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' Beate acbaakn'ienden. en lieTe achaanrienclinaenJ 

q is er .weer, cle ai.we Se~el ingl Dat hadden j,lllie niet gedaoht, Jw? 

Maar het is dan ook een 4ubbel.dikke ~ gewuz•den. Er staat 
TU. allee in, soa1JH 

- de hartTerachea.rende rubriek • GARGL• met ' 'f'Ml domheid; 

- · de DOtalen ftJl cle le_denTergad.ering flUl 30-9-' 86, zodat m.aand op de 

TOJ.gemle Tergaclering Dl lamne zeggen, dat htVSU de notal• niet heeft 

1çuma.a imden; ~ 

• ook "fU. OIIH DUnz'e ftCXl:'Sitter Ha OTC'Sicht "1lll het op ~ 

yergaderiJag TOJ.gade Tl~oitjeJ 

• c aine TU ~ OlffC'll09ibare Peter ft1l Be ... iDdriDgac1 diepte. 

Teralag vaa de. competitiw~ · VS 1 - Ja 1 plu all• oflrige nni

tata ftll het ~ plu de ctromge uit&lag 'ftUl de l>earwedatrUd 

tegm RIP/lt 
~ ec bijdNge ft.D. oue wetalfO!lap&Ndactev Rcmal.cl a. 'betnff-.e het 

berekeD.ell 'ftlll ~~illgl-oacrrectiee, geheel in ooapa:tarletter gesetlt, . 

- •1:m.lrl.Uk ee11 balitati.ef boogetaand.e bJ.jdrage ftJl Rob ft1l a. Oft.t"· 
eea internat10Dllal. correspondeatietocnooi waaraan hij cle rest 'ftlA dese 

... nog sal. deel.aemeat . 
• twee tnfseken m1ayBea vcmrgd -~ omse gwaa:rdeerclè ,wedatz1'- _ 

ldcler Roland wa :a., ·die ook mg eakele ~ 1I001'deA 

wfjclt UD Jaet reilen G zeil• ftll US , 2,3 a "1 

- ctrie bledsijdm Bert waarin ffD poëti.acJae oprisping • ook ~ 

1.1N • ook J10C Mil con ectle op __ .a oo:u:eot1e1 

• M1l 'droos' ffN1ag vaa bet ~t dat A~ ·op cU.t w remt· 

nog sit te .... op cle 01,-p5a die met ~ :r,ag tega die T&U 

au UJIJ...nt; .. kwma sleellta hopea dat • arbakj• nog op.* a!ltclltt 

• het ~ afeeneralag onr VS 2 door~' met...
lmlla f.ate:reat da soJaalcteclmiekt 

• • al8 boJma eea ~ aet ,czu•eencle ~~ 
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" ·us 2 SPREEKT Effl WOORDJE MEEt 

door Jaap Deil!D.eaa. 

De tien ferme jongens di.e tezamen. 
US 2. vormen" zijn hard op weg om 
het ver:toren gegane terre .in te . 
herwilmnen. De schande van vorig ' 
jaar - degradatie - wordt weg
gewist. 
Na vier wedstr Uden in de tweede 
kl.asse B hebben we het maxi.mal. .e 
aànta 1 Valm. S wedstr~dpunten en 
de doe1 ctjfers 32}-?i. Van de 
echte wedstr:ijd:f:.e.i.der heb ik ve:r
nomen dat all.e a:ndere teaas ai 
te kampen heb.bèni metpm:ntenverlies. 
De rèsul.tate:n.: 
US 2 - PCW 1.' 
Victory/Landl.3 - US 2 
US 2 - Fischer Z 2 
US 2 - Wachter 1 

n--21 
1-9 
8-2 
8-2 

Bîe-ro~der zal ik probieren van 
elke wedstrijd eem verslagje ui.t 
te brengen, voor .zover m~n ge
heugen. .me 'niet in de steek laat. 
us; -2. maakt pur ee van. PCW. 

Rog niet zo zel. -fverz ekerd als 
we mu zijn trad een voltal.lig 
tweede tiental dinsdag ?- i o-
1986 aan tegen PCW l. Maar aJL '. · 
sne1 stroomden de punten bi.mlen. •. 
Rudie sooorde: vlot het eerste 
punt• Bert na11 de- hen gul. aan
geboden da e aan en. Ro1and 
offerde dat het een 1.:1.eve lust 
was met ali.s gevol.g dat z}Jn tegen
stand&r vo,o~ de kJLass~eke keus 
stond: mat of daae ,verlies. Ril 
vond n.og eeD derde moge1:ljkheid: 
bjj gaf o,p" Zo· hadden. - de l.aagste 
borden aan hun plicht voldaan en 
stoJ!lld het 3-0. Henk gaf per onge~ _ 
l..uk e,en. dame weg, maar dat gaf 
niks, want Peter voerde een 
BeugeJiiaans _e aanval tot winst. 
Ad . R. verslikte · zich, Jaap v "d •. V. 
won en. Uw Verslaggever scoorde 
s1.echts eem halfje, maar dat 
halfje bracht ons totaa1. op 5l• 
Bi.erna beschwinde1.de Marc zijn 
tegenstander en brak Ad P. af 
in gewoffll1en ste1.l.1ng, die hjj 
een paar weken later dan ook won, 
zo.al.s . dat hoort. 
Na afloop heerste e;rote tevreden
heid, dat begrijpt u wel., al was 
er een ~nke1.e zwart1Qllter die re
fereerde aan be .t begin vam het 

YOrige 

sei.zoeJ!ll• toe n: we ook zo spran
ke JLen d bego1lll!l~n, maar evenzogo ed 
degradeerden een naa:n.dje of 
acht later. 'Mis 'schien. r~p~ te 

, ]L 'histoire . zîch! ', zo ve rmaand e · 
voornoemde pessimist. Di.t ver 
mocht ons moreel. (wielrenners 
spreken hier , Yan 'moraal•) nie t 
te breken. 

Vi.etar,; wekt l.ach1.ust op" 
Ver'YUl.d van wraak.gevoelens W
go,nn.en we aam de: match tege:a 
Vi.ctory/Landlust 3. Wat was 
nam..elijk. het ge11al.? Bijna prec:t~s 
f3~n jaar eerder - o·p ~,a. dag ma 
had US 2 · fJLink kll.op gekregeD vaa 
Vic:tory/Lan.d1.ust. l. .. Dat was dus 
weliswaar hun -eerste tiental ea 
nu. beka.apten we he ·t derde, maar 
toch. 
Onzè wraak was verscinrikk.el.'1g.. 
Deze, k.eer kon.. de . gewl[de ento11-
rage vrum de · Pa:iëllerk. o,nz.e bl.oe d
dors t niet tem.peren; nu ware• 
wjj Jakl,b è:n. z:ij de, en.ge]!.. ( Zie · 
Schakeling 2 vorige jaargan-g ot 
anders Genesi.s 32 :30-3Jt.). 
Marc was het eerst kl.aar. De 
he1.e parttj stond h:ij_kwal + pioa 
achter, maar in het eadspel red.:.. 
de z:lj:rlt tegenstander een. direct 
aangev:a.JLlen pion om daarmee eea 
indirect aangevaJLlen toren te 
verl.:ieze:n. Ad R •. won ook al. 
snel, h:ij had zie~ van piOlnver
lies lrl.ets aangetrokken ea ge-
woon gewonnen" Ro~all.d zette 
zj,fn tegenstançier pardoes mat ~- 
dat was 3-0,. Hoe Bert. en Rad.ie 
wannen. weet ik :md.et meer preci.es, 
maar winnent, dat . deden ze. EwenaJB 
Ad P. (•Ge~gd.!'i jubelde · hij), 
Peter en Jaap v.d.V. (af'gebro
ken. met een t()ren. 111eer e:rn bo-.en
dien. gef'orce ,erd mat; tegellllstan.-
der gaf teierol'JJisch op). 
Hoe komt het dan dat het. net . 
l0-0! werd? Er waren twee sl.ap
pel..i?lgen die hun gewonnen stel
lingen l!lli.et wisten te winnen. 
Zij .-Henk en Jaap D .. - remi.s&erden. 
Na anoop brachten w:ij het . tra
diti.oael.e bezoek aan ca~ De 
Ko0lphan.de1. Th~ma v.an gesprek 
was di. t j,aar :. • Eten. voor het • 
schaken> vee]. a.f' weill.ig? •. · · 
Zwaar tafe].en voor het schaken 
werd algemeen afgekeurd. Een. 
lichte maal.tjjd, dat was het besta. 
De conferemtie werd wortgezet 
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... 
il!D. het hoofdstedelt,te etabl..i.s
semen.t 'De Prinses'• waar de 
US-2'ers htll!l triomfstemming 
tot het ochtendgloren continu
eerden. et behu)Lf' Va.G+ bi.er P!T. 

kl.etspraat. ' 

Vee1 pret tegen Fisctt:~ ~~ 

Om de eem of andere reden za~P.~ 
we de wedstrjjd van 2 :'!r::~.,,~ ·i.·~ ... · 

tegen. Fischer .Z met enige aDf;St 

tegemoet. Ten onrechte. Onz.& 
H'.""88-·gul.'en werdea hardha?!tdig 

1 oa,er ge~~g~~d. Jaap Y.d.V. had 
zjj;m. partjj vc~ruitgespee].d en af
ge'bt"oken in een stelling die min-
stens remise · was en u geval · 
van nood doorges pee:Ji..d kom worden 
ae:·t kaD.1Sen op winst. Zijn. tegen
stander was , trouwens gewoonlijk 
de eerstebordspe1.er van Fischer 
Z 2. Bel.aas he ,b ik van deze 
wedstrijd niet. zulke goede aante
keni.Dgen bjjgehoudelll, zodat i.k 
wel. reet dat achtereenvo1.geJlllS 
Marc, ~8Jld, Peter, Ad R. ea 
Ad P. wol!m.en,-maar niet hoe. 
Toe1m. was het al 5-0 .• Berts tegea
s tand er" c'l:t e ook Bert b.e et t..e " bP-- · 
ha.mi.del.de het ;::)\ .. .:.....- ~:' ~êi 11..:.:... _1,. ~b t 
vol.Kaakt. Ret ging als vol.gt: 
Wi.t: Onze Bert 

· Zwart: IIwh- Bert -

l.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3..Pc3 Da5 
4.d4. Pt6 5.Ld2 Pc6? 6.L -b5 Db6 
7 .d5 en Onze Hert won o,p zUtt-
sl.of fen. · 

Uw VersJl.aggever remiseerde maar . 
-weer ts een keertje, Fol'l.S ga! 
a~uc~evel.1.1}t een stuk weg, TJnj_s wm 
zjj het ~ et geheel.. l.angs lijnen 

van geJlei.deï ~1'".w=d" eJ'll. toeru was 
het 7t-it. De afgebroken partij 
van Jaap v.d.V. is tonder verder 
spwlen remise gegeven. 
De wedstrtjd is vooral te karak
teriseren met het woord •gezel
lig'. Het bl.eek dat veel Fi.scher
Z'ers goede bekenden waren van. 

O'S' ers. Mijn tcgertst.!ln~er b:ij
voor ecl.d was de beste maatjes 
met de sectie-Di.emem van. us. 
Deze onderlil'llge goede verstallld
houding weerhield ons echter 
niet van een harde, ik ZO·ll haast 
zeggeB 'pro f'essiol:llel.e', aanpak. 
Van de ge'bruike1Jjke evaluatie in 

boreca-om.gevimg is me :niets bjj
gebl.eve:m. 

:'":...~~ ..... -:.~ ,i ~ö gedeT~l't'c~rd. 
,. -...... 

De h :. ·hter l h1?ctte het team dat 
diDsdag 20 Januari 19!8,? in de 
n~'.'?-;1.·aardse gewelven van H sa:·= 
op ons zat te wachten. Het . 
bl.eek te bestaru:n uit werknemers 
van de· Neder1andsche Brumk.' De 
naam dient waarsch~ verstaan 
te worden ais •wachters van de 
staatskas' o,f zo. Nu, ik hoop 
dat zij beter letten op de ·vei
ligheid van de schatkist dan bp 
die van him. ko:rûngen .! Want het 
merkwaardige gezeJl.scbap van 1t1P- . 
pies en ouden-vaJ1-dage1m. werd 
door ons me·t boter en suiker 
ingemaakt, rou Heinze Balüer 
zeggen. Al hun gekrab op de 
hoofden, gepeuter in de neuzen 
en geklapper met de ktlmlstgebi.t
ten kon bun niet helpen • . 
Aan bord 8 had Roland zijn °tegen
.stander volledig overrompeJl.d ea 
to .en . deze opgaf stond :Rmdie ali.. '7~ 

een dallle voor~ Hjj had een moQ)i.e 
mataanval gevoerd. Ad R. speeJl.de 
eer . àegeJl.:ijk.e remise, Jaap v.d"V ~ 
don en dit alles bracht de stand 
op 31-i voor o:ns. Wat deed He:zmk 
toelll? ID.t gaf eelll stuk. weg en 
verJl.oor van de Opperwachter. 
Maar Ad P. won en Peter ook 
·(al.weer op Beuge1iaal!lSe w:ijze) 
en Marc: ook en Bert natuurlLUk 
evemeen.s. Uw Verslaggeyer brak 
in total.:e remisesteJLlil!ng af ea 
het werd ook remise zonder verder 
spel.en. Z:ijD v:ierde· re:mi.se in ' 

successie. Uw VersiaggeTer wil. 
nu graag een persoonl5jk woord 
spreken. 
Ik zie mjJ als de Jan Wouters 
van US 2 • . op het middenveld 
speeJl. ik ee1m. dege1:ijke partij en 
dicht ik de gaten, terwttl o:m m:ijj 
heen de jonge tal.enten 11Dgen 
ui thal.en. . Dau u. 

Goed1 dat ·~tekende 8 ~it 4 em 
riante uitzichten op promotie. 
Omdat Harry de bar te genwoordi.g .. 
wei erg vroeg sluit, zagen w1,l 
ons gelll!Oodzaakt de premature 
viering van deze promotie voort 
te zetten inca~ De Prinses> 
daarbtj gadegeslagen door de 
prettig ogeBde bar)teepster • . 
Moge deze prinses van De Prinses 
de dappere strjjders va:im US 2 DOg 

vele p:iû.sjes tappen! 



· Pe:rsoonl~e scores US 2: 

bord pt/part % 
Henk Simon l. i/3 
Ad Plltter , .... 

1., 7.5 4/4 
Marc Ordodi 2,?5 . 4/4 
Peter Beugel. 3,15 4/4 
Jaap Deinema 4,?5 2/4 ' 

Jaap Val!l der Veem 5,75 3}/4 
Ad Ridder 6,-15 2i/4 
Ro1and vam Hart1Elgsveldt 7,7'5 4/4-
Bert Westera 8,?5 4/4 

, Rudi.e van. Megen 10 3/3 
Fons Groot ~ O/l 
Thijs Wemlliger l.O 1./1 

DE SGA-CUP. 

De regels -voor deelname arum. de 
SGA-cup zUn gewijzigd. Tegenwoordig 
aogen a11ee:im. spel.ers di.e- voor de 
externe co•petitie inode SGA spe
len (plus potentiële i.nval.l.ers) 
aeedoeni aal!JI de strtd om de SGA
cup. Dit betekent dat de spe1ers 
Ya.1!1 US l van deelname z:jJn tlitge
s1.oten. Voor hen is er de KNSB-
cup. ., 
Op 25 november Jl.98:6 trad een vi.er
tal. U81 ers aaB tegen DCG llli de 
eerste ronde • van het toeroooi , o:ll 
de SGA-cup. Ons team besto~d uit 
Martjjja Spaan, Peter Beuge~, Marc 
Ordod~ en Schrijver Dezes. 
Ik za] u niet 1.an.ger in wurgende 
spa:rnn:inig houden: we wonnea. Met 
2f-1.t. Ikze:tf mocht van m:ijn tegen
stander een partij spelen zoals je 

· die eigenljjk alt~d zou moeten spe
len. O~erweldigende ste]lllllg, geen 
eil!k.el tegenspel., wat wil een mens 
nag meer? En ik hoefde er eîgenl:Uk 
nets voo.r te doen. Dat was 1-0 
en de anderen:. stonden . toen ook al 
go.ed. Even later stond Peter een 
hele toren voor: 2-0'.. Martjj_n. brak 
af in een remiseste1li.nlg, die even · 
iater ook remise werd gegeven: 
2f-t. Dat was genoeg voor de over
wîn.n:i.mg. Ondertussen zat Marc een 
nachtmerrie-achtige partij te speler\ 
waarilll Mj :tmiet zo sl.echt stond, de 
tegenstander haq vreseljjk.e tijd
nood ( 'Dat do,et hlj ali.tjjd, dat 
vindt hlj ; leuk.', fluisterde een 
cl.ubgenoot Val'l hem m:ij toe• 

l.6,6? 
· 100 ) 

].00 

1.00 · 

50> 
87,5 
62,5 

1.00 

100 

100 {) 

a 
100 

/1 

Ik vrees het ergste . voor 's 
mands geesteljjk.e stabi..liteit. 
Suïcidale neigingen• zou ik 
zeggen, maar ik b·en geen psy
chiater.) Marc kreeg ook t~d
nood, ver1.oor zjjm hoofd en -wat 
erger is- een stuk: 2i-1.t. 
Gedetail.1.eerde uitslagen: 

bord JL: Koens - Spaan H 
bord 2: Beugel - Van. RjjD. l.-0 
bord 3~ Smit - Ordodi 1.-0 
bord 4: DeiD:e:ma 'Ek.steemi. 1-0 

US - Dc;G 2l~JLt 

Jaap Dei.Jleaa 
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·Er zullen zich in · het nieuwe seizoen alweer de meest afgrijsel1jke 
verschrikkingen hebben afgespeeld in .. onze schaakkrocht, maar een der 
meest hartverschéurende taferelen speelde zich ongetwijfeld op dinsdag 
28 oktober 1986 af: 

.. 
·'• 

·• .._ 

' 

1; . r: 
( 
L~~ 

stelling na 37 ••• Dc6 
Gerbrant Snijders - Bert Westera 

1 

Zwart had nà geheel te zijn weggespeeld in arren moede maar ee~stulc gegeven 1 

om nog wat tegenspel te krijgen en met nog een tiental minuten ';p de= lèi'-ê>:it r ~ ~ · t,.r;\ ·1 

zag de witspeler dat onmiddelijk 38 Dg5 - ondekbaar mat dreigend vanwege. 1 

38 ••• Tg8 39 Lg7+ • niet werkte ·vanwege 38 ••• Th1+! 39 Pg1: Dg1:+ 40 Kg3 Dg1+ i
1
. 

en na 41 Kh4 Df2:+ 42 Dg3 heeft zwart zijn stuk terug en is de witte aanval 
afgeslagen~ Om deze storende wending uit de stelling te halen speelde wit · · 1 

het hemel tergende 38 Tf1?? waarop zwart hoofdschuddend met 38,.. .Dg2 mat zette/ i 
In de ana~se vond Gerbrant hoe het wel had gemoeten, namelijk met het · .. ,,·. j 
prachtige 38 Te4! ! ter plombering van de lange diagona.àl: na. 38 ••• fe4: wint ·· \ 
39 Dg5 wel op· slag terwijl het geven van nog meer materiaal met 38 ••• De4: .. · ! 
39 Pe4: Le,4.: óok hopeioos is na het aardige 40 Tg2! Lg2: 41 Dg5 en. opnieuw ina:t.. :-j 
Het getuigt 'van het ijzersterke · lçara;kter van de witspeler dat hij na dit ·; · i 
moment van zelf doding het .. schaakspel nog altijd ·beoef'ent. '·~ .. ~./ (-' 

. . F ·.· 

i 



Ledenlijst U.S. schaken d.d. 20-01-87 

voornaam 

Lahsen 
Peter van 
Johann 
Peter 

- Peter 
Nico van 
Wim van de 
Willem 
Marco 
Frans 
Jan 
Jaap 
Andre van 
Kees 
Felix 
Peter 
Rob van 
Fons 

- Roland van 
Pieter 
RDnald 
Adriaan 
Jacques 
Norbert 
Leon 
Marten van 
Vincent 

-- Rudie van 
Coen 
Jos van 

-- Marc 
Mark 
Rudi 
Clemens 
Ad 
Onna 

- Ad 
Frans de 
Matthias 
Thijs de 
Johan 
Ed 

- Henk 
Nico 
Gerbrant 
Marc 
Martijn 
Jurgen 
Hein van 
Maurice 
Peter 
Tom 

achternaam 

Abadi 
Baarle 
Berkenbosch 
P,erkhout 
Beugel 
Beveren 
Bij 
P.lankert 
P.lokland 
Bot 
Brinkman 
Deinema 
Dinteren 
Duin 
Eijgenraam 
Fernhout 
Gompel 
Groot 
Hartingsveldt 
Hering 
Hoogland 
Houtsmuller 
Hylkema 
IJkelenstam 
Kemps 
Kerkwijk 
Lassauw 
Megen 
Mekers 
Ommeren 
Ordodi 
Overeem 
Pendavingh 
Polfliet 
Putter 
Raymakers 
Ridder 
Rijk 
Rozemond 
Ruyter van Stev 
Schokker 
Schouten 
Simon 
Slemmer 
Snijders 
Souren 
Spaan 
Stigter 
Straaten 
Tehem: 
Ton 
Turk 

Hans van Unen 
Jaap van der Veen 
Eef Weg man 
Thijs Wenniger 

-- Bert Westera 
Eric van 
Steven 

Wigcheren 
Zwart 

adres 

P.. Floriszstraat 2A' 
Prinsengracht 181-3 
Osdorperweg 730 
Vrolikstraat 365''' 
2e van Swindenstraat 81'' 
Loefzijde 27 
Zeilstraat 60 
de Wittenkade 130'' 
Crijnssenstraat 32 hs 
2e van Swindenstraat 69"' 
Kattenburgerstr~at 26 
P.ilderdijkkade 632 
Weesperstraat 13 
Amundsenweg 22'' 
Zandstraat 14 E 
Westerstraat 98''' 
Niasstraat 28' 
Burmanstraat 47 
Bijltjespad 2 
Nw.Oosterburgdw.str.7'''R 
da Costastraat 106' 
Rode Kruislaan 905-14 
2e Atjehstraat 47''' 
v. Oldebarneveldplein 3'' 
van Ostadestraat 129''' 
Spinozastraat 29'' 
Soetendaal 88 
Hacquartstraat 6 
Amstelveenseweg 199 c 
Voetboogstraat 10 
Meerhuizenplein 20''' B 
Adm. de Ruijterweg 369 
Willem de Zwijgerlaan 64' 
Haar lerr,merhoL1ttuinen 413 
James Wattstraat 75-935 
Frans Halsstraat 48''' 
Jan Lievensstraat 69 
Oosterpark 35' '' 
v. Beuningenstraat 209''' 
Onkelboerensteeg 1'''' 
Weesperstraat 17 
Pr. Irenestraat 19 
le Atjehstraat 104''' 
Linnaeusparkweg 17'' 
Prins Hendrikkade 137 hs 
Nassaukade 372'' 
James Watt~traat 75 k320 
Hacquartstraat 6 
Keizersgracht 535 
v.Houwelingenstraat 77 hs 
Kattenburgerstraat 22 
Bellamystraat 59' 
Oostenburgergracht 71''' 
P.urmandwarsstraat 67 
Kattenburgerstraat 18'''' 
vander Hoopstraat 71'' 
Rapenbur gerstraat 161 C 
Burg. Bickerstraat 3 G 
N'we Oostenb.dw.str.11 hs 

postkod woonplaats 

1071 VC AMSTERDAM 
1015 DS AMSTERDAM 
1067 TA AMSTERDAM 
1092 TC AMSTERDAM 
1093 VL AMSTERDAM 
1015 DS AMSTERDAM 
1075 SK AMSTERDAM 
1051 AM AMSTERDAM 
1085 XW AMSTERDAM 
1093 VK AMSTERDAM 
1018 JB AMSTERDAM 
1053 VV AMSTERDAM 
1018 KN AMSTERDAM 
1056 AV AMSTERDAM 
1011 KL AMSTERDAM 
1015 MN AMSTERDAM 
1095 VB AMSTERDAM 
1091 SH AMSTERDAM 
1018 KH AMSTERDAM 
1018 MA AMSTERDAM 
1053 ZT AMSTERDAM 
1111 ZV DIEMEN 
1094 LD AMSTERDAM 
1052 JK AMSTERDAM 
1072 SW AMSTERDAM 
1018 HG AMSTERDAM 
1081 BR AMSTERDAM 
1071 SH AMSTERDAM 
1075 XE AMSTERDAM 
1012 XL AMSTERDAM 
1078 TD AMSTERDAM 
1055 MB AMSTERDAM 
1056 JT AMSTERDAM 
1013 GM AMSTERDAM 
1097 DL AMSTERDAM 
1072 BT AMSTERDAM 
1074 TM AMSTERDAM 
1092 AL AMSTERDAM 
1051 XR AMSTERDAM 
1011 HH AMSTERDAM 
1018 DN AMSTERDAM 
1077 WT AMSTERDAM 
1094 KR AMSTERDAM 
1098 CM AMSTERDAM 
1011 AR AMSTERDAM 
1054 AC AMSTERDAM 
1079 DL AMSTERDAM 
1071 SH AMSTERDAM 
1017 DP AMSTERDAM 
1052 TH AMSTERDAM 
1018 JB AMSTERDAM 
1053 BH AMSTERDAM 
1018 NC AMSTERDAM 
1091 SL AMSTERDAM 
1018 JB AMSTERDAM 
1051 VC AMSTERDAM 
1011 VM AMSTERDAM 
1111 BZ DIEMEN 
1018 MA AMSTERDAM 

telefoon 

230740 
105774 
680577 
938516 

793641 

831024 
938290 
271359 
120838 
230524 

233301 
238424 

657684 
231111 
234100 
163402 
906459 
682399 
880820 
642130 
5223035 
445050 
796085 
622943 
223860 
646937 

184552 
233071 

---6 57181 
769409 
620768 
183418 
828328 
273003 
242607 
445798 
658905 
935117 
250427 
127358 
657181 
796085 
236688 
867397 
231456 
836427 
236084 
947992 
242731 
868221 
380193 
904998 



ED KWESTI:E VAN 'lIJ• 

Veric seiz••• plaatste••• al 

Traact~keas bij•• ce«Eaèati• 

Taa US 2 •• US J,cit aeiz•e• 

•lijkt èat èe ..-raacteke•s te- · 

recàt ceplaatst zija.us 2 e• · 

US 3 ••ren «•~e~~ •iet tàui• ia 

respektieTelijk ce · tweeèe •• 

èerè• klasse SGA.Veeral US 2 
<r 

laat ••rkea geen keakurreatie 

. 'te èul4e••Met &&ll het reer èe 

eaTerschrekke• .Heak Si•••,keerst 

äit teaa steeTast ep ••• cr•te 

e ... rwi"i•« af.De eerste eataee

ti:ac tegea àet argel••• PCW 1 

was ••c relatief aeeilijks7f-2t 

i• e•• Teerèeel.•aaraa gi•c he~ 

wat c••akkelijkersYictery-L•••

lus* 3 werê Terpletter• •et 9-1, 

Fiacàer Z 2 wer• Terbrijsel•s 

8-2, .. •• Wacàter 1 platcewalsts 

••k ·s-2.»e Terwacàtiag ia •at 
·, 

US 2 aaar àet kaapieeascàap 

èeaèert,aaar •aa ••et er wel Taa 

'• .. ic• eTerce•leTea kellkurrea• 

L--•••••r l(•it)c•••--•• w•r•••• 

Niette•i• àebbe• we waarscàij•~ ·. 

lijk ai.ets te Trezea,waat aa •••• 

reeks ...... aaaslac•• zal Laatlsaeer 

••èertusse• ba••• ia het zweet. 

Wij heeTe• slecàt• achter èe •er

••• te caaa zittea,àua klaa•e 

llaatiea te schucl•e• e• ae t e ... 

flauwe clialacÄ •• •• aea, t• 

~luisterea:wij brekea aiet a~! 

Uitslag:10-0 i• ens T••r eel. 

T•c•• •• restere••• tegeasta.a••r• 

ia llet slecllts eea kwestie yaa 

tij4ig •• klek ia4rukkeao 

Er w•r•t •Teric••• ia èe ..... 1-

caagea van H .88 beweer• •at tlit 

' 
Tlette tie•ta1,us 2 dua,~eter 

kan schakea •an US l,en èat , ... 

beweri•g ,eer een aeerderlleiê 

Taa US 2 werèt ••••r•t•ua•!? 
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achrijTe:n. 
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O:as Hui• 1(6-4) •• ••~4slleer 3 
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lichte schaèuw werpt ep •• 

eu:f'eriesteaaiag.Met O uit 3 •••t 
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Niette•i• zijn er a•c 2 lie~ 

puate•al.er ••cra4eert alecllta 1 

tea•,2.er àeet aeg tegea .3 "cra
••tiekaadièate• geapeel• we~••• 

Ia net uiterste geTal kaa er ••c 
eett. extra sterk teaa aaaeageatel• 

wer4e•.Er ia 4ua ••c keep! 
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SCHAAKBOND GROOT-AMSTht ~DAM 

....... 

Uitslagen~ en 2 
sta.nderui jat nr , 

Standen per 18.12..86 
{+ = afgebr.partij) 

SEIZOEN 1986/87. 

Promotieklasse 1e Klasse A 1e Klasse B 

1. Amstel 1 3 6 20 1. Amroba 1 3 5 19 1. Tal 3 3 6 23 

2. A'veen 3 3 5 .• 20 2. Memo 3 3 4 17 2. VAS/ASC 3 3 6 20 

3. Tal 2 3 5 . 17i 3. Tal 4 3 3 16* 3. Caissa 2 3 5 171" 
4. Isolani 1 3 2 . 15 4. ENPS 1 2 2 10 4. Raadsheer 1 3 3 15à~ 

5. Des/w~ 4 3 2 · 13-à+ 5. Nw'dam 2 2 2 10 5. oos 1 3 3 15 

.§.~_V,!.o.:~.• L.!.1- _ .l· _2_ !t .§_._E,!!,8.Q! __ .J._2_.1,3_ 6._VKV~ .1, ___ .J. _1_ ..Jot 
7. Nw.West 2 3 2 1 7. Probleem. 1 3 2 12 + 7. Pegasus 1 3 O 1 

8. VAS/ASC 2 3 0 8· · · · 8" A'veen 4 3 2 11-i,+ 8. Almere 1 . 3 O .. 7~ 

2e Klasse A 2e Xla.sse B 2e Klasse C 

1. Fi. soher Z. 3 3 6 19 + 1. US 2 3 . 6 24 + 1. Mw.West 3 2 4 12Î 

2. Pion 1 3 4 17 . 2. Pi. soher Z 2 3 4 ~~+ 2. POB 1 2 4 11i 

·3. Vict./L. 2 3 3 151' 3. Landsmeer 1 2 3 3. wsc: 1 2 3 13 

4. Ämroba 2 3 3 15 4. Wachter 1 3 3 16* 4. OOG 1 2 2 10 

5. Donner 1 2 2 9 5. Isolani 2 2 2 10 5. Raadsheer 2 2 2 9t 
6. J)es/Wgm 5 3 2 13 6. PCW 1 2 2 10 6. A'veen 5 2 1 Bi 
1·-0L~r2.n_1 __ _l_2_!~ t•-PiOE; g ___ g _o __ 6i t:-~isc_4_ -% -g--~ 

• ODI 1 2 0 • Vict.L. 3 3 O 3 

2e Klasse D 3e Klasse A 3e Klasse B 

1. Abcoude 1 3 6 1~ 1. US 3 3 6 19 1. FSCRB 1 3 6 1st 

2. Amstel 2 3 4 16 2. Es 1 80 2 2 4 11 · 2. Am'toren 1 3 6 17 

3. Yu 1 2 3 13t , 3. Raadsheer 3 3 4 16i 3. DCG 2 3 5 21 -t 

4. Nw'dam 3 3 3 17} 4. Probleem 3 2 2 1~ 4. Almere 2 3 4 16i 

5. Pegasus 2 2 2 11 5. Isoiani 3 3 2 12'; 5. roz 1 3 3 17 

6. Tal 6 3 2 11 + 6. Ons 'Huis 1 2 1 9 6. Es 1 80 3 3 0 11t-,t 

f ·.J~m2. .4 ___ g _o __ 7i 
• MSK 1 2 0 4 

f·-~s_2 ____ J_1_14i 
• ENPS 2 2 0 7 

}•-W§.C_2 _ ___ ,l _0...,. .1~ 
• . Caissa 5 3 0 . 

3e Klasse C 3e ·Klasse D 4e Klasse A 

1. Maccabi 1 3 6 23i 1. Probleem 2 2 4 14 . 1. PC\i 2 2 4 10 

2. Tal 7 3 5 16 2. o/Toren 2 2 4 1l 2. ASSV 1 3 4 14i 

·-:: ·3· . .Cai.ssa 4 2 3 11'! 3. Caissa 3 3 4 1 - 3. Pegasus 3 2 ·o ··-,8* -
4. Nw*dam-:4 3 3 14i 4. Landsmeer 2 2 3 12 4. Raadsheer 5 3 2 12 

"jr Mëïo -'5 2 , 2 9 5. J)es/W{!}.fl 6 2 2 10 5. Des/W(!}Jl 7 3 2 12 

.6--Proble .ern 4 2 2 6i 6. Yu 2 2 1 8 6. Tal 8 3 2 9 

î~JQB_2 ____ ·l _o_ ..J_ i•-A!!!1'2b.!J __ g_o __ 1_ . 7• Es •Bo 4 2 1 6 

• OB-I 2 3 O 10 • US 4 3 0 9 + 

4e K1as~ B 4e Klasse C 4e Klasse D 

1. · DOS 3 3 5 15i 1. Abcoude 2 2 4 9 1. VKVC 2 3 6 16i 
2. Pion 4 2 4 11! 2. Raad.sheer4 2 3 9i 2. Pion 3 2 4 13 

3. Amroba 4 3 4 1~ 3. Amstel 3 2 2 10 3. Chaturanga 1 2 2 9 

.4. VKVC 3 2 3 9i 4. roz 2 2 2 8 4. A'veen 6 2 2 6i 
.. .. 5 ... -: AlmeN 3 2 2 7i 5. 'roG 1 1 1 4 5. Rosso 1 3 1 1 

G.. PCW 3 ·<~ 0 7 6. PCl3 3 1 0 1-à 6. Probleem 5 · 2 o · 6i-
.' 7. Caissa. 6 3 0. 6i. 7• n>nner 2 2 0 6 7. Maccabi 2 • 2 -3 5 

... . . * Macoabi 4 pnt in mind • 
: 

wegens n.o. 
\ 
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.! 
i 
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1 
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1 
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NOTULEN LEDENVERGADERING d.d. DINfDftG 30 SEPTEMBER 1986 

door Peter van Baarle 

1. Opening" 
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur. Hij stelt het 

voltallig presente bestuur voor: Jurgen Stigter (penningmeester), 

Bert Westera (sekretaris). Adriaan Houtsmuller (interne wedstrijd

leider), Roland van Hartingsveldt (externe wedstrijdleider) en 

Peter van Baarle (voorzitter)a Verder bestaat de vergadering ui~ 

14 leden en een ex-lid. De voorzitter verexcuseert zich voor het 

feit dat de agenda wel is gedrukt maar op het US kantoor is bljjven 

liggen. 

2. Mededelingen van het bestuur 

De voorzitter verzoekt of de aanwezigen voortaan na afloop van bun 

partij hun gebruikte serviesgoed wee na.ar boven willen nemen. IDj 

vraagt of iemand hem wil assisteren bjj de organisatie van het stu

dentenkampioenschap, na afloop van de vergadering meldt Wim v.d • .f3jj 

zich hiervoor aan. Dan doet hjj verslag van de aktiViteiten van de 

propagandacommissie (Peter Ton en Peter vb) tijdens de intre e-week. 

Geen van de aanwezige nieuwe leden is hierdoor op de vereniging afge

komen. Jos van Ommeren gaat een beginnerskursus geven. 

Bert doet kond van het ter perse komen van het nieuwste nummer van 

"De Schakeling", geh'\Üd in kanariegele cover met driedimensionale 

calligrafie. Na afloop van de vergadering verkrjjgba.ar ! 

3. Het financieel jaarvcrslJ!g 

Jurgen deelt mede dat dit verslag in de nieuwe Schakeling is gepu

bliceerd. Va.~wege het wegvallen van het okshoofdv:ijfje zal moeten 

worden gesneden in de vrije pot-begroting. Daartoe stelt het bestuur 

voor het gratis vat bier (t.w.v. J 180) b~ het snelschaken weg te 

bezuinigen. Door met de pet rond te ga.an zouden de deelnemers dit vat 

voortaan zelf kunnen bekostigen. Het alternatief is verhoging van de 

kontributie tot de psychologisch onara.ngename grens van J 100,-. Er 

volgt een diskussie die van tijd tot tijd warrige vormen aanneemt. Coen 

Mekers stelt voor: èén keer i.n de vier jaar een gratis vat bier (zgn. 

schrikkelbier of olympisch bier). Na stemming wordt het b~st"dlursvoor

stel aangenomen. 
Clemens Polfliet en Bert gaan in de kascommissie. 

4. Interne en ~xterne competitie 

Extern: het vijfde team is weggesaneerd vanwege het gedaalde lede~

tal (nu ca. 38) en de algemene problematiek van de lage opkomst. 

Peter vB is nu teamleider van het eerste. Roland licht de taakverzwa

ring van de team.leiders toe. Clem.ens wordt teamleider van het vierde. 

Roland trekt een bars gezicht en stipt de hypothetische boete van 

! 10,- bij niet opkomen zonder afbericht of geldige reden nog eens aan. 

Intern: Adriaan stelt voor om een groepensysteem van twee cycli met 

aohtk~pen in te voeren, vorig jaar speelden we drie cycli met zesk -

pen. Tenslotte neemt men een compromisvoorstel aan: we spelen drie 

cycli met onder de achttallige .ttroongroep een pyramidaal systeem van 

zeskampen. Adriaan zal een wandbord verva;rd igen waarop en scoreta

bellen kan invullen. 
Dan uit Adriaan z:ijn ongenoegen over het funktioneren van de computer. 

Niemand wil er tegen spelen, als dit bij uitzondering toch gebeurt 

staan er mensen omheen !ie zich er mee bemoeien en voorzeggen (tegen 

de uitdrukkelijke wens v&n een vorige vergadering in), en tot overmaa t 

van ramp piept het apparaat erbarme lijk. Daarom stelt hlj vC'lor de 

computer te verkopen voor een vat bier. Men verwerpt dit ~Jee. 

(Wist U trouwens dat de comp-~ter tegen een borgsom wordt uitgeleend 

aan leden ? )1 

1 



· 5. Het lustn!!, 

Op 18 oktober 1986 zal de afdeling 20 jaar bestaan. Het bestuur 
stelt voor hier een evenement aan ~ast te knopen, hetgeen door de 
vergadering na aanvankel~lte aarzeling wordt aanvaard. 
De V!'Oegere geschiedenisleraar van·.ae~t beheert een kampeerboerderij 
op Texel. Misschien kunnen e tegen lo~-bl1dget tarief een week nd 
ri taelen. Rob van Gompel (Afgevaardigde Dis ·tri t Oost) betoogt in te -
mend dat het basispakket (ve1~oer + overnachtingen) dan goedkoop is. 
Pils en voûdsel kan men da..~ naar ehcefte aansc haffen . Adriaan wil in 

ieder geval ergens geîsoleerd van_ üe beschaafde wereld zitten~ zodat 

en zich volko en aan het te ho den schaaktoernooi kan overgeven. 

Jaap vd Veen benadrukt de wenselijkheid van de participatie van oud-leden 

ook Jurgen denkt sterk in die richting. Het bestuur (vnl. Bert}- zal 

d~ diverse mogel:ijkhede·m verder onderzoeken. 

6. Uitreiking ja.arp;:ljzen 

Paul v~n der Werve knjgt een boekenbon voor zijn gl~srijke kampioen

.... cbap 1965/86. Bert kr'Jjgt eon !'les wijn voor de trouwste opkomst van 

vorig se i zoen (hij is 32 keer gako e.n %). Als dankbetuiging voor VIJF 
ja.ar organisatie van het stude ten.kampioenschap k:rijgt Jaap Deinema 
een boekenbo? en een klaterend appl aus dat H'88 op zijn grondvesten 
doet schudden. 

7. Rondvra~ 
Norbert: Is er sooiologisoh onde1·zoek verricht naar de oorzaak van 

de daling van het ledental 'f-' Bert s "Het lage ledental is deels een 

·administratieve voorzorgsmas. :tr agel, alle twijfelgevallen zijn geschrapt. 

Verder zijn bijna alle kwartjeslad(#n van vorig seizoen nu weg." · 

Adriaan: "TiJmnan had niet moeten verl i ezen van Joesoepov !" 

a. Sluiting 
De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten. 

SNELSCHAAKTOERNOOI 30-9-86, na afloop van de vergadering 
· (Alle pB.!"t~en 5 min P•P•P•P•) 

Ycor:r.onden 
GROEP l . 1. Mekers 5/S. 2. Van der Werve 4, 3. Wenniger ,, . 

4. K mps 2, 5. Groot 1, 6 .• .Hoogland o. 
GROEP 2 • 1-. ~tigter 4/4, 2. Beugel 3, - ; t/m 5 Westera, Van Kerk1'ij}t . 

en Va:."l Baarle 1 . 

GROEP 3 : 1 en 2. Van Gompel en Van Hartingsveldt 3/4, 3. Houtsmuller 
2}, 4" V.d • .Bij 1-l, 5. Brinkman O. 

GROEP· 4 • 1 • Schouten 4/4, 2. Van der Veen 3, ;. Deinema 2, . 
4. Polfliet 1, 5. IJkelenstam o. 

Troostgroe:e 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tot Piaats 

r 1. Wim v.d. B.ij X 0 1 l 1 1 1 1 1 1 8· 1 

2. Fons Groot l X l 0 1 0 l 1 1 1 7 2/3 

;. Bert Westera 0 0 X 1 l l 1 1 1 1 7 2/3 

4. Ronald Hoogland 0 l 0 0 l l 0 l l 5 ' 4/5 X 

5. Norbert IJkelenatam 0 0 0 l X 0 1 l 1 l ·5 4/5 

6. Peter van Baarle 0 l 0 0 l X 0 0 0 1 ' 6/9 

1" Leon Kemps 0 0 0 0 0 1 X 1 0 1 J 6/9 

8. Martin van Kerkwijk 0 0 0 1 0 1 0 X 0 1 ., 6/9 

9. Clemens Polfliet 0 0 0 0 0 1 1 1 X 0 3 6/9 

10. Jan Brinkman 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X l 10 



Finale&:oe;e {snelschaak 30~9-86) 
l 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 Tot Plaats 

l. Paul van der Werve X l 1 1 l l 0 l 1 l 8 1 
2. Coen 1'ekers 0 X 1 l 1 l 1 i 1 1 7i 2 
;. Ed Schouten 0 0 X l l 1 1 l 1 l 1 3 
4. Peter Be~.ral 0 0 0 X -!r 1 1 l 1 l 5* 4 
5. Roland van Hartingsveldt 0 0 0 * '"" 

-.X 0 1 l 1 l 4t . 5 
6. Thijs Wenniger 0 0 0 0 1 X 0 l i- l * 6 
7. Jae..:;;, van der Veen l 0 0 0 Q 1 X 1 0 0 ; 7 
8. Rob an Gom.pél 0 t 0 0 0 0 0 X l 1 2-t 8/9 
9. Adriaan Houtsmuller 0 0 0 0 0 -~ l 0 X l 2! 8/9 

· 10. Jaap Deinema 0 0 0 0 0 0 l 0 0 X 1 10 

TWERDE RONtE KNSB COMPETITIE (zat3rdag l november 1996) 

U.S. - L.S.G. 1 
1 . T. Turk (2007) 
2. J. Sti gter (19~5) 
;. E. -ch outé-11 (1953) -
4. P ~ Ton (1932) 
5. A. Houtomullvr (l720) 
6 . c. Mek:ers (1:324) 
7. P. Beugel (1778) 
8. R • . van Gom.r,el ( 1754) 

u.s. had wi] !~ de eve~ borèon. 
Onze keurtröc ~en hadden het 
voorrecht om thuis het o~ papier. 
sterkste team vcm de a:!delin 0 .te 
ontvangen. 
Tom Turk was op bord è~u het 

eerste klaar. Ik heb zelf nau: .u 
lijks gevolgd wat er gs bmi .:r.d.e ~ 
ma.ar het schijn t 1at Tv.i.1 eti..:olf'l 
zetten verwis3elJe en dbardoor 
zeer moeil:i.:;1t kw~ te staa:i.. 
Zijn pogingen om te co~pl iceren 
boden geen respzjt, mj verloor 
een stuk en gaf op. 

Ook Rob van &oMpal maakte er 
geen lange partij ve.n. Zlj:n tegen
stander sneclde wet zwaJ:t i~ d~ 
Max Lange·d~ tamel~1t ongebruike
lijke zet Lc5-f8. Rob had dit wel 
eens in het theorieboek van 
Eatrin gezien, maar kon zich niet 
herinneren hoe wit nu voort moest 
zetten ••• Hij bleek eeu ·net niet 
doorslaggevande aanval ta krijgen, 
maa r stond positioneel erg pret
tig. In de veronderstelling te
genover een crack te zitten in 
plaats vg,n een l aa.ggeratee rde in
valler· bood Rob remise aan, ~et
geen zijn tegenstander ni et ver
smaadde. 

We H~emskerk (2331) 0-1 
A. C2.emens ( 205j) 0-l 
1r. -::.-..Tl ?ut·\it:n ( 2156 )i 0-1 
D. s:a:l:c:.ü. ( 2141) 1-0 
C l! ,l'~M. l:u:i;jpe1."S (2127) t·t 
L. Konings (2134 ~ t-t 
T. èo Ha&1 {2028 ) 0-1 
A. r:qrms (1712 ): ~~ 

Totaal zt-,t 
lurgcn Stir.;t er wenl verrF..Si. door 

e f:c ,..'.C\'~I:..i.t. er die z~~ c;.p-poi:.ent 
spe~lde, en koos ~e Ks.rpovzet 
Le:i: ... l't><':!' een kJ. ~in onna1.1.wkeurig
heidj~ van Jurgen bereikte d.e . 
zw~ ~epale:.t• een · zeer solide · s1:el
li~;;. I•ari.:.."n.e~ bracht ~î\1.l"'ge:a een · 
pi ono :~i'c.t· aat :::-dd.ikaal verkee1"d 
ui ,.:i;,arï:te en he..i ook nog eens de 
li:wa.1. i tei t kost to. 

Di,; alles had ons op een 2t-t 
achterst Et.nd gebr&cht en het zag 
el' ::o.!i..b;;r uit om.d.s:t, ook Petel. .. 
Beugel W!"loren stond, hoewei ·ruj 
zich nog met áe ~oed der wanhoop 
Vt:ft'."àl!,i{:,de. Na een iets te passie
ve zwar ·,e voortxetting in het 
Open Spaans sloeg wit me~ de ·dame 
in . cp 117 en er was geen houden 
iteer a.."Ul ••• 

Aan de andere borden gloorde ech
te :: nc·;.:, p" De tegenstander van Ed 
had Rëll v~aar mat Wit in een rui
ge v-Jriar,t van de Najdor! een zo 
goed a.i..s innend paardoffer op e6 
k.unuen plaatsen, maar gelukkig 
~eg hij di·i; enkele zett,m lang 
ov&r het hootd. Vervolgens zette 
Ed de llitte stelling onder ~ware 
druk • . 
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- . WEDSTRIJD --FORMULIER KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 

Competitie van de. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaakbond 

SEIZOEN 19 86 . -19 87 

Kl,.ASSE ...... ? ...... , :': .... ... ... , ....... Groep . ..... ~., ...... . 

VOOflopige uitslag van de wedstriidgehoudende . 22"nov. .. 19 86 te ..... Leid~n ............... luidt: 

volledige 
ONTVANGEHDE VERENIGING : L.S.G. 2 BEZOEKENDE VERENIGING : u.s. 

-~ 
Bord : Voorletters en namen der spelers Uitslag Voorletters en namen c:Mr spelers Uitslag 

... K,, .. v. •. _zjjp ............... 205.4 .... ,t. ..... -~-• .. ~J; ...................... -..... i .. . 

. . . . . . . .. .A ... P ... A •.. v .. M.oo.rael .... 1.985.. . .. +.·. . ... J .•.. .Stigi;.er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! .. . 
S. Duindam.,. . 2073 0 P. Ton · · l . 
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. .. . . . . . . E ... J ... L .. v"d .. Kar.el .... l99.7 ..... 1 ..... . . G .•.. --~-~~:,;-~ ....................... JL . 

. . . . . , ... .A •. . Bene.chop ....... . ... .1894 .. . . . 1. . ... A •.. Ho:u.:tslERlJ.J..er......... . . . . . . . 9 .. . 

. . . . . . . . . R.M .... M:ier-eme:t ........ -l 9}J.. ...... 1 .... . R_ •.. :v. Gompel ............. ........ 0 ·: . 
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· ·· ·· · ·· · ··········· · ···· ······· ···· · ·· · ········t----t··· · ····· · · ·· ····························,__-

TOTAAL 

N.B. De thuisclub had Wi n de ~ borden . ..... 
Ondertekening der beide gedelegeerden : 

TOTAAL 

WEDSTRIJD - FORMULIER KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND 

Competitie van de . . ..• ......... . .... .. .......... Schaakbond 

SEIZOEN 19 86 . -19 87 
2 B . 

KLASSE ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groep .. ... .. ..... .. , . 

voortapige uitslag van de wedstrijd gehouden de . . . 13 .. de.c. 19 86.· te ..... Amstel v.een. .... .... luidt : 

volledige 
ONTVANGENDE VERENIGING : Amstelveen BEZOEKENDE VERENIGING: US 

Bord : Voorletters en namen der epetere 
Uitslag 

.. -~-.... -~ .• .. ~~~w"~~- ............... 215 ... l. ....... S:tigt.el': . .... ....... ·.· ............... o. · 

... ~ ..... ~~-. ~9:t~~~~ ............... 2115 .... l ...... Van. .~e.ren ....................... 0 . 

. . } ..... M •.. Y.inger.ling ......... 2042 . .. l. .. .... Schouten .................. .. ....... -0 . 
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. . . 7 ..... M" .. Abspoel- ............. ~1959 ... l· .... Weste.ra ................ -1772._· ..... + . 

. . ~ .. ... YI. !' . . Me;,~~-~ .................. 1:9}5. ..... Q ..... . 1?~~~~ ..... : .............. ~ TJ.?.· . .... ) .. . 

TOTAAL TOTAAL 

N.B. De thuisclub had Wit aan de m borden. 



WEDSTRIJD-~ .~MULIER KONINKLIJKE NEDERL"NDSE SCHAAKBOND 

Competitie van de. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaakbond 

SEIZOEN 19 86 . - 19 87 
- 2 · b KLASSE ..... .. .. :1 .. , . .. . ....... . , . .. .. ~. Groep ........ .. . ...... . 

voorlOl)ige uitslag van de wedstrijd gehouden de ... lO.-iL . . . 19 87 te ..... Amsterdaa .... ... ... luidt : 

volledige 

ONTVANGENDE VERENIGING : US BEZOEKENDE VERENIGING: Phil. Leiden ~ 

Bord : Voorletters en nemen der apelffl IUltsteg Voorlettera en nemen der tpelffla Uitsla9 

1 Turk 2007 y W. Vriend 2033 t 
· · 2 .. · · ··sïiit~r.-· · · · · ·· · · .... · · · ï~i5s .. · i" ïièiü-ïi!.ii"ë" 'i1ë· ·Grèëi< Ï946: · · · .. ö .. 
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... +.: .... .Y~ .. ~~~~A .... .. ' .... g9.'5. ... t .... -~-~ .. "!~. -~~~~~-~- ....... ~~!~ ... ... t .. 

·, . 19.4~ 0 
.. .5:. . ... S.Qll,Q~t~n. ......... . .. ... l9.53 .... :i .... ~'! .. ~.~~i~~:\t ................ ,,_ .. . .. .. . . 

. . . 6: ..... Kekers ...... .... ......... 19.2i . .•.. 0 ..... !.._ . . $lQ:.Î.~ ................... ~9g,_ ... . -~-.. 

. . . 1: . .... Houtsm:ull er ....... . ... 1720 . ... 0 .... M. .... Ver ge.er. .. ............ la99 ...... l .. . 

. . . 8 ...... van -Gompel-............ J. 7.54 .... + .... T .• .. ten .. Ka.te ............. l.905. · · ·. -i:.-. 

.. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . . . . ........ .. •. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . 

· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·ToTÁ~~-· · 4t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ö;.~~ · · --»------
N.B. De thuisclub had Wit aan de even borden 

~ . 

Ondertekening der beide gedelegeerden : 

~ - -
De stand in klasse 2b is na 5-
ronden als volgt: 
1. Nieuwendam 10 26 

·29 
26! 
20 
18 
16 

Tot slot nog een partij uit de ont
moeting met LSG 1 op 1-11-1986. 

2. Weenink 8 
3. LSG 1 8 
4. Amstelveen 2 6 
5. Filidor Leiden 2 4 
6. LSG 2 4 
7. VAS/ASC 3 
8; De Ooievaar 2 3 
9. Universitaire Sportver 2 

10. ZCS/Saende 2 

PERSOONLIJKE' SCORES 
1.0 Tom Turk . lt-4 
1.8 Jurgen Stigter . 2 -5 
3.25 Jos van Ommeren l -4 
3.5 Peter ~~n 3 -4 
4.2 Ed Schouten 3 -5 
5.5 Coen Mekers l -4 
6.2 Adriaan Houtsmuller 1-5 
7.2 Rob van Gompel lt-5 
7.0 Bert Weatera t-1 
7.5 Peter Beugel 1-2 
8.0 Marc Ordodi 1-1 

KNSB-BEKER 

i:i 
l6i 
15 

WIT: Coen Mekers 
ZWART: Leon Konings · 

Engels (Grttnfeld systeem) 
1. c4 Pf6 2. Pc3 d5 3. cxd5 
Pxd5 4. g3 g6 . 5. Lg2 Pxc} ; 
6. bxc3 ·Lg7 7. Tbl rd7 a. ·. ~+;,~ , 
9. Pf'3 c5 10. 0-0 Da5 11 • .. :, .. 
Pb6 12. Ld2 Pc4 13. .Lol. .. 
14. p42 · Lf5 15 • . _. , ... 
a6 17.. Pb3 -,,Dc~l'rl•~i~ 

~ 19. ~~S.t.,,~ . •· . 
4~ · -(•i,.~m.:-~· ~;-
2'cd.. vu . :u&. .' 1si : ··.;,-· 
6~ , i§/ 
25i 1 

2~ -
3~ 

5~ 
5~ 

lOv,r, 

Op 23 januari '87 speelde US in de 
le ronde van de bekercompetit~e 
uit tegen Het Witte Paard (Z'dijk) 
en verloor met 2t-1t, zodat we nu 
z:ijn uitgeschakeld. (Ton 1, Van 
Ommeren 0, Schouten t~ .Houtsmul
ler 0) 



Wil je XATT.illllf ? 

GO.ES OORRESPONDENCE ! ! 

Rob va..n Gom.pel • 

In januari. 1985, ?Dl dus al dik 
twee jaar geleden, ging een 
inter.n.at~"~:. ........ l oorrespo:..ld.entie
acb.a.ak:toer.n.ooi van start, met als 
verplicht thema. d.e..,2.o3 - . va...7'ia.nt 
va.n het Sicilia.ans~ î Sommigen op de 
olub beschouwen deze vari ant als 
een "remiseva.riant" · (zoals die :tzyper

saherpe pionoffers in de Rus?) - wel, 
als er een plaats is waar zoiets moet 
blijken dan is dat ' t · toch wel brief
scha.a.1.d l)e formule is als volgt: 
6 mensen spelen met wit · &tl zwa....rt een . 
partij tegen ell'..aar, met · als speel tempo 

10 zetten in 30 dagen, waarbij de :poM
loo:ptijd niet meetelt. , Op dit ogenblik 
zijn nog niet alle partijen beëindigd, 
maar kan ik geru.st zijn te zullen pro
moveren na.a.r de halve :f'ina.J.c (en mis
sch:ie..'1. be.."1 ik er in de loop va.n 1g89/ 
1990 nog steeds bij als de finale 
aanvangt•) Hoewel ik dus nog niets 
weet va.n het remisepercentage in de 
andere groepen is het frappant dat 
in "mijn" groep van de tot nu toe 21 
vol tooide parti~en ar 2 ( l) in r~se 
zijn geëindigd (zeg 10 %) • Ik had er 
part noch deel aan. Hier wil ik drie 
p~ijen bespreken, 'twee "z~ell en 
een·tje van zeer licht ka.liber. Ik 
hoop dat ze de lezer zullen overluigen 

·van de rijke mogelijkheden in deze 
0remiseopeningd 1 . 

A .• Zielasko (DDR) ;_ RvG 

1 • e2-e4 o7-c5 
2. o2-o3 Pg8-f6 
Ik: koos in twue van mijn 2ï1-ra:t't

pa.rtijen voor deze zet, in de andere 
drie voor 2 •• a.5. 
3• e4-e.5 . 
4. d2-d4 
5. Dd1xd4 !? 
lilijn tegenstander lci.est voo~ een 
minder ge·oruikelijke posi tiónele 
va.ri.ant • .5.Lo4 ia meer gebrui.laüijk, 
wa.a.J:'na zwart lr..ëlll kiezen tussen het 
de.gelijke 5"Pb6 en 5"Do7!? 6.J)e2 
Pb6, met noG veel .ruimte voor eigen 
o:nder ,mek. 

.5o ••• e7-e6 
60. Lf1-o4 Pb8-o6 

7 o Dd4-e4 Pd5-e7 ! 
Een aanbeveling va.n Za:i. tsev die zwa.rt 
gemakkelijk spel lijkt; te geven. Wit 
heeft wat ruimtevoordeel, maa.-r van 
openingsvoordeel lijkt geen sprake. 
80 Pg1-f3 Di8-o7 
9. 0-0 ?1 
Deze logische zet is natuurlijk niet 
sleaht, maa.r de theorie beveelt aan 
direct de dameloper te ontwikkelen.: 
9•Lf4 Pg6 10.Lg.3, een oordeel dat 
gezien het è!I'oevige lot van de Lc1 in 
deze partij (291 Lo1-g5 11) mijn 
steu.n k:cijgt. Zw~ staat al iets ~eter. 

9• ••• Pe7~"'6 
10. Tf'1-e1 b7-b6 
11. Lc4-b3 Lo8-b7 
12. De4-e2 r{-f6 1 
Tot zover de theorie · (Za.its~), de rest 
moest ik zelf' verzinnen - gelukkig gold . 
<L3.t kennelijk ook voor mijn tegenstalldero 
:trdaschien is zijn volgende zet al niet 
de 'beste, 
13. e5:x:f6 g/xf6 
14• Pb1-d.2? 
maar dit is àJ. de beslissencle fOtrtl 
Nog wel speelbaar lijkt 14.Le3 - zie 
he-l; oomment~ bij de 9e zet. 
Wa.arsah.ijnlijk rekende hij op zijn 18e 

zet - ik wa.s in sommige· va.ri.a.nten echter 
a.l bij de 25e ( 1) o Hela.as maakte ik een 
4lnnauwkeur:i.gb.e:i.dje in een bijva.riant ... 
aver mijn spel en a.:n.a:cy,se van de volg.ende 
fase ben ik noob:lia.r..s zeer tevreden.. 
140 Pg6-f4 l . 
1.5 • De2-e4 Lf8-c5 1 
Veel sterker dan pog:i.nge..."1 direct van .. · ,\. 
de penning gebruik te ma.ken, het ·waarom:·, '.;r,11 

1·· \ .~.i, •. 

blijkt spoedig. · J~~ :, 1 ,· i)t't 

16 Pd2-" ... :\.;,·_',:, "~;~il 
• . ~ . . . . ... ·<·.:.~J·flt!; 

Het eerste kritieke moment. Als zwart: nu._:'.::;: 
het paard moet terugtrekken staat . wit . · · 
wel goed. De stelling - laat echt.er een _ . · 

verblu:f'f ende oombinatie toe die begint mét·:. 
1_~• ••• · Pf~2 ! ' 

17·. Kg17-€2 · Po6-e5 l 
Niet 17"Tg&I- 18.K.f1 Pe5 19.Dm.7! 0-0...0 
met grote oomplioa.ties wa.a.rvan. onduidelijk 
is in wiens voordeel ze ui tpakkeno 
180 De4-f4 ~8-g8 + . 

- zie diagram 1 op de volgende pagina. . -



... 

... ,;{ . : . . . "'::· . 
: ' . . di'agt'am 1 na 18 •• Tg8+ (OPGàVE: kan 

. · wit :19.K:f'1 spelen?) 
Wifl rekende op het feit dat de 
dame op o7 ongedekt staat, waardoor 
Pe5 gepend lijkt te sta.an, maar 
op dit moment moet hij ontdekt 
hebben wat ik tot mijn genoegen 
ontde...1die toen ik 15"Lo5 t speelde : 
de koning kan niet naar ;f'1 ! Men 
zie: 19.K:f1? Pxf3 ! 1 - het "gependEf 

. paa.rd. deelt de vernietigende kla;p 
uit - 20.DJ;.o7 Tg1+. 21.Ke2 '1:ce1+ 
22 •K.d.3 Le4 mat 1 
Natuurlijk is ook 19.Kl'11? ux:f':3* 
niet speelbaar zodat wit gedwongen 
is ,tot 
19. Kg2-h3 
20. P*e5 
21. Kh.3414 
22. Te1:x:e5 

L'b7:á'3 
Lf'3-g2 + 
f6:x:e5 · 

De 1"bijvaria.nt 11 wa.e...rnaar ik bij 
de 14e zet verwees. Het aJ.ter:o.atief 
wa.s 22 • .Dice5 L:x:±'2+ 23eKh.5 Li'3+ 24• 
Kb.6 Tg6+ 25.Kxh.7 d6+ met d.ame,-mmst. 
Helaas had ik op de tekstzet 
22. • • • Lo5-d.6 ? ! 
gepla.nd, ma.ar d.i t is niet het 
sterkste, al is de zwa..T1;e stelling 
gewonnen. Overtuigender en in siii.jl 
·is 22. oLe7+t, waarna wit in de hoof'd
va.ria...11.t op g8 mat ga.at, als volgt: . 
22 •• Le7+ 23eKb.5 L.f3+ 24.Kb.6 (24• 
Dx:i:'3 Dx:e.5+ 25.Kh.6 Tg6+ 26.Kxh7 »g7:t-) 
24 •• L.f8+ 25.Kxb.7 d.6+ 26.Kxga Dgî · 
en andermaal mat 1 (analyse Willem 
uit Bud.a.pest). Na de tekstzet weet 
wit de paJ:"'i;ij nog een tijd te rekken: 
23. Lb3:-ce6 1? d7xe6 
Helaas is 23uLxe5 niet mogelijk: 
24.Df7+ Kd.8 25oDx'.g8;1-en wint! 
24• Te5:::e6 + Ke8-d7 
2.5 0 llt'4-f5 Do7-a.8 ... 
26. Te6-f'6 • Kd.7-o6 
27. b2-b4 

Wa.nt 27 .Lf4 :f.'aaJ.t op 27 •• ~~ ! 
27• •o• Tg8-f8 
28. . b4-b5 + Kc6-c7 
29 • Le 1-g5 · Tf8:x:f6 
30. Lg5xf6 Di8-d7 
lM:ing:f: dzlneruil a;r, en daarmee overgang 
tot een gewon..'l'len eindspelo · .Wit had 
met een gerust ha.rt op ku.nnen gevep., 
maar besloot er nog 10 postzegels 

· aa.n .. ,e spenderen { voor hem maa.r 30 
p f e.nn:i.g ! ) - maar mijn w.t'aa.k was keihard: 
31. llt'5:xd7 + Kc7xd7 
32. Ta1~1 Ta8-g8 
33. Lf'6...g5 I,g2-f3 
34• Tg1-e1 h7-h6 
.Zo eir ..digt de pa.rtij toch nog in stijlo 
Een matnet bij gered:u.oeerd materiaal. 
35. Lg5xb.6 
Na. 35.Le3 had ik met 35"Tg4+ 36.Kh.3 
Tg2 37•Rh4 ~2 tf voortgezet om hem 
niet in de gelegenheid te stellen zijn 
toren nog te offeren (35oeLe7+ 36.Kb.3 
Lg2*) • 
350 ••• Tg8-.g4 + 
Maa..:t> hier had 35 •• 1e7+ iets sneller 
gewonnen. 
36. Kl1.4,-h3 Tg4-g2 
3 7 • IOJ3-b4 Ld6-e7 + 
38. . ~ Tga..gó ~ . t. . . ~. 
.zo had . ik het nu ee."llUaal. berekend. 
Er dreigt 39 o .Lg2l - ~ wit teéft 
nog zijn sohaa.k der wrake. 
39• Te1xe7 • Kd7:x:e7 
40 •· Lh6-e3 Tg6-g4 
en wit heeft geen s'tiul'"Jcen meer om te 
offeren tegen het dreigende Ke6-f5 ~ 
J.g2 mat - 41.1g5 Ke6 l 42.Jil4 US 43• 
Lg3 Le2 ·e..'Yl 44"Lf1 mat. Hij ga:f het 
dus ma.ar eens op. 

Ook in de volgende partij win ik met 
de zwarte si;u.k}::en, maar deze overwin
ning kwam geheel a.ride:rs tot stand -
na 14 ze t ·tïen 'Wist ik nog niet hoe ik 
wits 158 zou beantwoorde.no Dit k-.-.-am 
mede doordat 1itÎ. t aJ. op de 3 e zet 
besloot de theorie te verlaten: 

·D.• Bitto (DenanaJ:>ken) - 1M} · 

1. e2-e4 c7-c5 
2. o2-c3 d7-d5 
3o d.2-d.3 !? e7-e5 I? · 
Na.t'.m.rlijk he~ zwaJ:'t meer zetten, 
ook 3ood..~e4 4odxe4 Dlt:d.1+ 5.Kxd1 Pf6 
is eel'l principieel antwoord., ma,ar ik 



.. 

vreesde dat r.n.Jn tegeiis·~td.ei"' er 
in "Aadersso;.i-s-iïijl" :plezie1"' L1 
zou zd.1.e-i)p~-1 ·i:;e be,-i.jzen d..."1.t zo '11 

stelling r-.d.et ve1"'loren is voor id.t 
- en ua2.rs0-:.1.ijnlijk met recht, cl 
v.lnd i:< zijn taa..1.c niet be..-ujde:us-
1--~~dig. îI3·t de br,.:rGë..le tal;:stzet 
d.oe-'li z1-~iï net alsof ilij 1d:t; heeft ••• 
4• Pg1-f3 PbS-c6 
5 • e4,::.:d5 ? ·! • 
De meest pl"'inci:;.,iële voorlz:/,,ti rig 
lijl~i; rd.j 5.D?'..o'.i.! Ld7 (5";De.6!? maa:.ï."' 

02 .• n 1r.ii::.t 6.~::<.15 eeil tempo 'li.:m op
zie.::·;$ Vé..:1 de 1)Z..1.'tij) 6.e:-ed.5 (6.Le21?) 
6 •• p·.;>4 7 .::X..1 P::d5 8ocl4 s4 9.Pe5 
(be·iïel"' èl.2.n 9.?&5 P;:;:f6 ~) ,.;et ae11. 
onë:1ri.clelijk'3 s·telli:'JG' 1;ac".J:'~ ·,1 ~1';.;.rt 

ze'!:er ~u~t sleC:.-1:G st~t. 
5• ••O D:i8~d5 
6. 1f1-a2 Lf8-a7 
Î• Lc1-~3 Pg8-f6 
8. Q..Jj h.7-h.6 ?1 
021.::;e·t·:·i.jfeld H-"•S 8 •• 0-0 s·ta:.."'2:ei .. ; 
ua. 9o'54-e4 is 65 toch geen valè. 
voo1"' :1.e·t paa,rd.· z,-;a.r't verlies·i; 
ea.YJ. bBlei·~g.djk tempo. 
9 • ó.3-ai~ ! ? 

10. Pf3-G1 
).:..1d.e11 s l~1 ·Ji t ".:;&i, 

sl~ .. 'l ( 1 "i.èt:c5) • 
11. c):;::è4 
12. Pb1-o3 
13. 'î'?,1-c1 ? 

e5-e4 
c5:-cc~-

10 •• 0-0 O:) c5 

0-0 

l{iet ei~ k0:,;:'1'l -,;2,;n de stelliJ"lGo 
-:·JeliS1'7F'.f.',I' voli;"G Oi) 13.d5? Td.8!, 
men' ,,el ,:,ogelij1:: ware11 13.e,3 1e5 
14;;J{:. Dc7 15. :Dc2 T2,el8t? 16.Pxe4 
P;:::et, 17 . ~:e/~ Lcl5 12..:Jc2 La.ó :::et · 
~-?.,;1v~ .. 1s.:~1!'";;e:1 vo~r (1-e J?io::.'!, of 
13.:f3 !? ro:f3 14.?:::f3 T2,o.ö 15 .• :;J.i2 ! 
met ·z,n :·t1oe.i..lijke :3·cellh.ie ( 15 .:Dc2 
P c4 ! ; ·15 .:1.3 Lc5 ! ) • Ke·t de -i; ~;:s-tz6t 
verliest d·t; O::? ~Îjn ·tl<";n:"'"~ ·.-;se:.." ,:;e:::i. 
·t ~mpo, ~ ~ê:-é!.~!12;, l1.e·~ i~J.·~:..:-/ti zf {\cfi :.:.i-

13. 

- zie 

. .. 
:•.2-e,3 
f2-f3? 

over1;az:li: 
Lc8-s6 

2 -

dia..g:c~,1 2 (OPGAV3: s:·x~:rt s:,eelt en. 
uint - ;~et S-Jieken!"t) 

:De l_:ri -~~ ~::e s·G all~r~ w·2..2,r--:1~·~...... ilc "iJi j 
de inleiding Vë..n cLeze pc;èJ..,.li:-..J ë.l ver
uaes . In deze s't.?,11d ove:i. .... ,:003 ik 
voo~al 15 •• Pd5. Dsë.20p f2z.l~ 16.1~2? 
op 16 •• e3! 17•'bt1· (17.Px~5 e=:d2 18. 
P:·:e7 + 'f'::r.e7 19o"'.)4 d.::c1:D) 17uPc..--:1J4! 
18 o r.::b4 ~:1)4. 19 .P;::ë~5 a:::è'~2, of ook 
"'l / ","\ . r· r· .. , • , - . . , .,.,_ " - -. C , • • 

o • "."':;.,:é :' r:::e.::, ~· i .l.l,;:~.) .!..i:i: ~ ! ~ r.1.:;Z..r ;m.J11 
vsr::i.&n·li 1,2.s r:n.nde::..~ .:)V0!'";.·llöenc1. n?, 

1ó.P:;-:0.5 D::d.5 - ~31:fs 11.2, :-;_e·c Z!·:21-: 
't'.i:i;ziencle 17 .f:i::e4 M~e.::-1û.Pc2 is ~ûe·i:; 
rnetae~'l c1:dclelijlc l1oe Zw~·:2..l.~ r.~oe·~ VOOj;~

r;::riïten., :·ZTC op 18 •• !..d'6 l:i.jl:t 19.rr-:;;:t6 
.::;;:f6 20.LYl!.6 zo1-rc~a1"' 0oecl.! ;.:Iissal'!iea 1~"'1 
è~s ~elfs 17oPo2!? 
Ee·i; ~liga al-l;e1 ... .a.a·liiei' èz:iï ne o--Yn", ~1~.s . ,,. .i. .. _..._ 

15 • ., e:ci'3, r,t~.l' nr, '1 ó .F:d'3 3:1 17 • ::>.:~2 
st~~t ~·:it ~2,:7'v&ri.,1~~J:)2:,::~.,, en i:.ç ~:on r:1e 

ri.c·t voors·~e..ll~1 è...,-;~ (."',.c;;i; de 'bedoeli::.-i.; 
1·;i:'..s... !!a ee~1. ·tree}:. ~t" ·;:' d3 s·Gelli1ig te 
:-1e"!)'ben f;e::e:~en. è:.1. .;e::à.~~. zo:1c.'1.el"' ·.:?al1 
ic.rlïselc op -'.;0 sohie·~:s~1 t::.. .. of nij ee:n!i'.da:pa 
een d.01tê\.e1~sl2{~ :>ij helë.e:ca henala 
15 • • •. Pc6~::c!4 ! ! 
los .. ~ :!0-t :rtelii:.:.JS!):"'o~)l3et1 i:1 ,éÉ:1.1 :d2-:, 
o·.:, ! 
16. Le3:::cl4 
Of 16.ö4 :J'0S 17.~a.ti P:::f3+! 18.T:r::?3 :Izi1 
19 oP::.fbÓ T:::c1 3~1 z1·~~ ... .; 1-:int. 
1 S • • • • ~t.l3~:ë:..4 
17. Di1-~2 
1-1~1:h 17 .:::-Ud4 Lc5 is i1elem..:-.z.l u.:i:~ ! ~.re...-•,;r 
oolc nv. ~:.e"':N :·:i ~ _;3a1 cor:i:,,el1:-;;;.:;';;ie voo:r 

cle :.,ioi1e 
17. 
18. 
:;e.,.~ 
!'ie-'c 

T-.r8-c8 
D2,5-b6 

s~arke iï~zsel1.Zst, zo~J.a 
an.tu::>o:rd is [;afü,o~e::.'l: 

••• 
f3:::af:, 



• 

19 • Kg1-h 1 Td4xe4 
20. P o3xe4 ,-+ 

Een wanhoopsactie die het einde be
spoedigd. Maa;r ook na. 20 .Lf3 Te3 
met de dreiging 21 •• Lxa.3 blijft 
er niets te hopen. 
20. o•• 
21. Pe4x:f'6 + 
22. Tc1xc2 
23• Tc2xb2 (?) 

To8xc2 
Le7xf6 
Lf6xb2 

Als wit wil d.ooî,spelen is het 
behoud van zijn a-pion zijn enige 
lca.ns. Na 23.a.4 zal ' het objectief 
verloren zijn, maar als hij erin 
slaagt zijn stukken te coördineren 
heeft zwaJ:'t nog iets te bewijzen. 
Uu niet meer ••• 
23. ••• Db6xb2 
24• Le2-d3 Db2x:a.3 
In deze hopeloze stelling sta.akte 
i·ti:h de s·~rijd. Tot mijn spijt trok 
hij zich naderha.n.d ge..11.eel terug, en 
g~ d.:w.rmGe iedäreen de punten cao.eu.. 

Tot beslu.i t va.n. mijn impressie va.~ 
dit thematoernooi een vlot veeg
partijtje dat in een ~offiehuis 
niet zou misstaan {met uitzondering 
wellicht van wi-ts pijnlijk. nauwkeu
rige spel nadat zwart o:p de 128 zet 
vreselijk heeft geblunderd). 

RvG - Mohid Mahdi Nasah (Jordani~) 

1. e2-e4 c7-c5 
2. · o2-c3 e7-e5 ? 
3. f'2-f4 ? Pb8-c6 ? ! 
Lekker begin 1 Hij ga.at niet in op 
mijn provooa,tieo 3"ex:f4 is vast 
goed voor zwart. Nu. verder gokken ••• 

··4. Pg1-f3 d7-<lb 
5 • f'4:çe5 ? ! d.6xe.5 
6. Lf1_,.,..,4 Pg8-f6 
7. 0-0 Lf8-d.6 
Na. 7 ~ .Pxe4 8.tJ:e1 ! (8.Pxe5? Pxe5 
9.Ili5 De7 • ; 8.d3 Pd.61) 8 • .Pd.6 
9.Pxe5 heeft zwart problemen: 
9 •• Pxc,4?? 10.Pxc6. }~ de tekstzet, 
die mij op het eerste geziaht 
lct'a.nkzinnig voorkwam, valt niet · 
h.ardha.ndig te weerleggen (9.d4? -
ga zelf' maar na .,..ra.a.rom), dus speelde 
ilc na twee weken vru.ahteloos dubben 
het noodzakelijk~ 

. , ,. -. . 
..,. ? ~ \ 

i :. ~: ~- '"':-::..~ 

8. d.2-d3 
_waarna zwart op verschillende 
ma.nieren gelijk spel heef";; na bijv. 
8000-0 of 8 •• De7 9.1g5 Le6. of 
desnoods a •• Lg4. 
Mijn tegenstander blijkt het eo..îiter 
wat moeilijk te vinden een r. :!.an te 
ver~:nne.."tl.: -
8. ••• h7-h6 ?! 
9• a.2-a4 !? a7-a6 ? 

10. Pb1-a3 1 
De inleidill6 tot een ±'.rM.ie paa.z\i
ma.n.oeuvre, die ik nog nooit eerd.eT 
op deze wijze heb gezien. Mijn , 
opponent werkt ook prettig mee •• ~ , . :., ..... ~ 
10. ••• ~ - ... , .. ,i~l. ;.' 1<:;;i:.'-~~--

11 . .. Pa.~ " 
«:12. ,. ;l)p~.,.,·-

.. ~: .• t h1 ,,,; . ( ; _ _.. ~· .. f~ 

·d.i~·•ia /f.-~ '! ,. ' 

· .. ·. ·: d.ári··~:2"~ ·• "ff.' .:,!'\ ·z . ,'.~-' ~-
Onde:t' :'no:rmale' omstandigheden is .':~•i !:< .\ ... 
stelling nauwelijks. een dia.gram ~~ 
ma.ar mijn tegenstand.er slaagde erin · 
op dit moment de slechtste zet in de 
stelling te spelen.:: 
120 ••• l(g8-b.8 ??? 
Gru.welijk. Ik verzoek de lezer even 
zelf te zoeken naar de weerle&,o:i.ng 
alvorens te spiek:eno Het gaat vooral om 
de 14e zet, maa.r nog ·veel verder - je 
moet het va.n.a;f' hier 1tui t 11 kunnen rekenen! 
13 • Pe3xg4 Pi'6xg4 
140 P:f'3-g5 l 
lh'eigt winnend op f1 te sla.a.n. Deapera.dos 
baten niet: 14eoPxh2 1.5.KY..b.2! of 14eoPe3 
15 .L.xe3 ! - gewoon aa.."l!\emen is het davi es 1 
Natuurlijk is gelijk op f7 slaa.n v~ . 
leidelijk, ma.e.r beheersing is deel 
va.n. de 'o.mst 1 
140 •o• h6:JG;;,"'5 
15. Ikl1~ Kh8-g8 
Een zeer trieste terugtocht. !fa 15oeLe7 



22 PbS! Tf2: 23 Pc7: Pd5_: 24 Tè.5: 
Pa6 Pa8: en z,,;art blijft op den à.uur 

een volle toren achter. Met èe tekst
zet voltooit zwart eindelijk de ont
wikkeling van· zijn lichte stukken. 

22 Df2-g2 Pf6:d5? 

Is de hinderlijke loper moe en verliest 

daarom meteen. Het is leerzaam te zien 

dat ook slaan op h2 verliest. Zowel na 

22 ••• Th2:? 23 Tg6:+ Kh8 24 Th6+! als 
na 22 ••• Dh2: 23 Tg6:+ Kf8 24 Tg8+! Pg8: 

25 Dg7+ Ke8 (en nu bijvoorbeeld 26 Lf7:+ 

Kä.8 27 Td1+ Kc8 28 Df8+ Kc7 29 Pd5+) 
met winnende aanval. Noodzakelijk was 
de.tclcing me~ 22 ••• Th6 met (alweer) sterke 

druk voor wit, zonder èat er een onmiè.

dellijke _beslissing inzit. Maar onder 
àruk staan blijkt hier toch ,,.,eer 

onplezieriger dan materiaal achter staan. 

Wat nog volgt is een slachting. 

23 Tg5:g6+ f7:g6 

De zwartspeler "~as even vergeten dat 

23 ••• Kf8 meteen verliest vanwege 24 
• Tg8+ en mat. 

24 Dg2:gé+ 
25 Pc3:è.5 
26 Tg1-f1+ 

Kg7-f8 
e7-e6 

geeft op 

~!ellicht geen echt grootse partij, 
vooral gezien het abrupte slot, maar <iat 

is iets ,r•aar al mijn partijen è.e laatste 

tijd aan lijden: gebrek aan gevecht. 

Een enkele uitzondering daargelaten 

gaat het met aperte blunders (zie bij

voorbeeld de Gargl-rubriek) of met 

zeer eenzijè.ige gebeurtenissen. 

EINDSPEL TOM TURK - COR CROESE 

Ook de gewe.ardeerde Rob vergist zich in àit 
spektakulaire eindspel. Vanuit het diagram 

geeft Tom 46 Kc4 Ke6 47 Kb5 Kd5 t.;8 Pd2! Kd4 

49 Ka5: Kc3 50 Kb5 Kd2:51 a5 Ld6 5~ a6 Lb8 

53 Kc5: en nu wint Tom na 53 ••• Ke3 hetgeen 

Rob weerlegt met 53 ••• Kc3! (zie zijn artikel). 

Echter, zijn verbetering 50 Kb6 in deze 

TT - CC 
20.09.86 
stelling na 
45 ••• b4 

Ik vocht onder Leonie.as toen de pijlen 

der '"Perzen de zon veràuisterden; ik 

pleegde seppoekoe toen mijn eer in 
het aangezicht van de shogun bezoedeld 

was; ik trok mij terug op het ijs toen 

de strenge winter het voortbestaan 
van de stam bedreigde; de onder 
hypnose opgewekte herinneringen 
hebben mij geleerd - zelfmoord i~ mijn 

bestemming: 

LDii-Roland van Hartingsveldt, 14.03.86 

29 Tc1?? Dc1:+ 3J Tc1: Tc1:+ 31 Kc1: 

Pd3:+ 
Gelukkig is het maar een spelletje. 

Om deze ramp· gauw te vergeten 
geef ik nog maar even een ''oud" licht 

partijtje van het vorige studenten
kampioenschap, omdat ik hem toch heb 

liggen. Sla dus gauw om! 

LDW 240187 

variant vermag niet het witte spel te 

redden, door een lulligheidje.: na 

46 Kc4 (slecht) Ke6 47 Kb5 (verliezend) 

Kd5 48 Pd2 Kd4 49 Ka5 Kc3 50 Kb6 Kd2: 

51 á5 speelt zwart niet 51 • •• Kc3?? maar 

wint op slag met 51 ••• c4! bijvoorbeeld 

52 a6 Lg7! 53 Kc5 c3 5~ a7 c2 55 a8D 
c1D+ en met een stuk meer wint zwart snel, 

Beter is het om daarom tóch 50 Kb5 te 

spelen hoewel na 50 ••• Kd2: 51 a.5 Ld6 

52 a6 Lb8 53 Kb6! {beter dan het door 

Rob weerlegde 53 Xc5:) 53 • •• c4!! 54 
Kb7 cb3: 55 Kb8: b2 56 a7 b.1D. 57 a8D 

het dame-eindspel voor wit verloren is. 

Praktisch zijn de remisekansen aardig. 

Konklusie: 46. Kc4 was toch slecht en 

analyseren in de studeerkamer is ook 

moeilijk. Ik sluit me echter volmondig · 

bij Robs woorden aan: goed gedaan Tom? 

LDW 280187 



Nederlandse Studenten Schaakkampioen
schappen B, Amsterdam, 19 mei 1986(5) 
Wit: Bert Westera 
Zwart: Remco van der Meer "'· 
Siciliaans, Drakenvariant 

1 e2-e4 c7-c 5 
2 Pg1-f3 d7-d6 
3 d2-d4 c5:d4 
4 Pf3:d4 Pg8-f6 
5 Pb1-c3 g7-g6 
6 f2-f4 !? <t Pb8-c6 (!) 
7 Pd4:c6 b7:c6 
8 e4-e5 Lc8-g4 

Dubieus, zo zegt de theorie, en wel 
va.~wege 9 Le2 Le2: 10 De2: Pd5 11 e6! 
en wit krijgt voordeel. Dat wist ik 
mij zeker niet meer zo precies te 
herinneren ••• 

9 Lf1-e2 Lg4:e2 
10 Dd1:e2 d6:e5 
11 d4:e5 Pf6-d5 
12 Pc3-e4 !? Dd8-a5+ 
13 Lc1-d2 Da5-b6 
14 c2-c4 

Nodigt zwart uit tot het snoepen van 
pi on b2, met scherpe strijd: 14 ••• Db2: 
15 0-0 en nu gaat 15 ••• De5: 16 cd: 
cd .: met de bedoeling Pe4 terug·te winnen 
niet vanwege 17 Db5+ met mataanval. · 
Zwart gaat er echter in het geheel 
niet op in. 

14 Pd5-c4 
15 Ld2-c3 

Want 15 Le3 Pc2+f is niets voor wit. 

15 
16 Ta.1-d1 
17 Lc3-d4 
18 Pe4-c5 

Lf8-g7 
ü-0 

Db6..:.c7 
Pb4:a2 

Zwart heeft een pion terwijl wit hoopt 
op aktief stukkenspel. Het paard op 
a2 bevindt zich niet in gevaar, daar 
het na een eventueel ••• a5 altijd 
terug kan naar b4. 

19 0-0 Tf8-d8 ?f 

Maar dat is in ieder geval niet de 
beste zet, aangezien wits opzet nu op 
aardige wijze tot zijn recht komt. 

20 e5-e6! Td8:d.4 ? 

Zwart hapt toe, maar dat was verboden. Met 
20 ••• f6 zou hij op de been hebben kunnen 
blijven, hoewel wit met zijn _ invloed op 
de zevende rij mooi spel heeft. 

21 e6:f7+ 
22 Pc5-e6! 

Kg8-h8 

Eenvoudig. Na 22 ••• Td1: 23 Pc7: wint wit 
snel da.ar de zwarte stukken in het geheel 
niet kunnen samenwerken in de verdediging. 
Na lang denken besloot Remco daarom tot 
iets anders. 

22 
23 f7-f8D+ 
24 Tf1 :f8+ 
25 Td1 :d4 

Dc7-d6 
Ta8:f8 
Lg7:f8 
Pa2-c1 

Ziet er nog eng uit, maar het paard is te 
laat. 

26 De2-e3 Lf8-h6 
27 De3:h6 Pc1-e2+ 
28 Kg1-f1 Pe2:d4 
29 Dh6-g7 mat. 
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Mija ••r•te partij tee•• A• wa~ 

er eea •• •iet s••l. te 'VTergetea. 

Naàa t ik •p •• vier•• ••t ••• , 
-.erke•r•• zet. •eed • Ter-re1ce•• · 

aa eak•l• slappe zette• 1anczaaa 

aaar zeker werC wecgesch•T••, 

eff•r•• A• ia cewe:aae• stelli•C 

... t•r••.Ec•t6r ik eff•r•• eea 

••••'·Teek••• .A• i• ••••rsijèse-

tiJ•••.C.Ziekier •e partij: 

A• •1••.r-••laJtd T.Harti•gsTeldt 

..... 16-9-1986 

d.5 
PC6!? 

»ese zet ia speel-aar,alleea j• 

aeet er wel ket fijne Ta• w•t ..... 

P•5s 
Plt6? 

•• aangewezen set i• 4 •••• Pf6 

waaraa 5.PcJ met 5 •• ~•5lkaa 

~eaatweer• wer4en,aet c••d · 

tegeaspel Teer zwart. 

Na 5 ••• e5 6.••51 N.ls+ 7.P•ls 

staat zwart ceween een. pi•• , · """:._ .... ~flÀ"' 

ackter.Tech ha•-cit pi•••ffer 

waarschija1ijk •eter geweest, 

want au kea ik i• de Jaaeep met 

aij• eatwikllte1~. 

6.P:fJ Le7 

Wat a•ders?6 •••• c5 werêt ~e

antweerà •et 7.Llt5+ Pc6 

8.d5 waaraa ewart zeer slecht 

staat. 

7.Lf4 c6 

Ik he~ het i4ee àat ik aet 15 

piennea speel.Het ruimtelijk 

everwickt va• wit is 

waarschijnlijk .al. beslissen•. 

· 8.a4 

9.L•3 
110.Tcl 

•5 
Pa6 

Plt4 

•• :Cunktie Tan het paar, •:P lt4 

i~ mij •••ui••lijk.»it illt.2-••• 
eert aij tr•u•••• ••k ,..bic.Ik 

wil ruiate crearea. 

11.Lltl Pd7 

•et•• èedeeli•g •5,waaraa iJc 

wa·t aee-r ruiate kri 'jg • 

·-· 
Ad teent •et 4ese zet wel keel 

4uidelijk zij• etelli-«••Te'.l"Wickt .... 

stelli:ac aa 1J.k4! 

13 •••••••• , 

14.L.J 

Hij we,igert liet pieae:f"fer aaa 'te 

•e•e•.Slaaa ••• eTerige•s keleaaa1 

•iet•• slecàt aij•• 

14 ••••••• f.51? 

Op ·•••k aaar tegèn•pel~ 

15~Jtc4+ Xlt8 

16.,e.51 P-6 

17 .u,6 , ? •1t6 , 

. . .... --------



Wit staat 1:N!te~,~ar •e 4rwc •P 

t2 aee11t: t•••· 

18.Pg.5 Lg51 

19 ..lilc5, f'e4 a 

•W, 

Zwart heeft .sewaar ..._ aat

êreigiag,waa~ aa 20 ••••• f'2:+, 

21.Xdl Lg4+ 22.Pe2 Tll.8+ 

23.IAIJ Telgt 23 •••• •e21++• aaar .,. 
eer•t ia wit ••c aaa de beurt. 

20 .......... 1Ch71 

~1.Be4s+ 

22.».4+ 
Lf'5 

Kg6t 

.A.~leea •-• a,e t geef't •ij ••« 
lkallaea.Na 2~ •••• Ic8 Yerliest 

tnar1t wa111t 23.g6 Lc6s 1Hr•t 

gew••• ~eaatw••rd ••t 24.Lc6, 
•• zwart ~eef't •iets aeer. 

•reig~ :ala5++.»e partij lijkt 

c•lepea,echter ik Ti•• ••« wat. 

stellLi•g aa 23.c4l 

23 ....... »f'2s! 

Terpedeert . wita saecle plannea 

velledig.Wit ••et ~et•• 

. k• ~:i.ag or a.e t cle •--• ter•galaaa 

A• kiest veer àet eerste••••~ 

~a:tcl.reigiag eri~ te à•u•ea. 

24.lC:f2: Lbla+ 

25. Ke3 1118 
26.»g.3 Ta•8 (dreigt 'NJ+) 
27. g2 Th3+! 

Indien wit awemt k•mt als••« Td3 

aet •aaeTerlies.Echter iete imclèra 

lijkt er niet ia te zittea want 

28.JCe,z werdlt beaat:w••r• aet 'Nll8! 

"er 4reigt weder•• . •aaeTerlies 
aaaroa, 

2a.:a~3, 
29.Kf'2 

·30. ~~l: 

'NJ+ 

'lh.3: 

1Cg5: 

Zwart keef't hier aiasteas reaiae, 

aaar •••ertussen wae ik ia Ter

scnrikkelijke tij .. ••• gek••••• 

:H.Pe4+ Kf"4 

4e pion op g4 slaan ken ••k,aaar 

dit leek mij Tei1iger. 

32.:Pc5 lte5: 

33.P"b7s PdJ+ 
34.Kg-2 Te.) 

J5.Pa5s Te2+ 

36.Xg3 

Ik haà nog s -leohts luttele ••k••••• 

voor•• restereade settea.Gelllkltig 

Terkeerd• ad •u ook i• verscMikke

lijke tijd••••• 

36 ;1 •.• • •• ·"e·Plt2i? 
31.Pe6i1? ,. 

Na 37. Tl>2s Tb2: J8.Pc4 ·+ is àet 

ui t:.aaar ja ·,cle ti.J• •riàgt. 

37 ......... ~l.6 

38.P•4 Te,)+? 

/ __ ____ J 

r 
fu 



.. 
39.XC4 Pc4?? 

40.PCS+ Tlag geTalle• 

Gelukkig ,ra-s •• strij• '~a1 ce

gestrede•.O:adanks cle Tel• 

:fe11te• was , 41.-... parti.j 'loch. 

de •••ite ,raard.Y••r •• z•

Teelate aaal is geltleken •a ,t 

... tetaal gevelllle• stelliag 

••g aiet t•t ·,r~nst lei4t. 

Ia de twee•• p~'lij 4acht ik 

aaar aaa '411 diag:wraak.Ik 11a• 

•ij speciaal -veerberei~ ep Hi'tf ~. 

enkele varia.te• uit het Albias 

tegeagaabiet.Deze epeni•g,di.._ 

••gal ••stred«a schijnt te aij•• 

kee:ft p2e~aeliag mijn aandach• 

getrekkea :aa•at ik deer Peter 

Beugel i• 8 setten Ta.Jl ket b•r• 

8.e6 

Gee-ft ennedig de pi•• terug. 

Be-ter is 8.Lg2. 

s •••••••••• :fe6: 

9.Lg2 

10.0-0 

P:f6 

e5 

Met de bedeeliag de leper• te 

ruilea •P g2. 

11.••3? 

Bete-r lijk'l •• 11.a3 ••·t cie àe

de~lillg b4. 
1a •••••••• ~o~o-o 

Nu begi•t de at~iJ•.wie -verw•••t 

het eerst de Yijalldelijke ke•i•c•

stelliag. 

wa~ geblasea..Nu was Ad aan•• 12 .a 4? 

àeurt.Heewel ik •iet wist dat ik 
.a.- __ . zie k•••entaar bij de . el:fde ••'l• 

•P 41.a:•' be,rus te dag tegea ke• ....... ~=r 

••••t spelea,wist ik . tecll. dat 12 ••••• •• .1l6 

••it aijla , tijd sou kemen.ltil, 

ja h••r,ep 13 jaauari 1987 

••cht :l.k . .. t zwart tegea al:C 

lticld•r de striJ• aa.gaaa. 

1.•4 •s· 
2.c4 •.5 

J.•eóa •4 
4 ·.,pn Pc6 

.5.g3 Le6 

6.Pbd.2 N7 

Tet nu t.•e alleaaal .theerie. e 

hedoeliag -van &wart ia•• de 

witTeldige leper te ruilea 

tegea wits l•p•r•daar •--• lep

er anclers- een eaerae kracht 

kaa uiteef'e••• eTer de 4iag•

aaal lll-aS;. 

7.Pg5 Lf.5 

l.'.3.Pe4 

ll4.P.f6: 

Lh3 eindelijk: 

Is alleen aàar . gll]!latig Teer ldj. 

Ik krijg een ••oi centru• en een 

bruikbare opea lijn. 

14 ••••• ~ ••• gf'6s 

15.Pe4 
16.xc21 

Lg2: 

Stelli•g •• 16.Ic2s 
; 



.. 
12, ......... 1,e7 

Me-U-ee• f5 àeet"'ft àet ••••el. • • t 

ket palllNl ..-ia f6 •P ket Te1• ,,. 

•.5 l:ael._..t"alwaar llet z ee-r :~ 

"eilijk ... niet ••••gelijk 

'l.e Ter•rijTen i•• 

17.a-5 
l8 •. •a4 
19.P•2 

a6 

:f.5 
Lb4~ 

Y••rk"t ·...r1epig ~4,e• daar

••• ee• koningsaaaTal.Dc kan 

lllij •• aet een gerust hart •P 

Ad'• k•niagastelling richten. 

20 ·.P'bJ 

21.Ld2 

,22:.P•2s 

2J..Pe4 
.~:::.. ·-~ 

Indien 23.•43: ,dil.Ja 2J ••• DclJ: 

.-. bijT. 24.Tfdl werdt beant

weord aet 24 •••• e4.De kracht ··r

"Ya:a de swarte aanTa\ _l is enais

keabaar. Tech had Ad beter h~er

_T•or ··lmwn.'l!ïl ki esen, want 11.e t 

TerTelg ia Yerschrikkelijk. 

2J. · •• • ....... 2, 

24.Tf'el 

2.5.Xhl 

fJ+! 

Neaen is aatuurlijk uit de• 

bese,va.Jlt •an Yo1gt 25 ••• Dd3+ 

en het paard gaat aet schaak 

verloren.. 

. 25 •••• • •• • N4 

25 •••• a) 1.,,-ert na Tgl niets 

•P• 

Een wanhoopspoging.Hij hoopt spel te 

krijgen door zijn paard te offeren. 

Toch is hij al ten dode opgeschreve n. 

26 •••••••••• .Deq.: 

27.b5 
28.Db5: 
29.Da4 

abJ: 

Pd4 

Td6 

Nu heeft wit echt niets meer. 

30.c5 
31.Ta3 

Ta6 

h5 

Een vorkje op c2 kan ook wel, 

maar ik hoopte dat Ad Te3 zou 

spelen.Overigens is materiaal

winst in deze stelling vol-

. komen overbodig. 

32.Te3 

Gelukkig;nu kan ik ~- toch nog 

de:rpárti: .j ':".áet een of ter bealui ten. 

32••••·~·•••De3:l 
f2 

Het enige • 

}4 •••••••• .Pc2 

En Ad gaf op.Hij Terliest zwaar 

•teriaal of bij gaat aat • . 

Ik --· ben lld..Jti nederlaag · teca . 
Peter Beugel alweer 'Yergetea. -
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LESl: BEREXENEN van a-:ATING-CORRECTIES {-voor STANOEN-LIJST) 

Om nitat meer bedolven te worden onder de vele ver.zoeken 
ott eens uit de doer.e,:;' t.e doen hoe de corr·ect.ies op de rat.irtgs 
bereK end worden, 01'1d•:?r"S taande poging to\:. u; tl eg h i er~van. 

Ont fltet de deur in huis te va1 hm: je r.unt per perti j 
ma,d maal. 50 { ELO) punten stijgen of dalen af'hanke 1; jk of' je dll3 
p6rtij wint of verliest.. Dit ,umi,nUl'Jt treo.?dt alleen op els de 
rating van je t.•29,;,mst.ander meer dsn 735 <ëLO> punten van de 
.jouwe verschilt.. Dit komt in de praktijk E"Chter ;.:eloen' voor. 

In pl.a\lt.s van SO <ELO, punt. (2n kut• jt.? ook uitgaan van 
f'èi!~a,eg me,d,ueel 30 punten stijging cf daling per p~rtij +1sardoor 
de fl.uctuatiJs in de ~tandenlijst wJt minder worden. 

De hoeveelhei ·d punten die ie111snd krijgt bij t1inst Îri> 

om9,abit1rd 12vèhroadig met zijn winstverwachtin9. Stel dat. spel..,,r A 
st.erker is dan speler B, d.H.i.~. À heeft een hogere r•ating dan B, 
dan is de winst-verwachting van A •.;woter clan die van B. 

Bij hét winnen ven een p~rtij krijgt de sterkere speler 
m; nder punten dan s 1 s dt.i Z(.t 3~ ~ ere spel ter zou w ; nnet1. 

Në1~rmst.e het. rBting-~·erschi l tussen beide sptJ?lers tG>e
neemt, neanit de .. ,,r,stverwaditing van A toe en dit.! van B af. 
J<ORTtm DE W 1 N S T V E R W lt C H T 1 N G IS EEN GETAllETJE 
TUSSEU OEN 1 <OEN 100%> 01[ Oë KA-NS AANGEEFT DAT JE WINT! 

Dit gegev~n vinden ue in onderstöand plastje terug met 
ver•ticasl d<li? winstverwachting <Sco:--ing Probal i ti ty in %) ~n 
horizont~~l het ratingverschil (Rating O,fference in ElO-punten>. 
r 
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1 
1 

! 
1 

1 
1 
1 

j 
1 
1 

... 
De ond~rst.e vet.te schuine 'i.: <"'t· geel'f : ,,~ uinstverwacn ·~i ig 

van de l a9~r 9erateercl"2 spel "'!r. Ora bn· .. ~n ~ ·~..-: vet te l i Jn is van 
de sp«ler ••et. de hoger·e ratin~ . H-:- ."".ien tJ.::t >-. ,;:-t verband tusfi.en 
de winst.verwachting en het verschil in ratiMg NIET lineair is. 
Rsting-versc·hil tot 200 (ElO) pt ,nten is w·~ ; lineeir. Tussen de 

~ . ~ 

200 en -400 punten neemt echter oe winstveru~chting weinig toe. 
Boven de 400 zelfs nauwelij~s. 

Rsting-verschi1 t.uss-an spelers t,._. (hc•gere rating) en B 
(lagere rating) van o, 100 en 200 punten geeft speler A een 
tdnstverwachting van resp. so;,, ó.o4;, en 76:, en de kans dat B wint 
is resp. 507., Jó~ en 2-4%. Verschilloan van 200, 300 en -400 (ELO) 
pur,ten geeft A een bms Of.\ win~t van resp. 85%, 92~ en 9óÄ! 'll:'M de 
winstverwachting van spelftr 8 is resp. 15%, 8% en~%. Laat je 
niet. ~fschrtkken sls het eri E:i::f• .snder je {nog) niet duideli,ik is 
want vele vdorbeelden zullen volgen. · 

l:>it plaatje is v€rte~ld in een 'f'ercentage E>,pentancy 
Tab l e' of arlderso,- daar· w i l i •~ van af wezen • 

D p D p D .. 
fltc. Dit. ff L Rt". Off. H L Rti. Dlf. Il I, 

0.3 .50 . .50 122-129 .67 .33 1:79-290 .84 .16 
4-10 .51 .49 130-137 .68 .32 ~ 1)-302 .85 .15 

JH7 .52 .48 138--145 .69 .31 303-315 .86 .14 
18-25 .53 .47 146-153 .70 ~ 316--328 .87 .13 

26-32 .54 .46 154-162 .71 .29 329-344 ..88 .12 
33-39 .55 .45 163-170 .72 :~ 345-337. .~ , .11 ., 
40-46 . • ~ .44 17H79 .73 .i.1 1S8-37 .~ .. to;: " 
47-53 .57 .41 100-188 .74 .lS 3?5-JÇ1 .9-1 ~@-· 

54-61 .58 .42 ffl9..1W .1:J .25 392411 .91. -~·:'.:·; 
62~ .SS' .41 t~too '''.ïó .î4 <+12-02 .~ .'111 
69-76 .00 .40 Z<n-215 .1'i .23' l.33-4:,ó .94· . 
77-83 .61 .39 216-225 .?J :n 457-484' .9S ;0$ 

84-91 .62 .lB 226-235 ., J .21 485-517· .% .04 
92-98 .63 .37 2..~145 .80 .20 S18-559 .97 . . 03 
99-106 .64 .36 24ö-256 .81 .. 19 560-{,19 .98 .02 

107-J 13 .65 .35 257·267 .82 .18 620-735 .99 .01 
114-121 .66 .J4 268-278 .63 .17 ovet'735 1.00 .00 

Oe ko1o41 onder 'O' bevat de ra-t.ing-versehil'le--n. 

;1, 

"f'" geven de kolcmP.ten d<i? winstverwachtingen <.45 tezen als '45%). 
o~ winst-verw~chtingen van de hoger en lager gereteerde sp~l•r 
staan f"E!SpE?C t i eve lijk Onder f-J-17 811 7 l_ 7 

• 

Een realistisch voorbeeld. Hoeveel (ELO) punten krijgen 
.Jurgen en Ronald als z~ winnen of verliezen? Stel dat Ronald een 
rBting heeft van 1600 en Jurgen v~n 2000. Het r.sting-verschil ie: 
2000-ló.00=400 pun ·ten (al. ti ,td pos i t i ev~ waar<hr neaten). I< i jr.end in 
de tabel onder dë kolo~ 'D' dan krijgen we 392-411 want 400 zit 
tussen 392 en 411 in. Reen t.s van de gei,.·ondtan waarde zien Wil? dat 
f'<H>=.92 en f'(l)= .. 08. f'OH en f'<L> geven de kans op +1inst ven 
resp. spe 1 er H en l" Spe 1 er H heeft de hoogs te rat; M•~ ( Jurgt:tn) 
•iet een winst.ver·uBchting VBn slec·hts 92;! <=.92>. Speler L is de 
ta~er gerat.eerde speler (Ronald) die een dikke 8~ (•.08) kans 
heeft om te winnen. 

ln het onwaarschijnlijke geval dat Jurgen wint schiet 
zijn rating met lie,st (1-.92>•50=~ punten omhoog en kel~ert de 
rat.ing ~·an zijn tegenstBnder a,et -'1 punten" 1n het. meer voor de 
hand liggende geval dat Ronald overtuigend de buit binn~nhaalt 
0: .sns in.sar l; efst. S~ > komt er s lec:ht.s { 1-. 08)*50=-4ó punten b; j 
zijn rating en gaat .Jurgen's rating -4ó puntjes omlaag. 

W .st. geheur t er l:t i j refll i e;e? Een re111 i se t>lor•d t. 9e z i en B l s 
een h.-sh·e winst- en een halv@ verliespartij. Jurgen zakt dan 
21 puntjes (1/2 *~winstpunten - 1/2 * -4ó verliespunt<il!n). l)e 
rating van Ronald stijgt met 21 punten (1/2 * -46 w - 1/2 * ~ v). 
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Nog een pBsr .,,.oorl::teelden. Speler A heeft een rating van 

1710 en speler B van 1575. Ratingv~rschil is 1710-1575=135. 

Oe tab~1 geeft ons 0=130-137. Speler Ais hog~r gerateerd dus 

P<H>=.68 hoort bij - speler A en P(L>•.32 bij speler B. Bij winst 

krijgt s~,eler A (1-:>ó8)*50=1ó p1,,1nten bovenop zijn rating die bij 

8 era.f gaan. Gaat. speler 1-t ~f als een gieter· dan .,,.erl iest deze 

(1-.32)*50=3~ punten op zijn rating die speler B wint. 

Bij remise teert speler A 9 punten in terwijl 8 9 punten 

0Mhoo9 g~et. Voc•r A geldt . . ( 1 . ./2 if.. 16 uins.t - 1/2 * 3-4 .,,.erl ies> ' en 

voor B 9eldt {1/2 * 3~ winst - 1/2 * 1ó verlies) als correcti~. 

Het. idee achter de winst-~·erwac:ht.ingen is dat Bls twee 

spelers pakwe•_;J 100 parti ,ien tegen -aU:aar zo<.1den spelen en beiden 

uinnen E'n «,E'r1 ;ezen volgens de g e geven winst- ·verw~chtingen hun 

ratings per saldo ongewijzigd blijven. 
Teruggrijpend nasr het l~Btste voorbeeld (ratings 1710 

en 1575) zál speler A 68 keer wim ;en en 32 keer verliezen want 

de +1instverwchting is f'(H),,,-.óa. Ter nerinr1eriri9: re1uises worden 

als halve w i nli t- en ver 1 i espert i J 9-:ez i en. f-t verd; ent h i er1 nee 68 

p8rtijen e 16 punten m~.sr- \.·erliest. ueer . 32 partijen~ J-4 pui-d :~,.·1. 

Oat. ; s pree i es 68*16-32*3"4=108S-1088::0 punt€n d<,s b l i .jf t 

de- betreffende r·eting ongewijzigd. Het zelfde geldt \.'oor· speler 

B: 32 * 34 winst en 68 * i6 verlies (32•3~-68*16=0>. 

s~ ... elers 11,et gelijke rsting <D=0-3; f'(H)=,f'<l>-·.50) 

hQbbert een winstverwachting ven 50:! dus hun kans op winst of 

ver1 ies is even groot" ln1n~ken v~n de t.egenpart i J resulteert 

iri (l-F'(H))nSO.r:25 rating punten erbi.,i. Ingemasr.t worden kost 

(1-f'{L));,t-50-=25 punt.en ( is ;;:elfde). Ret1tise lEwert per saldo niets 

op {1/2 * 25 winst - 1/2 * 25 verlies .r: 0) en houdt in dat Je 

voor noppes gespeeld hebt. 
Ondersts~nd overzichtje reswueert een .santëJ1 gevallen. 

Hen l corresponderen resp. met de hoger en lager gerateerde. 

== -· -s::-n::::-e-·-·-=-n ·::::1-·"·--~::::-·-------r .. =r--=-==-m:-:-.:·---a:-.::::a,:::.:::.•:,,:r 

l RATINGI WINSTUERW. I · speler H 
J <H-l> J H l I WINî VERl REM 

1 speler L 1 
I W,INT VERl REl1 J 

'-=-==:-·::-' ==-··-=··::r·----=' ·-::::··--==-··=::-····-··=-·· J --·-:=:=-=-==r-=::=-

0 1 .50 .50 1 25 -25 O I 25 -25 0 1 

'-------+------------+----------------+------·---------' 
1 25 I .53 .J,7 I 23 -27 - 2 . J 27 -23 2 I 

,-------+------------+----------------+---------------, 
J 50 1 .S7 .i,J J 21 -29 - ~ ) 29 -21 J, I 

,-----·--+------------+----------------+---------- ___ , 
I 100 J .ó4 .36 I 18 -32 - 7 l 32 -18 7 J 

•-------+------------+---------------+---------------1 
J 200 J .76 .2.t, I 12 -38 -13 I 38 -12 13 J 

•-------+------------+----------------+---------------• 
1 .J,00 I .92 .OS J .t, -~6 -·21 I -4ó -.t, 21 I 

,-------+------------+----------------+---------------, 
J 800 I 1. 00 • 00 I O -· 50 -25 l 50 0 25 I 

---==-· ·-.~.--:::-:t:::.-=:::==-==- .. -:.·--:.i.::::c:... .-= ---....,.=.:-::::.---..:=-=-=.:...:;;:;=:.:::-=-

Een voorbeeldje: À (rBtir,9 1500) verliest v,;m B {rating 

1550). Verschil in , rating is 50 {ELO> punten (RATING (H-L)u50). 

Winst~·,H··uacnting voor A is. ~J~ {f'{l)= • .t,J> en de ~ans dat B wint 

is 57% (P(H)=.57). Speler A g~at voor 21 punten {sp~l~r· l VERL) 

de boot . in en speler B gaat voor· 21 <ELO> punter, 'de boot uit' 

{ !>S,teler H WINT>. 
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De YOlgeade US' en hebben,._ SGA-ntinge Weggelatc TM de SGA.-lijst 

$ de US-deaertem:'11 die al laDg ergeu u.ders ~ kmurten Terton.en. 

lakale aterb niemre US'en met eea hoge rating ·cJoe wa Omarea, 

J!artUn spa.ml) kàmea er nog niet op. 'l'OOI'•' 

lchtenezm,],geu staan TC'Ml.d: . :reng ar, taes• llllakjee reng" 111' -

op - · meeat NC4mte interne Us-iuat, naa, SGA~t:lng, tuac bulcjN 

meeat reccte interne tJs.,,nt:iDg'C: 
i. 

1 ( 2) ~ '2/XYl C208S) 
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2 ('2) Dein 1966 (16:,4) 

' ( 6) Stigter 1955 {19'18) .. ( 7) Sohoutell 1953 (1927) " 

5 ( 4) Tem 1932 (203()) 

6 ( 9) Mek_.. 192'1- (1925) 

7 ( 1) S:t.Má · 1917 (2094) 1··. 
1 . 

8 (21) Va .der Vee». 1913 (1731) 
[' 
r· 
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9 (11) Putter 1892 (1907) i 

10 '(1:,) Beagel . 1778 (1886) 

11 (1 .. ) Vest.ra 1m (1876) 

12 (12) Van Goapel. 1754 (1891). r 
13 (15) OZ'ded1 1733 (1845) 

t 14 ( 5) Houtaenl l er 1720 (1~) 

15 (17) Ver.migw ' 161:, (1755) 1 

16 (lt2) Vaa Burl.e 1.587 (1,565) ~ 
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·17 (54) K-.pe 1577 (1472) 1 
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1 
1 

l 

i 
1 
1 

1 

1 



i 

GROEPENSYSTEEM EËRSTE CYCLUS.· 

Het gaat een stuk bter met het _ groepen systeemU Er is zelfs een groep (J ·) 

helemaal uitgespeeld. Hèt bet'féft groep II b. ' Gefeliciteerd mannen! 

Er valt . natuurlijk op sommige spelers nog .wel wat aan te merken, zoals 

Haring en Zwart die he·t beiden na ·é,n · 6f twee partijen gezien hielden, 

of Simon die twee ,rónde's voor het e~de al uit degradatie-gevaar was 

en dus maar niet meer kwam opdagen, daarmee Ton en Spaaa duperend. Behandel 

Maar verder ging alles heel redelijk • . 
Groep I beloofde net als vorig jaar met zij?l ruime degradatie marge (vier 

van de acht) weer erg spannend te worden. Simon en Tark waren de gedoodTertde 

favorieten, ui ter~d, maar toch waren vele (Argue}ogen gericht op de 

debutanten Spaan en :Ton. Verder was het da vraag of Ordodi en Houtsmuller 

hun vorige dramatiese groep !-ervaring (beiden i uit 5) zouden kunn n 

verbeteren. Voor MeKere en Stigter zou het ook een hard gevecht worden. 

Reeds na enkele ronde's tekendè zich al een duidel.j.jke voorsprong voor 

'.lurk en Simon af. Alleen Ordodi en Houtsmuller konden Simon een halfje 

afsnoepen, en Simon zelf was op zijn beurt de &nige die van 'lurk kon 

winnen. yt::ergenoeg gaf Simon Spaan en Ton ,niet de ~.8!l!I hun krachten met hea 

te meten. · strijd om "de derde en vie~de plaats wlwlu , Stigter en Ordodi 

als eerete af. In hun onderlinge partij wist Ordodi nog met een fraai dam -

offer te winnen maar dat .was dan ook het enige vat laatstgenoemde in . de groep 

presteerde. Houtsmuller verzekerde zich van een mooie derde plaats door in de 

. laatste ronde van Ordodi te winnen. De strijd om de vierde plaats ging dus 

nog tussen Mekers, · Spaan,en Ton. In hun onderlinge partijen won A van B, B van C 

en DUS von C van A. Aangezien alledrie 3 punten hadden besliste dus de Sonnema

Berenburg punten. Toen kwam de lmappe remise tegen hrk Mekers goed van paal 

,· .:1 

Hij was dus de gelukkige bezetter van de vierde en laatste niet-degraderende plaats • 

................ --~------------------------------------~------~--------~ ...... --------. 
UITSLAGEN 
GROEP I 

1 Turk 5t 
2 Simon 4 
3 Houtsmuller 4 
4 Mekers 3 
5 Spaan 3 
6 Ton· 3 
7 Stigter 2 
8 Ordodi .-1! 

SB 
SB 6t 

GROEP I!a . 

1 Schouten 4 
2 W§stera 4 
3 Putter 4 
4 v. Mepa 1 

. 5.. !,. __ J!l(rtingB't'eldt t 
v.d. Veen. Tiel uit. 

GROEP IIb 

1 v. Gompel 
2 Wepan 
3 Beugel 
4 Teheux 
5 Ridder 
6 Deinema 

4 
3J: 
3 
2 
1t 
1 •• 

In groep IIa gebeurde iets heel merkwaardigs. Schouten en Weetera Womtd makkltpr 

van v.d. Veen en v.HartingSTeldt en speelde tegen elkaar een ro111111elige re~ 

Ook v• llègen had geen verweer tegen deze twee sterke spelers. ~estera had dus 

al 3t punt toen hij remise speelde tegen Putter. Deze l.aatae bad inmiddel.a ook 

al gewonnen van v. Megen en v.d. Veen en moest alleen nog tegen Schouten en"'• 

Hartingsveldt. ~baar dacht Ad dat hij v. Hartingsveldt wel van het bord 

zou zetten want tegen Schouten naa hij geen enkel r:i.sic0o Schouten zelf was ook 

vel b~ met 4it pretentieloze spel wan't met. remise had hlj eTenals Westera 4 

punten. Binnen een uur waren de heren remise OYereengekomenl? Nu was het dus 

voor Putter zaak om van v. Hartingsveldt te winnen om ook 4 punten te verkrijgen. 

Het ergste gebeurde: v. Hartingaveldt ging op de negenendertigste zet door de vlagl 

Zo stonden dus drie man op de eerste plaats, alledrie 4punten, alledrie ~mise · 

tegen elkaar, alledi'ie dezlfd• Sonnema-Berenburg-punten. Loting dus. De uitsl.Alg 

van de loting was voor m5jn gevoel de meest "eerlljke": Schouten-galden, Westera4a,artje1 

Putter-stuiver. 



.In groep IIb was de e~st opvallend• ~ _ ~ .u: de debuten t W•gman met slechts 

een halfj-:? arli~ ,., .-~...4Ld op ons aller v. Gom.pel lierd 11\i tweede tdioh:dnfme& 

verzekere~d van promotie naar groep I. Een uitstekende prestatie. 

Enigszins teleurstell~nd was Beugel, de beroepaofferaar, die in de voor 

hun beslissende partij tegen v. Gompel inhet wilde weg offerend ten onder ging. 

Het !eU dat hij llU n'iet genoeg punten had voor ·een tweede plaats werd mede verooriió 

zaakt door een remis e tegen eerdergenoemde Wegman. ln deze parttj gebeurde iets 

wat in mijn carriere als interne wedstrijdleider nog niet eerder was voorgekomen. 

De beide opponenten waron het oneens over een remiseclaim, en de wedstrijdleiding 

moest ingrijpen! Beugel claimde dat hij voor de derde maal de zelfde stelling 

op het bord ging brengen, en de t~atiek op winst spelende Wegman ontkende dit 

bij hoog en laag. Helaas voor Beugel bleek b~ reconstructie Tan de partij dat 

beiden een puinh()()p ven hun notatieformulier hadden gemaakt, zodat ?liet ,,n- -
duidig kon worden aangetoond dat inderdaad driemaal de zelfde stelling met dezeltd 

speler aan zet op het bord was geweest. Het had er overigens vel alle schijll Tall• 

De partij werd nn enig heen en weergeschuif toch nog remise. Erg slecht deden 

Deinema en Ridder het. Beiden Zflgen Teheux nog boven zich eindigen• 

----·---------UITSLAGEN 

GROEP IIIa 

1 Groot 5 
2 Berkenbosch 4 
3 Hoogland 2t 
4 De RiJ1t 2 
5 Snijders 1-i 

@1JOIP IIIb 

1'«emiiger 
'-!. v. Unen 
3 Brinkman 
f v • Kerkwijk 

SB 2i 
p 

SB 1 

nering viel uit Raymake~s en Zwart vielen uit. 

------------·-------------------

'r:= groepen III en IV weet ik eerl\î~ geze gd heel weinig. Het enige wat 

echt opviel was dat de opkomst hie~ ~og altijd zeer slecht~is. Zodoende spelen 

we in de volgende cycli niet meer m•.:t vier groepen. 

TOT slot nog een aardig raadseltje,' dat eiyanlijk ~oor pagina 1 bedoeld was 

maar hier ale hekkensluiter ook niet mi~~~: 

Sherlock Hol.mes vindt en notatiefornml e.tje waar een inktvlek op zit" 

Toèh is deze gewiekste speurder en koning van de deductie zo doortastend 

dat hij de hele partlj kan naapel.o. Ben Jjj dat ook11f.1? 
N 

-




