukverlies niet meer te ver~ 
mijden. Er dreigt voor alles Pd6+ 
en zwart moet d7 gedekt houden. het 
schaak op g6 verandert · niets aan de 
situatie. 

Op de zwartspeler was het volgende 
citaat van Godfried Bomans van Toe
passing; "Men herkent de sterke 
~peler niet alleen aan zi,n zetten 
maar ook aan het ogenblik waarop 
hij opgeeft." Zwart speelde - n.l. 
door tot en met een eindspel van 
dame en loper tegen toren. 

wtfr~ ctoor een pion opbS. Nu . 
:tft · '.·~:il ~ ;~ :!-,et , J:l&a,: op ,-_,--..-. c: '" . 
d7 stan ·&·~i~ff 'zwart niet an ·" · 
rocheren. · 

15. Dc8 
16. La4 lcS 
17. Pe4! 

Nu volgt krachtzet op krachtzet. 

17. Lb4+ 
1a. Kfl Dc4+ 
19. Kgl . Pf8 

Wat anders? 

20. Tacl Oe6 
21. Dd4 

Dekt de loper op b6. 

21. Le7 

Nu maakt wit de partij uit met 
een probleemzet. 

22. Tel! 


