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REDAXIONEEL 

Welkom bij deze nieuwe Schakeling, 1 de derde alweer• in fris-blauw gestoken• 

en het moet gezegd: hij is p~riekt, zoals dadelijk uit de inhoudsopgave moge 

blijken!! Bij de~e delen wij U,lezer, mede, dat het toch vooral van uzelf 

afhangt of er dit seizoen ~&n dan wel nog twee Schakelingen het levens

licht mogen zien; wij denken daarbij aan filosofische• partijtechnische of 

andere kopij door de leden zélf gewrocht.waarmee het bestuurlijke en redaxionele 

geneuzel kan worden aangevuld (en verheven tot een draaglijker nivo), zoals 

dat ook (1?) in dit nummer het geval is! Men zie: 

- allereerst een smartelijke oproep van het hoofdbestuur van u.s. dat wij u 

dringend dviseren over te slcan. (in de verwachting dat het dan gelezen wordt); 

- een kundig verslag van teamleider Peter van Baarle over de jongste verrich-
4!" 

tingen van het eerste team, waarbij hij - toch student Italiaans naar ik meen -

-·, en opperbest staaltje onderkoelde Engelse humor ten beste geeft; 

- meer over het eerste in een verslag van CM Ed Schouten (coming man) met Tele 

oogstrelende partijen; 

- een nieuwe aflevering in de vervolgserie van GM Rob van Gompal (going man, en 

wel omdat hij zijn afscheid min of meer aankondigt) met vele aktuele mede

delingen van het recentste SGA-toernooi; 

- een opschepperige bijdrage van ene LDW ofwel MM (macho man), mar in ieder 

geval netjes uitgevoerd; 

- het partijdebuut vsn LM Ad Putt~r (limbo man), een afgemeten overwinning uit de 

(nog draaiende) cyclus. Huldel 

- onder enig voorbehoud een partij van HM Adriaan Houtsmuller (h:lt, omdat di partij 

op het moment van vervaardiging van dit redaxioneel nog niet is verschen n, 

vermoedelijk omdat bovengenoemde nog in zijn bed ligt); 

- _en natuurlijk weer zo'n onweerstaanbare bijdrage van IGM Jaap De:lnema (zo staat 

dat op zijn notatieformulieren) waarin hij onthult hoe het tweede, dat team 

étll lo~ter sterren en talenten, alw~ir een sterk tegenatander aan de zegekar 

heef t gebonden en volgende week vermoedelijk al kampioen wordt in de thuis

wedstrijd tegen de Pion; 

- de aktueelste ratinglijst, bijge werkt tot en met 10 ma.8.?'t 198711 

- de voorpagina, een mededeling over het Studentenscha.akkampio ~schap en wat 

er verder nog op mocht komen duiken uit de kopijmap. Veel leea-en echaakpleziertl 

17 maart 1987, Bert, 13.o6 uur 



Ams~erdem, !J februari 1S87 

Aan de leden van U.S. 

Beste U.S.-er, 

Zoals je wellicht inmiddels vernomen hebt zit U.S. momenteel 

zonder voorzitter. Op de laatste vergadering van de Raad der 

Afdelingen heeft Paul Buskuer zijn functie neergelegd, e!"l op dit 

momnjt heeft'zich nog geen opvolger nangediend. ondanks enige 

wervende activiteiten onz erzijd s. Daarnaast bestonden ar al enige 

tijd vacatures voor assessoren <mensen die in het Algemeen 

Bestuur zitting hebben, maar n~et du functie van voorzitter, 

secretaris of penningmeester bekl~den, ale het ware biJzittende 

meedenkers>, en ook daarvoor is nog go~n oplossing gevonden. 

Op korte termijn heeft dit geen ctirecte g ~volgen voor het 

sport.en, slechts de dienstvsrl e ning van het Alçemeen Bestuur aan 

~ ; i~u~~ lijdt onder do onderbozetting van het A.B.: de openings

t. i jden Vëh . ~- - U. :3. -1~z.utour zijn nu tot een minimum beperkt. 

nameiijk op vrijd ag tu!:is<m l'ï'-.00 en 21.00 uur. De traditionele 

openstelling op dinsGagmiàdag komt daarmee voorlopig te verval~ 

len. aan ezimn alle A.B.· e rs tegen~oordig overdag werk hebben en 

zi ch dus m.oeilijk oc!~ no1J eens overag besc 'hil<baar kunnen stellen. 

Het Alg~meen Bestuur streeft er naclr om deze ongewenste situatie 

<naar haar in2ichtw is de dian~tverlening aan de leden gediend 

met een ruimere op~ns~elling van het kantoor> zo S?oedig mogelijk 

te ondervangen. Wel!icht. b~m jiJ het lid, da-.., bereid i s om het. 

kantoor ook cp dê dinsd~gu id1ag we a r open te houden, door er op 

de oude tijden (14 .CO tot !B.00 uur> te gaan zitten, de tolefoon 

te beant~cordon, en leden of aspirant-leden die langskomen te 

woord ta staan. Het ~ou hc::le.uaal rr..coi z1Jn als je in _die twee u. ... ,r 

ook nog "at aan da .1e,L=:1administratia z:,u kunnen doen, maar dà _t. ____ _ 

durvon wel al au?er te vra 4 ~n ... 
Kortom, we ~o~ken 1ean,d dia tareid ia om onbetaald, met als 

enige tegenprestatie onzia onuit&p\·el<.elijke dank, zich t.wee 

uurtjes per week beschikbaar te stellen · voor de vereniging, en 

die - als hij of zij dat wil - met.Gen assessor kan wor de n in het 

A.B. <dan kan hij of ziJ n og meebezl:uoun ook!>. 

Verder blijven we zoeken naar een voorzitter van de Universitaire 

Sportvere iging. We ~ijzen er daorbij op dat sollicitatiegesprek

ken van menig oud-voor~itt Fr van U.S. steevast een wending ten 

goede kre gen , als ter sprake kwam dat de refle~tant in het 

verleden deze bol~ngrijke p,siti~ èëkleed hud! Voor mensen di~ 

niet zozeer een carriere ambieran w1Jzen we op de sociale 

aspecten: je leert in korte tijd v-.:el mensen kennen van hun goade 

en hun slecr .t ere kant~n. 1.~nge :zie: n de A.B .-ers op dit moment met 

vier man de za3k ctr~ai~nda proberende te houden, verdienen 

vro welijke kandidaten momenteel de voorkeur, maar met ruinder 

zijn ve ook tevred a~ ! 
~e hopen, dat dit sch:ijvun enig 
sp•edig de vereniging weer door 

ove:;b~zet , bet.\.u\lr gereild wordt. 
~rn je je vervoeg ~n bij on& <op de 

je af d elingsbestuur~ 

Met vriendelijke grcet ,,u, 

namens het Algemeen Bestuur. 

Ton Eakker, secretaris. 

succes sorteert, en dat zeer 
een voltallig, l.iefst. een 

Als je je aangesproken voelt, 
nieuwe kantoortijd) , of bij 

--



UN!VERSITAIRE SPORTVERENIGING 
afdeling Schaken 

AMSTcRDAM. 

OHRA STUDENTEN SCHAAK KAMPIOENSCHAP 1987 

~ zondag 12 april t/m zaterdag 18 april 

OPGERICHT 1 APRIL 1\?50 

GOEOGEKEU~D BIJ KON. BESLUIT 

NR. 97VAN 14 JULI 1959 

WENSLAUERSTRAAT40HS 
;053 BA AMSTERDAM 

TELEFOON 18S185 
INLICHTINGEN: 
DINSDAG 14.0(H6.00 UUR 

VRIJDAG 16.00-18.00 UUR 

GIRO 5030122 

De afdeling schaken van u.s. organiseert van 12 t/m 18 april, dat is 

de week vóór Pasen, het "OHRA St'-i.2.dentJn Schaak Kampioenscha p". 

De winnaar van de hoofdgroep is Necftlrlands studentenkampioen, en 

plaatst zich als zodanig tevens voor ~et Nederlandse team dat zal 

worden uitgezonden naar de atudentenolympiade te Puerto Ri.co. 

Do hoogst eindigende Amster amse student is Am.sterdams studenten
kampioen. De winnaar van de tweede groep verwerft zich het recht 

, volgend jaar uit te koman in de hoofdgroep. 
Er wordt gespeeld in twee groepen (bij voldoende belangstelling drie), 

7 ronden Zwitsers, bedenktijd 2u:ur voor 40 zett .en, daarna 20 zetten 
per uur. 

Pr~zenfonds: HOOFDGROEP· - / 1000, 500, 250 en 100. GROEP 2 - f 500, 

250. 100 en 50. Verder: schoonheidspr~s en katastrofepr:ijs. 
Speelruimte: Wethouder Verhey Sporthal., Oranje Vr:ijstaatkade 27, 

Amsterdam-Oost. 
Speeltijden: dagelijks 12.00-18.00 uur (afgebroken partijen 9.00-11.00 uur) 

Deelname aan de hoofdgroep (maximaal 16 spelers) ia gratis. Voor deel

name komen alleen WO en HBO st·u.denten/studantes in aanmerking die 
zijn geboren na l juli 1960. De deelnemers zullen worden geselekteerd 
door de plaatsingskommissie van de KNSB. Gegadigden dienen zich v66r 1 apn 

schriftelijk aan te melden bij: P. van Baarle, Prinsengracht 181-3, 

1015 DS Amsterdam. Graag v~rmolden: speelsterkte (klasse, rating), 

vereniging ·, geboortedatum., adres en telefoonnummer. 
Men krijgt ongeveer een week voor het begin va.n het toernooi berich"t. 

of men geplaatst is. 

De tweede groep staat open voor alle soorten studenten (m/v). Er geldt 

geen leeftijdslimiet. Vanwege het 20-jarige bestaan dat US-schaken·.dit 

seizoen viert, is het inschrijfgeld vastgesteld op/ 20 •. Men kan zich 

opgeven door dit bedrag over te maken op postgirorekening 5356197 t.n.v. 

P. van Baai·le te Amsterdam. Graag vermelden: speelsterkte {klasse/rating), 

vereniging, telefoonnummer. Men ontvangt een bevestiging van de 

inschrijving. 
INLICHTING.EN BIJ: 
- Wim Gerard van de Btj, tel. 020-793641 
- Peter· van Baarle, tel. 020-230740 

Jaap Deinema, tel. 020-120838 

(Het toernooicomité bestaat voorts uit Jurgen S.tigter en dè heer 

W.G. Haggenburg.) 

KORTING VOOR US'ers!: 
- Leden van US Schaken kr:ijgen na a.:floop van het toernooi een gedeelte 

van hun inschri:j:fge ·ld weer terug. Het precieze bedrag is nog niet bekend • 

.. 
' . 



ZESDE' RONDE KNSB-COMPETITIE (zaterdag 14- febNari 19Sî) 

door Peter van Baarle 

u.s. - V.A\.S./A.s.c. 
1. Tom Turk (2007) ·P. Ghijsen (2236) 1-t 

· 2. Jurgen Stigter (1955) 1 P. van Haastert C2105} 1-0 
3. Peter Ton (1932) w. J. Wolthuis (2073} 0-1 
4-. Jos van Ommeren (2035} - L. J. van Manen (2069) 0-1 
5. Ed Schouten (1953) ' H. KBnst (1958) 1-0 
6. Coen Mekers (1924) N" D. Oud (2018) t-i-
7. Adriaan H'outsmu.ller (1720) J.C. Apking (1933) t-t 
8. Rob van Gom.pel (1754) J. li" Leeners (1965.) 0-1 
(US had wit aan de oneYen borden); Totaal 3-l-4-t 

.... < 

Het eerste mooht in eig en speelhol Leo Visser in de rit tegen 
aantreden voor de uitwedstrijd tegen Goeljajev een nieuw wereldrekord 
VAS/ASC, wier lokaliteit die dag op de 5 km vestigde in. 6,47,01. 
niet beschikbaar was. Als tegenprea- Ook een vluchtige blik op de bor
tatie bood de! vijandelijke teal!'lleider ..... den in de catacomben noopte nie't 
, de heer Kraal, aan de spelers een tot. pessim1sme; een gelijkspel leek 
eerste konsumptie aan op kosten van op dit . moment zeker tot de moge-
VJ$. Waarvoor hulde! l:ijk:heden te behoren. Toen !keven 

Dit VAS, voorheen 23 maal kampioen later weer het strijdgewoel betrad 
van Nederland, toonde alle sympto- werd ik enige commotie rond het. 
men van een vereniging in verval. bord van Rob van Gompel gewaar, 
Behoudens tweEt jongere spelers die op de 24e ze·t bleek te zijn 
(borden 2 en 5) variëerde de leef- gemat.verdorie, dil.t was een er.n-
tijd van de opponenten van middel- stige tegenvaller, des te meer 
baar tot hoogbejaard (Apking}. De daar Rob tegen mij had bevestigd 
heer Kraal beklaagde zich tegen mjj in een beregoede . vorm te verkere n. 
over de: sterke vergrijzing van zijn Zjjn tegenstander had een dame ge
vereniging. Als laatste topspelers ruild voor drie lichte stukken en 
waren Krabbé en Pam na de degrada- daarvoor goede. compensatie in de. 
tie uit de eerste klasse vorig jaar vorm van kansrijk spel gekregen, 
vertrok.ken naar Koningaclub. 11Maar maar een dame . -is toch nog al tijd 
ze - h~bben wel een slechte: keuze ge- goed voor 10 punten op de: schaal 
maakt", voegde· Kraal toe, "Want nu van '. Ellwe. Bij de partijen ku.n:t u 
k:wmen ze helemaal niet : meer spelen zien hoe Rob, .het moet gezegd: uit , 
"• HieTmee doelde hij op het recente het nobel oogpunt van ólubbelang, 
terue~rekken van Koningaclub uit de een remisevariant uit de weg ging 
competitie, hetgeen misschien de· en vervolgens geforceerd verloor. 
redding van US zal betekenen door- Gelukkig trok Ed, die met wit het 
dat er nu één tes:m minder uit de Schots gambiet speelde., de stand 
2e klasse degradeert ••• Niet zonder weer gel~ met een vlotte aanvals-
bittei- leedvermaak stelde Kraal partij. Hofelijk: zal hij elders in 
vast dat het ragrijne (schaak)spel deze Schakeling uit de doeken doen 
van Pegel nu voorgoed een halt zou hoe dit precies :hn zijn werk ging. 
zijn toegeroepen. De tegenstander van Adriaan beant-
Was dit alles reden voor US om nu woordde zijn openingszet d4 met . 

eens vernietigend uit te halen? In 1 .•• d5, een variant die Adriaan 
ieder geval was de vaste opstall :lng inzoverre· slecht ligt dat hij er 
in z'ijn. gehee:1 aanwezig, hoewel en- nooi"t meer dan een puntendeling in 
kele fervente scha.a.taliefhebbers pleegt te bereiken. Zulks geschiedde 
wellicht met knarsende tanden, want ook nu. 
in Heerenveen werd terzelfdertijd Coen si;ond met zwart lange tijd on-
het WK Heren afgewerkt. Gelukkig plezierig, vooral vanwege zijn ver-
kon sclu-jjver dezes de wedstrijden in dubbelde !-pion, maar wist het 
de bar volgen op het fraaie kleuren- viertoreneL.~dspel bekwaam remise 
beeldscherm dat Harry- in werking te houden. 
had gesteld. Zo was ik getuige hoe Peter Ton was inmiddels in razende 



tjjdnood gekomen en ook zijn stelling . Yoc~e.1 ·.,1.a~ ·, ...i.Jr de .non playi ~ .. . .. 

gaf redenen tot bezorgdheid. ri ·captain, · die slee-lits in ch-treloos~,t ;..,., 

wit had hij tegen de oude ro't W ..>1 t- heid itan t ,zien hoe US ke~ Ol) ,i ' "' 

huis, gewaardeerd toernooidirektour ke~ de vernieling indraait.. Overi- . 

van he .t OBRA festival t de zaken ini gens is dit geen poging om naar een .,_· 

dtt opening rustig aangepakt ((d41 e'} plaats in het eerste te sollici te-

e tee tera). Dankzij het ge:bruikelijke :r9n; ik ben er ten stelligst·e Tan 

gefriemel bereikte Peter een aardi- overtuigd een Absolute . Knoeier te-

ge: konfigu.ratie ·, ~chter bij beging zjjn. 

enkele positionele onnau~keurigh~- Tei'Wijl de ove~-ige teamleden zich 

den, verloor een zwikje pionn~n eu onlQdig hielden m t pijltjesw,rpen 

gaf het . op. ~n bie~drinken in de bar zwoegde 

Tom Turk, die zich naar bevrediging ; -.x,.,gen voort in de onderaardae ge-

van de zwaro t&ak op het topbo:d ,rel ven " Gelukkig bleek ik, met de 

~t, had weér eens het genoegen kenmerkende subjektiviteit van de 

tegenover een wa~.r ratingkanon te kiebitzer, zijn stelling veel te 

zitten. Met verfijnde positionele u~i',atie:f hebben beoordeeld. Onder 

manoevrea slaagde Tom erin goed dreigin;g vnn ma~ zag wit zich ge-

spel te· bereiken, nochtans was d±:t nocdzaatt een stuk terug te geven. 

niet toere.ikend om de part:ij winnend ~Vervolgens verg:::.~endelde Jurgan de 

af te sluiten (t-t)i. vijé'ndeUjke troonzitter door zijn 

Me·~ di.t alles was de stand op 3!- ijzersterke .kastelenpaar op de 

2t voor VAS gekom~n, &n de, kille twee:de rij te posteren. Na een: 

hand der angst~ sloot mijn h~t zwerftocht ov3r het hele bord 

'toe n ik mijn ogen liet , gaan over u~ vond de zwarte koning tenslotte op 

twe.e overgebleven borden. Aan de de 70e zet op het veld al. beschut-

op hauC::.en zijnde winst van Jurgen ting tegen eeuwig schaak, waarna. 

kon we~nig tffljfel bestaan:: htj had wit het opgaf. (Hoera!) 

t eo pluspionnen en as bezig do Na het vertrek van de vijandelijke 

witte koningsstelling in de &unv-a: c0uba.ti;a.nten (wier teamleiders 

te verpletteren. bril spoorloos was verd enen, merk-

Maar Jtos van Omm0ren h&d al .. ~ ~ w:;.ardlg, want in de vorige wed

het vroege middenspel tame.lijk ongc- strjjd had een tegenstander in H88 

makkeliJ1c gestaan, en bij was in een z~'jn aja&J.. verloren) verlieten wij 

lastig eindspel terechtge.komen, onze geliefde . lokaliteit, om ons 

waarin bij door twee· oprukkende met een lichtelijk uitgedund gazel• 

witte vrjjpionnen werd bedreigd. schap naar de Lange Leidse Dwars-

Zouden de lopers van ongelijke kleu- straat te begeven. De maaltijd werd 

ren misschien het reddende halfj ·e genoten in een pizzeria. Tot zijn 

kunnen waarborgen.?' Hoe e·1 Jos z · ch schrik herkende Adriaan in de ge

met verbeten v olhardendheid bleef ren:,, die gelijkenis vertoonde met 

verweren wist de tegenstander zjja zuNel J~es Laat als Peter Kneg

voordeel tot winst te verdichtt:il. jens, de bors:t.b .elaaarde macho die 

De vijfde nederlaag van het team hem v.ij:f' jaar geleden na een hoog-

had zich voltrokken... lopende ruzie het restaurant had 

Ondertussen. was er kennelijk ook in uitgegooid, waarna Adriaan hem 

de partjj van Jurgen iets goed fout de· fooi had teruggevraagd. Ook nu 

gegaant want hij had een dame en moesten we een bedrag aan ''fooi" 

een stuk moeten inleveren tegen. terugvragen, reeds genoemde ober 

twee torens. Ik vreesde ervoor dat concludeer1e namel:ijk uit enige 

wit, om in het moderne vakjargon b:ijgevoegde mu.nten dat wij·aan het 

te blijven 1 nu zou gaan rossen. wisselgeld geen behoefte hadden. 

De sfeer van deceptie verergerde Verdsrc incidenten deden zich ech

nog toen Tom Turk tijdens het aan ter niet voor ••• 

m:ij dikteren van aantekeningen bij ·naar kan een team dat is afgegaan . 

z:ijn partij tot de lugubere ontdek- als een Gieter zich nog vertonen? 

king kwam dat hij in de remise ge- Juist: in de••• Op het schaakspel, 

geven slotstelling een vrijwel ze- dat we meteen na binnenkomst aan. 

kere winstweg over het h~ofd had de barkeepster -hadden gevraag(}, 

gezien. Heel vervelend voor hem werden nog enige grondige analyses 

en de rest van het team, maar uitgevoerd. Daarna kon het werke

lijke gie ·ten gaan beginnen. 



WIT: J.H. Leeners 
_ZWART·: R. vàn Gompel 
Pirc, Cholmov-systeem 
(aantekeningen en leestekens zjjn 
ontleend aan RvG) 

l •. Pbl-c3 . d7~d6 
2. e2-e~ Pg8-f6 
3. d2-d4 g7-g6 ) 
4. Lfl-c4 Lf8-g7 
5. Ddl-e2 Pb8-c6 
6. e4-e5 Pc6xd4 · 
7. e5xf6 Pd4xe2 
.{3 •• fxg7 Th8-g8 
~ Pglxe2 Tg8xg7 

10. Lcl-h6 Tg7-g8 
ll. 0-0-0 

Nunn (1980) schrjjft hierover: 
"Until recently this had been 
thought good for White but the 
move 11.- Le6! may change this 
opinion since the crucial line 
12. Lxe6 fXe 13. Thel Dd7 14. f4 

. 0-0-0 15. Pd4 e5 16. fxe Dg4 17. 
Pd5 Tge8 18. exd Txd6! 19. Pb5 Td7 
seems to hold on for Black~more 
investigation is needed. 111 

11. .. • g6-g5 
· 12. h2-h4- g5xh4 

13. Thlxh4 Tg8-g4 
14. Tdl-hl(!) Lc8-f5?! 
14. - Txh4! 
15. Th4xg4 
16. Lh6-g5 
17. Pe2-d4 
18. Thl-el 

Lf5xg4 
Lg4-f5 
Lf5-g6 :
Dd8-c8?? 

(18. - c6! 19. f4! oneindig) 

Stelling na 18. 
19. Telxe7+ 
20. Pc3-d5 
21. Lg5-h6+ 
22. Pd5-f6-+ 
23. Pd4-e6!! 

Tel 
Ke8-f8 
c7-c6 
Kf8-g8 
Kg8-h8 

Wit wint eveneens na 23.Lxf7, 
bjjvoorbeeld 23. - Lxf7 24. Txf7, 
of 23. - Dd8 24. Pe6. 
23. • • • f7xe6 
2·4. Lh6-g7 mat. 
(l-0); 

WiT: A. Houtsmuller 
ZWART': J • C. Apking 
Ruilvariant van het orthodoxe 
Damegambiet. 
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc; d5 
4. cxd5 exd5 5. Lg5 Pbd7 6. e3 
c6 7. Ld3 Le7 8. Pge2 0-0 9. 0-0 
Pe4 10. Lxe7 Dxe7 ll. Dc2 f5 
12. Tael Pdf6 13. f3 Pd6 14. Pg3 
g6 15. · e4 fxe4 16. fxe4 Pfxe4 

~17. Pcxe4 Txfl+ 18. Tx:fl dxe4 
19. Pxe4 Lf5 20. Pxd6 Dxd6 21 •. 
Lxf5 D5cd:4+ 22. Khl gxf5 23.'.lbcf5 
Td8 24. Tfl Dd3 25. Df2 b6 
26. Df7+ Kh8 (t-t) 

,_.._,,,. ._ ! - , - , : ·:, ,B"Y,•i•i' -,-~-~· ---.- -~/, .. ~ ~ 
d -~ ~ 

• B R 
AR - ~ ou --Slotstelling aoutsmuller-Apking 

ST'.1\Nill in KLASSE 2.B na 6. ronden: 

1. Weenink 10 34 
2. LSG 1 10 32 
3. Nieuwendam 10 29 
4. Amstelveen 2 6 23-t 
5. Philidor Leiden 2 6 22t 
6. VAS/ASC 5 23 
7. LSG 2 5 20 
8. De Ooievaar 2 4 1st 
9. US 2 20 

10. ZSC/Saende 2 17t 

Tengevolge van inktvlekken was 
een gedeelte van dè part~ Mekers
Koning uit het vorige nummer van 
de Schakeling onleesbaar geworden. 
Hier alsnog deze zetten: 16. a4 a6 
17. Pb3 Dc7 18. Pxc5 e5 19. axb5 
axb5 20. Txb5 Tfd8 21. ~b7 Dc8 
22. Db3 Pd6 23. Tb4 Le2 24. Tel 
Lc4 • 



... 
ZEVENDE RONDE KNSB-COMPETITIE (zaterdag .14 ma.art . 1987) 

u.s. - De Ooievaar 2 

1 . Tom Turk -
2. Peter Ton 
'3. Elf Schouten 
4. Ad Putter (1842) -
5. Coen Mekers ... 
6~ Rob van Gompel 
7. Adriaan Houtsmuller -
a. Peter Beugel (1778) -

(US had wit aan de e:ven borden) 

Deze belangrjjke wedstrijd werd 
~verschaduwd door een tamelijk 

· vervelend incident. Een van de 
Hagenaren was met. zijn motor ten 

E. 
H. ,... 
\7. 

w. 
w . 
c. 
E. 
P. 

. r'1""' 

.Hofland ( 20E;2), i-t 
,Zwartveld (1995) 1-0 
Loewenthal (1944) 0-l 
v.d. Pol (1942) t-l-
Vellekoop (1949) 1-0 
de Gorter (1955) uitgesteld 
Maartense (1982) 0-1 
Beaart ( 1883} uitgeste l d 

VOORLOPIGE UITSLAG 3-3 • 

18. Pxg5 Dxg5+ 19. f• Pef6 20. 
exf6+ Dxf6 21. Lb5 e5 22. Lxd7 
exf4 23. Tf3 g5 24. g3 {1-0) 

PERSOONLIJKE SCORES . hoogte van Schiphol ten val ge
komen. Voorzover bekend was zijn 
physieke schade tot scha.afwonden 
beperkt g~bleven, echter was hjj 
door zijn .-shock niet tot spelen 
in staat. Ook de bestuurder van 
de volgauto was dermate overstuur 
dat hij de. stukken niet wenste te 

• 1.00 Turk 
1.83 S'tigter 
3.17 Ton 

~ uit 6 - 42% 
3 uit 6 - 50%-
4 uit 6 - 67% 
1 uit 5 - 20',h, 
4 uit ï - 57% 
2t uit 6 - 42% 
lt uit 7 - 21% 
lt uit 6 - 25% beroeren. · 

Op sportief gebied zijn wij US'ers 
bikkelhard, maar onze gouden hart
jes stonden ons niet toe, van de.ze 
omstandigheden te profiterend or 
twee reglementaire punten op te. 
eisen. Na -enig plussen en minnen 
werd overeengekomen de twee uitge
stelde partijen op 21 maart te 
H8& te verspelen. 

WIT: P. Ton 
_ZWART: H. Zwartveld 

1. d4 Pf6 2. Pf3 e5. 3 . Lg5 c5 
4. e3 Le? 5. Pbd2 b6 6. Ld3 
Lb7 7. c3 0-0 (commentaar van 
Peter Ton:??) 8. e~ d6 9. De2 
Pbd7 10. e5 dxe5 11. dxe5 Pe8 
12. h4 h6 13. Th3 

13. - hxg5 14.. hxg5 g6 15. 0-0-0 
.Kg7 16. Pe4 Lxe4 11·. Dxe4 Lxg5+ 

3.40 Van Ommeren 
4.14 Schouten 
5.50 Mekera 
6.42 Houtsmuller 
7.33 Van Gompel 

4.00 Putter 
7.00 Westera 
7"50 Beugel 
8.00 Ordodi 

} uit 1 - 50% 
tuit l - 50% 
1 uit 2 - 50% 
luit l - 100% 

NOG RESTERENDE WEDSTRI.JDEN 

zaterdag 21 maart - thuis tegen 
De Ooievaar 2 (uitgestelde 
partijen)' 

zaterdag 4 april - uit . tegen 
ZSC/Sa.ende 

zaterdag 9 mei - thuis t egen 
Weenink . 

De thuiswedstrijden vangen om 13.00 
aan in H88. Supporters zijn ten 
allen tijde van harte welkom! 

' 1 : ~ ' 

~ :. 
·. 
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. l>i t jaar speel ik voor de tweede keer in 
tJS l •. Na vorig jaar het tiende bord te 
beboon bevolkt, "promo"feérde11 ik dit 
j~ , naar het vijfde · bord. '!'vee keer 
kwam· liet echter voor dat ik, door een 
uitvaller aan de hogere borden, op het 
derde bord terechtkwam. Met een mieera.
bel resuUaa.t óverigens, maar daarov er 
l'ater meer. 

In de hoop de titel enigszins te heb
ben varduideliJkt, wil ik mijn eerste 
;partij in de vom van eon proble • a&11 

1 de lezer 

Kohlbeclc(Philidor · ~iden 2) -
Schouten{bord 5) 10 jan 1.987 

Stand na de 11J8 zet van vit. 

Wit heeft door een a~ie op de dame
vleugel veel tijd verloren. Zwart profi
teert geforceerd van de positie ..-an wits 

· koning. Oplossing aan het eind van dit 
artikel. 

De lezer heeft al eerder een partij va..~ 
mi; kunnin aanschf.>uwen in de rubriek Gargl 
uit de 1 Schakeling van dit seizoen. Dat 
ik een combinatie ook correct kan uitvoe
ren laat ik in de volgende pa....--tij zien, 

Schouten(bord 5) - K8nst(VAS/ASC1) 
14 feb 1987 

De achtergrond van deze partij werd ge• 
vorad door het WK-schaa.t~n te Heereveen. 
Meerdere malen snelden teamgenoten en 
ikzelf ook, na.ar boven om aldaar aan de 
buis gekluisterd te zitten, daarbij ver
getend dat ook de tegenstander de scha.at s
strijd vel wilde zien en daarom al snel 
de klok had ingedrukto Maar goed, ·nu over 
naar die andere KNSB. 
l. e4 e5 
2. Pf3 Pc6 
3. d4 exd4 
4• c3 

' 1: • • :. 

Voordeel .yan dit soort a.rchalsche variant
en is de volstrekte onwetenheid van de . e tegen stander. Ook in de 2 -klasse KNS»I 
Deze tegenstander blijkt het echter 
rédelijk te weten~ maar ook hij zal in 
het vervol g het poor kwijt raken. Hij 
kiest voor het meest prin cipille ant-
woord: 
4. d.xc3 
5• Pxc3 Iib4 
AlMema.tieven djn 5. ,..d6, ~ ••• Lc5 en 
5 ••• Pf'6. 
6. Lc4 d6 
7• Q-P lixc3 
Deze ruil is onvermijdelijk a,ang1tzien 
het paard anders na.ar d5 springt en 
daar grote activiteit ontwikkelt. 
s. bxc3 le6!? 
Veel. bekender is e ••• Pf6~ 
9. Lxe6 f'xe6 

10. Db3 :00.71. 
Veel beter dan het materialistische 
lo ••• Des, vaa.rna. wit hetzelfde voort
zet als in de pàrtij waa.rbij·de d 
veel slechter staat op c8 dan op dî• 
ll. Pg5 . 
Ba ll.llxb7 kal1 zwart zie vrij ontwikkel• 
en en zal hij door djn betere pion
stelling een prettige positie hebben: 
11 ••• Tb8 12 Da.6, Pe7 l} e5, 0-0. 
ll. e5? 
Na deze zet komt de bedoeling van 11. Pg5 
duidelijk tot uiting. Veel beter is 
ll ••• pd8 12 f4, h6 13 Pf3, Dc6 14 kbl 
l""•t enige compensatie voor de pion. 
Misschien is zelfs 11 ••• Ef6 mog-elijk. 
12. !4 Pf6 
l.L}. fxe5 dxe5? 
Maar dit is zelfmoord. Zwart maakt de 
d-lijn open voor vit. Hij rekende · 
waarschijnlijk op 14.Tdl waarna 14 ••• Pa5 
een .bijzonder vervelend antwoord is. 
Zwart had beter 13 ••• Pxe5 lcwmen spelen 
waarna vit zijn pion metl4.Dxb7 kan terug -
winnen of op aanval kan spelen bv. 11et 
14. I44 
14. Le; 
Een rustige ontwikkelingszet. Nu dreigt 
Toor alles 15. Tad.1. 
14. Pd.8 
De enige manier om nog even te overleven 
is de lange rochade~ Wit kan dan geen 
kwaliteit winnen met 15. Pf"J vanwege 
15 ••• Pa.5. Ma.ar na een -zet als 15. Tabl 
zal vita aanval op de damevleugel wel 
beslissend. zijno 
1.5. Tadl De7 

1 

l ______ J 



16. Khl 
Met een- verrassende pointe. 
16. h6 
Echt nodig vas bier 16 ••• b6. Nu i s 
het ui t •. 
17" Lc5U 

~-~ - -~,,~-·.-,;::: 
a· BBB ~-

~. 'H • ~,m 
- ~ r, - B. 1 A. - ~b~ .0. - -
~ Nti-llR~ ., 

Zwarts dame staat ma.tl Neemt hij op c5 dan 
gooit wit er nog eens een kwaliteit 
tegen aan: 17 ••• Dxc5 18. Txd8 -11 
1) 1a ••• Kxd8 19. Pe6+ met dam.ewinst 
2) l8 ••• 'Ixd8 19. D!7 mat 
Zwart speelt daarom maar: 
17. bxg5 
18. L.xe7 Kxe7 
19. Db5 Pd6 
20. Dxe5 Th5 · 
Op 20 ••• Pg4 TOlgt 21. !a!7+ (~f c.,ek 
21. Tf7+. met hetzelfde motief) 
21 ••• Kxd7 22 • . Tt'f+, Kd8 23. llre6 
en z~art kan mat of groot materieel 
verlies niet meer vermijden. 
21. Xgl '11a.h8 
22. Td.; g4 
23. l>g} Pxe4 
24. llxg4 Pf6 
25.- Db4+ zwart geeft op 
De witte stukken dringen de stelling 
binnen:o 

Ma.a.r nu over naar wat minder vreugde
TOlle ervaringen. 

Stand na de 30ste zet van zwart 

Van htten(LSG l) - Schoute:D.(bord 3) 
1 nov 1986 

Na een dubieuze opeD.ingsGpzet Tau. zwart 
. speelde wit te passief · tegen. Zwart 

wilde echter te snel zijn YOOrdeel 
verzilveren en kree-g de deksel op zijn 

neus. Zwarts laatste zet was·echter 
;o ••• ~8-f2 en nu kan hij in ieder 
geval nog rellise maken vanweg&:l dè kracht 
van de toreus op de 2e lijn. , 
31" cxb4 
31. Tbl.faalt op :,1 ••• bxe3t 
31. 'l:tb2 
32. Pc5 Txa2+ 
33. Kbl fbb2+ 
En bi er deed zich het merkwaardige 
illcident voor waarover Peter van l».arle 
al in de vorige Schakeling berichtte. 
34• !Cel Tg2 
;5. Kbl 
Er dreigd e _;5 .... Ta.1.+. 
35. Tb2+ 
36 e Ka.l 'lxb4? 
Deze winstpoging is onverantwool.'d. 
37• TbU 
Dit sterke antwoord ha.dik overzien" 
De ramp.ia vooral dat de loper achter 
de toren gepend staat. Helaas is ook 
het J1atgaven op a4 onmogolijk. 
37• a5 
:Beter ia 37 ... Tb5. Nu de kanse:ra gekeerd 
zijn is zwart niet in staat nog nauw
keuri -ge zetta te doen" 
;e. Txb4 Axb4 
39. Te3 I.c6? 
40. Pa6+ Kc8 
41. Pxb4 . Kd7? 
42" d6+ . Kxe6 
43. Pxc6 &Dik was niet in etaat 
op tijd de pion op g3 te veroveren. 

·Ook tegen de vereniging waar ik het 
vorige jaar nog enige tijd vertoefde, 
had ik geen succes. 

Schouten(bord 3) - Vingerling(A •veen 2) 
13 dec 1986 

· ll. - e4l, c5 

2. Pf3 a6 
1.eker geen slechte zet in het Siciliaans. 
3. d4 Cxd4 
4. Pxd4 Pf6 
5. Pc3 e5 
6. Pf5?1 
Dit is iets te opportunisti sch gespeeld~ 
Normaal zal vel 6. Pb} zijn. 
6. d5 
7. Lg5 Lxf5 
Een andere J10gelijlcheid ie )7 • • • d4 
waarna e. Pd5 niet kan vanwege e ••• w5 ... 
Andere zetten zijn veel slechter: 

- -- ---~ =---- - . ~-



. l) 7 ... lb4 8" Pg/+, Xf'8 9" Ph.51 
2) 7-e"lb4 8. Dri8+, K:xd8 9. Pe } 
a • . exf5 lw)4 
9. .., li1t~ 

10. bxc3 Dc8 
Wits pionnenst elling is een zoot Je , 
aa.ar deze zet die niets ontwikkelt, 
is te material i stisc h. Wit krijgt 
compensatie door zijn loperpaar. 
ll. c4& . 
De,ze zet opent belangrijke aanTa.l.slijnen. 
l l . dxc.4 
12. J'.%!'6 gxf'6 
13. Dg.4.S 
Een al te mat iu f is 13. n15 o snel pio:a 

~ c4 terng te winnen. Dit Terhindert de 
rochade en leek ae daarom toch pleziex
iger voor zwart. · 
13. h5 
14. De4 
14. Dg7 kan nieta 14.-• .Ke7 15. Lc4? ,, 
Dxc4 16. DxhS, Dc3+ 17. Kb2~ Pc61 
18. DaS, Pd4 JDatl , 
14. Pc6 
Na 14 ••• .Dc6 IDOt'tt. vit berusten in due
rül, waarna het eindspel niet prettig 
voor hem staat. 
15. Tul 
Op l5. kc4 TOlgt heel sterd 15 ••• N4. 
15. !g6 

, 16. Ie2 'l)c7 
17. 0-0 
Wit cmtwikk:elt zicb .. rus-tig. Dat pio tje 
krijgt hij ·later nog wel eeu. 
17. b5 
18. I.f3 fo8 
19. !M2 De7 
20. Tfdl 
:Beter was 20. c3 va.ama wit vern:letigenà 
bilmenYa.l.t op de 4àmevleugel via de d-lljn 
en de dia.sc>naal f3-a8 
20. Pd4 

StazlQ. na de · .. 20e zet Taa zwart 

~l.. .. 5'?? 
Wit vil zi j l$per niet ruilen. Nu kan 
swar t d d-1!.i jn verstoppen" Noodzakelijk 
daarom is 21. c3. Wit staat d.an na 
22 ... . Px.f'3 23. Dxf3 nog steeds ge onn.en. 
21. c31 
22 ... m.3 na 
23. 1193 Dc5 
24" Db7 
D.reigt lll&t op n-
24. Dc7 
25. Dxa6 Do6 
Op zijn beurt driigt zwart nu 11at op~ .. 
26. lb:c6 - ixc6 
27. r4 Pxf5 
28. 1'97? 
Remisekamlen bood neg 'i'e-eI. 
28. T.z:g21 
Weer niet gezien. Na 2a ••• Pxe3 29. Txf7+, 
Ke8 30" 'lg7+ moet zwart remise door 
eeuwig schaak toestaan. 
29. Kxg2 Pxe3+ 
30. Kf3 Pxc2 
31" 'h!'T+ Kg6 
en de zwarte pion op o3 is niet meer te 
stoppen. 

Voortaan toch Jl'.la8r wat beter rekening 
bowlen met de mogelijkheden van de tegen
stander. Dit seizoen is daarvoor nog 3 
ber gelegeDbeid met de KNSB-compatitie. 
Voor sl wol.'dt het dan erop ot eronder. 
Bopenlijlt degr-.Aatie ven.eden vGrd 
~ goed begin zo• een OTe"N:inning zijn 

op Da Ooie,vaa.r2. . · 

'fenelotte nog de oplossing van het probleem 
Zwart kan geforceerd een kwaliteit vinnenl 
18 ... .Dxo2 (Er dreigde 19. Pg5~) 19. !xc2r. 
1,g2 20. 'fglt Lxf'3 21" ex.r;, Pd4 22. To3 
Tot nu toe heeft wit alleen maar getorceerd. 1 
zetten gedaan. 22 ••• Taea+ (Ook 22t ••• 1'.fe8+ 
ia mogelijk maar ziet er nog gevaarlijk 
uit in verband met een mogelijk paard 
vork op .c7 ... 
Vit verliest altijd een kwaliteit: 
23. pe} Te:r:liest op 2} ••• Pxf3+ en op 23. 'J."e'. 
kan zwart kiezen uit .23 ••• Pc2+ or 2} ••• 'lxe3· 
gevolgd door 24 ••• ht'3+. Tenslotte wint zwa.: 
ook na een koningszet door 2} ••• Pe21 



VERGEELDE SCHAAKSELS 

Op het moment van typen is het 29 januari 1987. Mijn 
huis is geverfd, het tapijt gelegd, en bergen papier zijn 
weggegooid, geordend of van plaats veranderd. En jawel, 
menig stukje schaaknotatie is door mijn handen gegaan en 
ik heb b1jgevolg besloten om einde .lijk eens een artikel 

• f 

voor de schakeling te schrij ven. Ik hoor Rob reeds nu 
verzuchten 'hè, dat werd tijd!' Let wel, dit komt direct uit 
het apparaat, geen kladjes: daar ben ik te ongeduldig voor. 
Welnu, het verhaal kan begi nn en. 

Voor zij die onbekend zi jn met deze tenn: een achaaksel 
is een opmerkenswaard i g schaa kfenomeen in de meest . ruime 
betekenis van het woord ,. (onzijdig/vrouwlijk). Het ach.aaks-el . 
kan grappig zijn, mysterieus, psychologisch, maar in ieder · · 
geval een ~ardig ondernerp voor aan de bar, of goed voor 
een noot in de schaakannalen. Het woord in kwestie verwierf' _ 

. . 

bestaansrecht op het moment dat U, de lezer, 41~ : art~kel .. _ · 
begon te lezen. (Ontkennen helpt niet. U kent · he~ 'woord nu -, 
en over vele jaren zal de serene sc~aakstilte · telken 
male bruut onderbroken worden door dezelfde krachtige 
kreet: deksels, een schaaksel!!) 

,, . :~ 
( : -~ 

De schaakpsychologie speelt aan belangrij ka rol bi{ het 
ontstaan van schaaksels. J!ien wilde bui of een intelle ·ct,ueel _:> ·:-:· 
·enthousiasme · ;is bij mij meestal van. groot gewich~. : Een 
voorbeeld: Jaren geleden - in het tijdperk Gerard <ru.il~ : .·'. .. :. :-: 

.. .•- .- :_·· •' .. •.-.··. . .. -:- . 
zou een vierkamp gaan beslissen wie clubkampioen zou. ,· :~} 
worden. In een maffe bui besloot ik dat Gerard·welkampiöen 
zou worden en dat dat best met een compositie beloond .-mocht . 
worden. Ik toog aan het werk en een aardige .drfe:~e'lt'i(~~::i,i~'.,:_\/,/ 
geboren. lierard werd evenwel geen kampioezr'-én d~':.,;f'.Jcilid:,;.èn.: ·.:·. 
mijn intellectuele arbeid verdween ih . de: ,yerge,t',J:;µi'~.~dj:~5.ii. 

. • : • -: . •· .•• .. _ .... .s .• , ... ,.-1:,_··.·:.-·. ·. 

, · .-,: ·· ~-~ -~-·:~r~~;vYi@~f i 
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Al worstelend door bergen papier kwam ik nog 
een schaaksel tegen dat het àaglicht nooit heeft 
mogen aanschouwen. Indertijd vond ik tekenen een 
aardig tiJdaverdr1jf, ofschooh ik mij pijnlijk 
bewust was van mijn beperkt talent. Op een gegeven 

moment moest er een nieuwe 'voorkant' komen voor de 
schakeling, en dus tekende ik er een (met dank aan Pablo). 
Bescheidenheid veroordeelde het resultaat tot een stoffig 
bestaan in mijn boekenkast. 

Hieronder een verkleinde weergave • 
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Blunders kunnen eigenlijk niet tot de schaaksele 
gerekend worden. Ofschoon graag besproken, blwidars 
komen te .vaak voor om een schaaksel genoemd te worden. 
Een dolle toren over je heen krijgen, s• opgeven in een , 
gewonnen stelling zijn misschien grensgevallen; vooral 
omdat ik na zoveel jaren ze nog steeds levendig 
voor de geest kan halen (mijn hart huilt). Mooie schwindels 
wil ik daarentegen graag tot de schaaksels rekenen. Geen 
mooiere zonde dan het op onoorbare wijze verschalken van 
je geachte opponent in aen..einderend gevecht, met een 
meer dan hoorbaar tikkende klok, en een groepje geboeide 
clubgenoten rond ja tafel. ~aul van der Herve was vaak 
een gewil~ig slachtoffer in vluggertjes die we speelden 
'voor de tribune'. Maar ook in serieuze partij en kunnen 
zulke sa:haaksels zich voordoen. 

Badalona, een voorstad van B~rcelona. 1985, een toernooi 
1 

in een zinderende hitte. Een zevental US-ers wenste~ een 
•actieve' vacantie. Zo gebeurde het dat we 's avonds een 
afgebroken partij van mijn -tot op dat moment falende-
hand analyseerden, em tot de conclusie kwamen dat ik .verloren 
.stond: een paard tegen een toren en een handvol pionnen 
aanbeide kanten. Toen ik rond midàernacht plaats nam achter 
mijn bord besloot ik tot het openen van een 'circus'. 
uoelbewust speelde ik alleen die zetten die het 
aantal potentiële familieschaakjes maxi.maliseerdeno Totaal 
dolgedraaid zag mijn tegenstander al zijn pionnen ingeruild 
worden tegen de mijne. Een remisestelling resteerde, en 
zijn eerbied voor mijn caballo en de duidelijk hoorbare 
opinie van de omstanders dwongen hem om na enig nukken 
in te stemmen met een gelijkspel. Qn kwart voor drie 's nachts 
was ik een belangrijk halfje rijker, dat later de voorbode 
bleek te zijn van een machtige eindsprint, nl. drie punten 
uit evenzovele partijen (totaal 6 uit 10, Zwitsers). 

Ook opportunisme leidt vaak tot heel aardige schaaksels. 
Opportunisme - in het bijzonder een grote bek, Let's Go For It! 
Let's Go For It! - maakt een schaker meer ontvankelijk 
voor het vinden van scherpet mooie, opvallende, vreemde, 
of gewoon goede zetten. Tegenwooràig .ben ik daar niet 



zo goed meer·in (ouwe lul), maar nog niet zo lang 

geleden kon mijn vrije _schaakhouding tot leuke dingen 

leiden. 
Ik kwam eens in de juiste schaakdispositie op de club 

en hoorde Coen vander Heyden een grote bek opzetten. Zulks 

moest haast wel leiden tot een interessante uitwisseling 

van gedachten, en uiteindelijk resulteren in een kracht

meting. Een week later zou ik hem- de hoofdklasser ,met .e4l.l 

veel hogere rating- gaan bevechtan _met de witte stukken. 

Zoals gewoon~schoot mij~_ voorbereiding er weer eens 

bij in, en/giÎÎgälechts met een flinke dosis opportunisme 

achter het bord zitten. 

wit: Willem Blankert zwart:Coen van der Heyda 

datum:onbekend . plaats: H'88 omstandigheden:nuchter,geen wind 

1 e2-e4 c7-c5 
2 c2-c3 ••••• Wegens deze zet wou Coen de Siciliaan wel 

2 •••• 0 

3 e4-e5 
4 d2-d4 
5 Lf1-c4 
6 Dd1-e2 

7 Lc4-d3 
8 Pg1-f3 

9 e5xd6e.p. 
10 c3xd4? 

10 •••••• 

11 Lc1-e3 

Pg8-f6 
Pf6-d5 
c5xd4 
Dd8-c7 

Pd5-b6 
.Pb8-c6 
d7-d5 

Dc7xd6 
0 ••••• 

proberen. Hij had zich goed voorbereid, 

zei hij. 

In menig schaakboek aanbevolen, maar 

vermoedelijk niet zo goed.Beter e7-e6. 

Maar ja, als wit niet weet dat hij hier 

beter o-o kan spelen, dan maakt dat weinig 

uit. Coen besluit echter tot het zeer 

gevaarlijke 0-0-0. 

Lc8-g4 Is nog goedo 

o-ó-o? Natuurlijk was Db4+ te gevaarlijk, 

maar dit is de Goden verzoeken; in dit 

bijzondere geval, een mindere god 

zoals ik. 



12 o-o 
12 ••••• 
1.3 De2xf3 ' -.·.--· "- .~ ... -. 

14 LeJx ·d4 
15 LdJ'"'e4 

•••• Ik 
Lg4:x:f3 
Pc6:x:d4 
Dd6xd4 
Td8-d7 

verheug'me nu reeds op mijn 16de zet! 
Dat àacht ik wel. 

Betere zetten zijn niet mf nauwelijks 
te vinden; deze zet draagt in ie~er geval 
bij tot de ontwikkeling, maar het is 

eigenlijt te weinig en te laat . (15 ••• ,pd5 

16 Pb1-a3! • • •••• 
f aalt op 16Td1,Db2: 17 Ld5:,Da1: 18Lb7:+) 
Ontwikkelt een paard, houdt de derde rij 

16 ••• a7-a6? 

17 Tf1-à1 Dd4-f6 
18 Ta1-c1+ Kc8-b8 
19 Td.1xd7 Pb6xd7 
20 DfJ-bJ Df6-b6 
21 Db3-c4 e7-e6 
22 Dc4-c8+ Kb8-aT 
23 Dc8xd7 •••••• 

-voor de Dame open • houdt dec-lijn 
open voor · de Torens, en dreigt al direct 
naar b5 te gaan. 

Zwart speelt nu in feite met een Ten L 

minder. Voor e7-e6 is het al te laat:16 •• ,a6 
17Tfd1,Db2: 18Td7:,Da1:+ 19Td1 en ?0Lb7:+; 
of 17Tfd1,Df6 18Tac1+,.Kb8 19Td7:,Pd7:(19~., : 
DfJ:? 20Tb7:+) 20Db3,Pb6(20 •• ,b6 dan 21Da4,Pc5 
22Dc6) 21Pb5 (dreigtTc7) 21 •• ,Pd5 22Ld5:,ed5: 
23 DgJ+ en wit wint. 
Ironisch, · aaar 16 ••• ,-Df6! is nog het beste; 
de pion\n ~oetan blijven staan. Voor de lief
hebbers om he~ .mogelijke '.vervo1g · u1t .te 
knobbelen. 
Maar deze pionzet oogt logisch • • • 
Wits ontwikKelingsvoorsprong blijkt n~ 
beslissend. 

en door gepruts van miJn zijde wist Coen 
het nog een tijd te rekken. ·De,;:uitglag · bleef 

evenwel vast staan: 1-0 plus een hoop gegniffel. 

,• 

. __ :_-f_:~it-_ 

·il 



Kunnen mensen schaaksels zijn? Hierop moet het 
antwooz,d luiden: jazeker, wis en waarachtig! Ik denk 
bijvoorbeeld aan ~eter Beugel. Deze jomgeman presteert 
het reg~lmatig om -zonder opzet- minder te komen staan 
(ik bedoel jijdens het spel en ·op het schaakbord~ met 
zijn stukken dus) om dan vervolgens levensgevaarlijk te 
worden. Nog erger is 'de Fons•, ofwel Fons Groot. Met een 
ijzeren regelmaat verspeelt hij een stuk, waarna zijn 
tegenstander hem gootmoedig ook een stuk schenkt. (De 
omgekeerde volgorde komt ook voor.) Daarnaast verziekt 
hij vaak groepsanall{ses - --in zoverre die nog verziekt zouden 
kunnen worden- door ons erop te wijzen dat er weer eens 
hout onbedoeld in staat. In vluggertjes heb ik een waarlijk 
afschuwlijk slechte score tegen hem. Tijdens ee·n huiatoer
nooitj e zette hij mi j drie Keer op G2 mat, hetgeen niet zo 
dramatisch zou wezen, ware het niet dat ik ook drie keer 
op G7 mat ging. Door hem, het Ungeheuer. Bah. 

Coen Makers is denk ik geen schaaksel. Hoewel hij in 
vluggertjes werkelijk iedereen op vreselijke wijze van het 
bord hakt, speelt hij in serieu e partijen rustig en 
bedaard; positioneel is denk ik het woord. Positionele 
spelers maken i n mij e enwel een schaaksel los, namelijk 
een sterke neiging om hen door positioneel spel te verslaan. 
Winnen van Coen in een korte partij, waarin bovendien wederom 
de zet Pb1-aJ een belangrijke rol speelt, ia zeker een 
schaaksel. 
wit: Willem 
1 e2-e4 
2 d2-d4 
3 e4-e5 
4 Pg1-f3 

4 
5 Lf1~dJ 

Blankert 
c7-c6 
d7-d5 
Lc8-:f5 

••••• 

e7-e6 
Lf5xd3 

zwart: Coen Makers H'88 23-6-1"986 

: .. ·-~ 

Coen is uit zijn . theorie; > ik :.:oOk:· '.. T • • • 

trouwens. Wit wil ·vooral · :spé ·l:.èJ?.. op > ... (;:;\. _ , . :· . . , . ~--~ .. :;,., .r ...... , 
de K-vleugel en wil daarvoor · da· ' "'·--:--:-<}/;··: 

. . . .. ~:··· ...... ~ .. :·. wi tveldige lopers snel · ruilen. . '." ~-:'.·,:-? 
' 



6 Dd1xd3 

7 o-o 
8 c2-c3 

9 Pb1-a3!? 

9 ••••• 

10 PaJ-c~ 

10 ••••• 

11 Pe2-e3 

12 Pf3-g5(!) 

12 ••••• 

13 Dd3-d1 

Pb8-d7 
c6-c5 
Dd8-c7 Stellingsoordeel: Beide hebbea een 

•••• 

a7-a6 

•••• 

Pg8-e7 
.Pe7-g6 

•••• 

paard en een dame ontwikkeld , ·en een 
drie~al pio~n in het centrum. Wit st~at 
ecnter actiever, heeft meer ruimte, en 
heeft reeds gerocheerd. Zwarte D hoort op b6. 
Wie Coen kent, weet dat hij nu a7-a6 zal 
spelen. Over . ·deze se't heb . ik lang : 
nagedacht: 9 ••• ,c4 10 Dc2!, LaJ: 11ba3:,~e7 

12a4! moe~t gunstig zijn wegens de zwarte 
diagomalen h6-c1-a3-f8 en de halfopen 
b-lijn (11 ••• ,b5? 12a4) Indien 11 ••• , 
Le7 dan 12 Le3 met ook voordeel voor wit. 
Inderdaad, à tempo gespeeld, maar helemaal 
zeker van mijn zaak was ik niet. 
Op weg naar eJ, zoals bedoeld. Te overwegen 
viel wellicht wachten met de rochade en 
eerst Pb1-d2-f1•e3. Daar aacht ik echter 
te laat aan, maar was wel blij dat ik mijn 

toren op f1 kon laten staan. 

Die hoort naar mijn smaak op c6, en niet 
op g6. Ik ruik kansen .... heel directe- en 
krijg plotseling haast. 
Eem dilemma voor zwart: 12 •• :,h6 kan niet 

wegens 13Pe6:. 
... . . ·, _... . -

1'g6-f4 üf 12 ••• ,Le7 beter is,is onduidelijk •. 

•••• 

Voor een offer op d5 is het . nog te vroeg, 
maar 1 )f4 geeft wit m:.i--. duidelijk :·voordeel~ -.: 
Bijv. 1J ••• ,Pf4: 14 Pe6:! ,·Pe6:;•1°5Pd5:;:... . . 
D?? 16Pe7:,Ke7: 17d5 ·mèt vermoe.d-~lijk ·: .. . .. 
winnende aanval •. Tsja, ma.ar wat "aridê~? ·': :'· ·:/( · 
Na 13 Dc2 ·,cd4: 14cd4:,Dc2: 15Pc2:: '.:;à1-t ·",'}: . 

. . . . . . .. ·. ,. ~ 

de druk weg op de zwarte stelli~. ":\;i:;;b}};i~( 

., .: . t'.)t?·' 

:~ . . ' ' ,.)t~~ 



13 •••• f7-f6? 

14 e5x!·6 g7xf6? 

15 Pe3xd5! •••••• 

Dit is een ernstige miSYOtt iL~ . 0p ~J •• ,Le7 
volgt echter 14 Pf5! Bijv. 14 ••• ,PhJ+ 
15ghJ:,ef5: 16e6 ±·of 14 ••• ,Pg6? 15fg7:+ 
en 16 Pe6:+. Uok leuk is 14 ••• ,Lg5: 
15~d6+,Ke7 16Dg4t• Interessant is 1J ••• ,h6 
14 Ef7:!?, Ph,+? 15Kh1!,Pg5(15 •• ,Kf7:16Dh5+) 
16 ~g5::hg5: 17Dg4,o-o-o en zwart probeert 
er de be nk ·in te gooien 9 nonnaa~ gesproken 
zijn zijn tegenkansen onvoldoende. 
Valt in het mes, maar ook 14 ••• ,PfG!is 
verrq van ideaal; bijv. 15Eg4. 
Rob plb A~t op zulke momenten op te merken: 
Herzlich vw.: llkommen in meine Stellung! 
..t;en schaaksel \ ..,,l'l een opmerking als je het 
mij vraagt. 

15 •••••• Pf4•d5 vp 15 ••• ,ed5: volgt 16Lf4: en wit wint. 
1 b Dd1 -h5+ Ke8-e7 Coen weigert op te geven, Coen we·igert zijn 

1 '/ Dh5-f'/ + Ke7-d6 
18 Df7:s.e6++ 

Soit. 

dame te verliezen, maar Coen is voor 
schaakbegrippen zeer s~ortief: hij laat zich 
bewust mat zetten. 

Aan alles komt een eind, en zo ook aan dit schrijfsel •. 
Menige bladzijde is weer gevuld en andere zaken ·:vragen om 
mijn aandacht. Maar, vraagt u zich misschien ontz_et af, 
hoe dan met je eerste schaaksel? Die bejaarde 'GR~const.ructïe? 
Ach, _ zoek dat zelf' maar uit. Misschien blij~:t 'de ::_::áleuteizet 
wel verborgen. Slaan die letters nog ergens op. 

Willem Blankèrt 



lX> YOU WANNA MATE ? 

OF 

door Rob van Gompel. 
9. b2-b3 Lc8-f5 

10. Lc1-b2 Le7-f6 . 
11. Pb1-a3 !? Tf8-e8 

Nog even terugkomend op het 12. Ta1-c1 a7-a6 ?! 

vorige nummer herinner ik de Zie het commmntaar van Willem 

lezers van de .Schakeling aan na 9.Pa3!? in zijn partij met 

het 'spectaculaire eindspel' · Coen Mekers. Tempoverlies. 

van Tom ï'u.rk, waaraan ons aller 13. Pa3-c2 Dd8-d7 ' 

LDW een nuttige toevoeging 14. a2-a4 ?! 

leverde, het bewijs dat ik ten Een wilde zet waar ik direct 

onrechte 44 •• Lf8 twee ?? gaf, spijt van had, maar met een 

vanwege het verbluffende 52 •• Lg7!!, plan: het doorzwtten van a5 

dat ik gemist had na het steeds en omspelen van Pc2 naar d5 

kritieke (51.) •• 04. Overigens om de zwarte loper te pesten. 

is het dame-eindspel na 56 •• blD Dat voer ik dus maar uit ••• 

57.aSD totaal remise (zwart hee:.e..t 14. ••• Te8-e7 

geen schaakje!). Conclusie: schaken 15. Lb2-c3 Ta8-e8 

is moeilijk! Het bew~js volgt: 16. Pc2-e3 a6-a5 ?? 

Dan ga ik nu over tot een bespre- ·Ziet er niet uit, maar zoals 

king van mijn hoogte- en diepte- wij in de post mortem tot onze 

. punten tijdens het onlangs weer verrassing ontdekte staat zwart 

gehouden persoonlijk kampioen- hier al zeer slecht (vooral 

schap van de SGA (B-groep) ·, :waar omdat Pb6 buitenspel staat), 

ik de twijfelachtige eer had en vermoedelijk was het ver-

à!s beste US-ser te finishen. hinderen van 17.a5! zijn beste 

Na in de eerste ronde met zwart kans - zie diagram 1. 

een zeer goede stelling met 
groot gemak in een ruine te 
hebben veranderd boekte ik in 
de tweede een nuttige doch 'niet 
geheel regelmatige' overwinning: 

RvG - Boudewijn Schalkwijk (A'veen) 
Aljechin; ruilvariant 

1. e2-e4 
2. e4-e5 
J ,. d2-d4 
4. e5xd6 

Pg8-f6 
Pf6-d5 

d7-d6 

Onnauwkeurig maar niet slechto 
Na 4.04 Pb6 heeft zwart niet de 
mogelijkheid het paard naar f6 
terug te spelen. Ik speelde de 
ruilvariant voor het eerst om 
geen verrassingen te ontmoeten 
in het hyperscherpe 4-pionnenspel. 
4. ••• e7xd6 
5. c2-c4 Pd5-b6 !? 
6. Lf1-e2 !? 
Hier verlaat ik reeds de theorie, 
welke in alla varianten wit op 
enig moment PcJ laat spelen. 
6. ••• Pb8-c6 
7. Pg1-f3 Lf8-e7 
8. 0-0 0-0 

17. Dd1-d2 
18. d4-d5 ! 
19. Dd2xc3 ?! 

Lf5-e4 
Lf6xcJ 

Onduidelijk is 19.dxé6 Dxc6! 
20.Dxc3 Pd7, maar hier is de 
aangewezen zet 19.TxcJ! - ik 
zat echter al wat te dromen 
over het punt of zoiets ••• 
19. ••• Pc6-b4 ! 
20. Pf3-d4 ??! 
Na enig nadenken nota bene! 
Gelukkig ontdekte ik mijn 
domhèid voor hij zette, en 
kon ik mij voornemen a tempo 



te antwoorden onder het 
blufpokermotto: dit is 
een ingecalculee r d kwaliteit
offer! 
20. • • • Pb4-a2 1 
21. Dc.3xa5. Pa2xc1 
22. Tf1xc1 Te8-a8 ?? 
Misschien al ineens verliezend! 
De bluf heeft betaald: het 
paard op b6 ia slechter dan 
een pion. 
2.3. Da5-c.3 
24. d5xc6 ep 
25. Le2-g4 ! 

c7-c5 (?) 
b7xc6 

De winnende zet die mijn tegen
stander volstrekt ·had overzie,p.. 
25. ••• Dd7-e8 
26.. Pd4-f5 Le4xf5 
27. Pe.3xf5 f7-f6 (?) 
Maar wit staat hoe dan ook 
gewonnen na 
28. Pf5xe7 + 
29. Tc1-e1 
JO. Do.3-h3 
31 • Te 1 :x:e8 
32. Dh.3-eJ ! 

De8xe7 
De7-f8 
Ta8-e8 
Df8xe8 

Het is uit - zwarts weigering 
dit in te zien wordt op fraaie 
wijze afgestraft: 
32. ••• De8-g6 
JJ. Lg4-f5 ! Dg6-h5 
34. g2-g4 geeft op 

1-0. 
Om in ,ide derde ronde opnieuw 
te scoren had ik de bereidwil
lige medewerking van mijn 
tegenstander meer dan nodig 
na een mislukt strategisch 

·middenspelplan. Zie hier de 
stelling na de 178 zet van 
zwart (Pf6-d7!): 
RvG - Kees Sterrenburg (Caissa) 

Ik zag hier in dat ik verloren:;1 
s t ond toen ik ontdekte dat op 
18.b.3 sterk •• PxaJ kan volgen, 
en besloot tot een alles-of
niets-offenaief dat resulteerde 
in de mooiste schwindle uit 
mijn schaakcarri~re (?): 
18. Tf1-e1 Pc4xa3 ! 
19. Ph2-g4 (!) 
Met de dreiging 20.e5 met stuk
winst. Het circus begint! 
19. ••• Pa3-c4 
20. Le3-g5 (!) Pd7-b6 ?! 
De eerste minder goede zet. 
Na 20 •• h5! 21.Ph6+ Kh7! kwmen 
de stukken terug in het doosje. 
21. e4-e5 ( ! ! ) d6xe5 . 
22. b2-b3 Pc4-d6. 

. 23. Lg5-h6 (!) 
Want 23.Pxe5 f6 24.Pxg6 is niets 
voor wit. Send in the clowns! 
23. • • • f7-f6 .. ! 
24. Lh6xg7 Kg8xg7 
25. Dc1-h6 + Kg7-g8 ! 
26. Lg2-e4 (!t) · 
Marc Ordodi meende op dit ogen
blik dat een totale gekte zich 
van mij had meester gemaakt, maaE 
zoals gezegd stond ik al lang 
verloren, en de gespeelde zet 
is de inleiding tot een adem
benemend trapeze-nummer ••• 
26. ••• Pd6xe4 ?? 
Nu 26 .•• Pf5 is verhinderd ruilt 
hij zorgeloos zijn goede paard 
voor een impotente aanvaller. 
Na 26 •• f5 27.Pxe5 P"f7 geef ik op, 
en 26 •• Pf7 gaat nog sneller ••• 
27. Pc3xe4 Pb6xd5 ??? 
Kees is door .Caissa verlaten: 
er dreigt NIETS op f6, en na 
27 •• Lxd5 had hij vermoedelijk 
nog steeds gewonnen - na mijn 
volgende laafste aandrang echter 
produceert hij de lang verwachte 
VERLIEZENDE ZET ••• 
28. c2-c4 (!) f6-f5 ???? 
29. Pe4-g5 ! 
Deze -voor hem- onverwachte klap 
bezorgt wit ineens de winst! 
29. ••• e7-e6 
JO. Pg5xe6 Dc7-e7 
J1. Pe6xd8 f5xg4 (!) 
De pointe van zijn 28 9 zet. 



32. Pd8xb7 
33.. Td1-d3 
34. Pb7xc5 
35.. Td3-d7 

1-0. 

Pd5-c.3 
b5-b4 

De7xc5 
geeft op! 

Tel.Wijl ik in een uurtje door 
ene Kelecevic op mijn plaats 
werd gezet werd de arme Marc 
het slac htoffer van de beruchte 
' Wraak van Sterrenburg' (uit 
de Montezuma-familie). 
In de vi j fde ronde stond i k met 
wit na 12 uiterst nauwkeur i ge 
zetten z6 aangenaam dat ik al 
vaststelde 'het mijzelf nooit 
meer te zullen vergeven als 
ik dit nog zou verliezen'. • · 
En zo geschiedde: op de 13 6 zet 
speelde ik extra nauwkeurig en 
verloor een pion zonder reële 
compensatie. Door middel van 
zeer slecht spel van mijn opponent 
verwierf ik de volgend e ste l ling 
waarin onverwacht doch onmisken
baar remisekansen voor wit gloren ••• 

Als zwar t koel was gebleven had 
zijn a-pion in deze stelling 
ä:1 op a5 gestaan, waarna ik 
stellig tot 32.LdJ!had besloten -
dit keer had Caisaa evenwel een 
ande r e f av oriet •• o ik meende mi;jn 
kans schoo n te zie n eindelijk de 
pion die ik (m.i.) zo onf ortuin
l i j k was achterge.raakt terug te 
winnen - het was ·de verliezende 
zett 
RvG - Adrie Schoorl ( Probleem) 
32. Da8xa6 ?? Dc5-e3 ! 
lioewel Adrie in ernstige tijd
nood was liet hij deze kans niet 

l 0pen, en tot mijn J~ ~Enis 
si. clde jJ~ ..... c.st dat de ge
plande verdediging onvol
doende soelaas biedt: 3J.Da4 
Pf4 34.Ld1 PdJ J5.Dc2 dekt 
het dreigende mat op f2 maar 
niet dat op e1 (J5 •• De1i)t 
De witte koning bevindt . zich 
in een matnet. Met elk nog 
een kleine 5 minuten besloot 
ik het tot de 4oe zet 'vol 

· t e vluggeren' maar hoopte 
vergeefs op een nieuw wonder: 
,3.J . Lc2-d 1 
Op JJ.Le4 volgt 33 •• Pf4 34.c5 
Dc1+ 35.Kf2 Db2+ etcetera. 
33. ••• Pe6-f4 ! 
34. g2-gJ (?) Pf4-d3 ! . 
35. Kf1-g2 DeJ-f2 + 
36. Kg2-h3 Df2-f1 + 
37. Kh3-h4 Df1xd1 
Typerend voor de gierende 
tijdnood - eenvoudiger wint 
J7 •• Dg2 38.Dc8 Pf2. 
38. Da6-b7 Dd1-d2 
39. Db7-c8 Dd2-g5 + 
40. Kh4-hJ Dg5- f 5 + 

0-1.. 
Dat heb ik mezelf dus niet 
vergeven, maar gelukkig kon:: 
ik deze leerzame doch zeer 
pijnlijke fout •s-anderan
daags overspoelen met een 
partij die slechts zeer zoete 
herinneringen achterliet: 

Peter Urbanus - RvG 
Klassiek Spaans met •• Lc5 

1. e2-e4 e7-e5 
2. Pg1-f3 Pb8-c6 
J. Lf1-b5 L:f8-c5 ?t 
Hoewel ik weet dat het 
hierna Spaans benauwd kan 
worden waagde ik het er nog 
maar eens op omdat het 
anderzijds leuke : mogelijk
heden biedt om op het hele 
pwit te spelen. 
4. 0-0 d7-d6 
5. d2-d3 ?! 
Niet de meest ambitieuze 
methode gelukkig. 
5. ••• Lc8-g4 
6. h2-h3 Lg4-d7 l? 



7. · c2-c3 Pg8-e7 
8~ .-Lc1-e.3 !.? 
~et een d'1idelijk plan dat 

·wel vaker voorkomt in dit 
type stelling (bijv. het 
Italiaans). Toçh doet het 
vervolg vermoeden dat de 

· ' witte opzet in deze situatie 
weinig krachtig ia. Een 
mogelijke verbetering is 
8. Lg5 waarna 8 •• f 6.! ? 9. Lh4 

~ Pg6 , interessant lijkt • 
. 8. • • • Lc5xe.3 
9. f2xeJ Pe7-g6 

10. d3-d4 0-0 
11. Pb1-d2 Dd8-e7 
12. Dd1-e1 f7-f5 l 
1.3. Lb5-c4 + 'l! 
Er is geen enkele reden dat 
schaak op dit moment te geven, 
dat kan later nog een kritiek 
tempo uitmaken in de aanval. 
13. ••• Kg8-h8 
14. e4xf5 Ld7xf5 
15. eJ-e4 Lf5-d7 
1~. De1-g3 ! Pg6-f4 ! 
Tot zover behoefde alles 
geen commentaar, 'maar met de 
laatste zet blijkt het thema 
van de komend strijd onmis
kenbaar: beide partijen willen 
op koningsaanval spelen. De 
methode die mijn tegenstander 
daartoe kiest brengt hem in 
problemen: 
17. Dg.3-g5, ? ! 
De meest kansrijke methode 
lijkt 17.Tf2 Tf6 18oti1S dxe5 
19oPf1t Tg6 20.Dh2 met aanval. 
Na de tekstzet dreig ik eerst 
even mat (dameruil is gwistig 
voor wit) en kijk in hoeverre 
mijn tegenstander ambities 
hee.ft: 
17. ••• De7-e8 
1.8. Dg5-h4 De8-g6 
19. Dh4-g5 
Dat is dus duidelijk. 
19. • • • Dg6-e8, 
20. Dg5-h4 Tf8-f'6 . 
21. PfJ-g5? 
Dreigt ook even mat en verl*8st 
vervolgens achter elkaar! 

,, ' 

- ~en zeer gecompliceerde -~ ., --- "! 

·. ·QP,pe:cvlatàfig bem_!D li~~ , 21. ,.~ . ·,:~ · · 
• nmoge;u~~-s ~• .J:n;fî 23 .. · · .. .~, wäa.r.ná.··:2).· .• -á1, ~~wóorci ~-. · . 
wordt mErl; 24e:D:d'4 _ (dek:t;-:e:1) .' .'Ná ài& · · 
zeer siöille zet 23.~DéîÎ ! ,-~ " ~ 
echter een damel Opnieu.w slaan op f7 
kan evema:Ln1 23.Ia:fî ~ -24.g3 Pm3+ 
25~2 1'h6 en zwan blijf.'t een stuk 
voor. Wi't moet 21 •• ib6 d11s met 22.De1 
beantwoord.en (22.DgJ geeft zwa.rl de 
extra. dreiging • • Pe2+), waarop zwart 
waarschijnlijk het beste 22 •• PdB 
a.n"twoordt, met voortgaame oornplioa.ties. 
Na. de tekstzet mist wit zi~ beste kaua 
21. ••• . J>e8-g6 
22. g2-g3? 
Veel sterkect- was 2.2.Lfî l (niet 22ePfî+ 
Txf'l 23.Lxt'7?? :tq2*) 22 •• ~- ~· 
Ddîl (~.Kg6? ~2.1:t41 l ed'4 26.Pg5) 
?.4,.g3 - nu wi.21:t w:i:t na 2-.. .Pe2+ (2.il,. • · 
P:xh3+ ~-Drh.3) ~.Kg2 -6 ~.ff2, JDB8Z' 
zwart na Zj. .D:z.5 l l - ''Mint• wil hier 
zeggen een zeer kaDsrijk eindspel. De 
tekstzet la.at eveneens een a;fld.kk:eling 
toe naar een eindspel da.t zeer goed ia 
voor zwa.l"t - middels een 'posi. tioneel 
dame-ot'fer': . 
2.2. • • • Dg6xg5 1 
23.1 Tf1xf'4 1 l)g5xb4. 
24,.. 'l'f'4;zh4 e5:m4, . 
25. o3xd4 Po6xd4 
Wit heeft een pion minder, JDa8il" erger 
is de opsluiting van m.jD toren op 114, 
en opgeven had hier al niet; te ,n:roeg 
geweest. ?log wan. doorspelan. , kan echter . 
a.1.ti.jd ... 
26. '!&1-4'1 !'.C6û'1 + 



Zl • Kg1xt1 ~8 + 
28. U1-g2 Ld7-o6 . 
29• ~ Pd4-f5 l 
Ee:a elegan'te •ui~e.r• - ~ 30e'l'f4 
Pel+ 31.Kg1 Tx:f4 32egx:f'4 fxà5 uirit 
zwa.ri het eindspel met twee pluspion
ncm gemakkelijk. AD.d.ere zetten l eiden 
'tot een esde.r resu.1:taa;;. 
Bu treedt het 'ka:u.wgom-effect' op: 
je kunt het ehweloos rel<ken maal' 

~e zoete amaa.k wordt minder s tensl.Qiïse 
resteen nog sleab:~s ÈJÛOze arbeid. 
Wit gar op de 52e zet op nadat hij 
inzag ook zijn paaït'd te zullen verliezen. 

0-1. 
Tot mijn ve.rbaz..uag blijkt ook op 
liefhebbersniveau. veelal een 'pro:f es
s:Lo11ele' l.a.a.tste ronde-mentali tei 't 
t e gelden, niet in de laa:t;ste plaats 
in de strijd tegc hEn degrada1ie-

. J31>00k, dat onder meer mijn oude 
sohaakmakicer Hans va.n Os (Isolam.) 
bedreigde. Na. 7 zet-ten reeds bood. 
hij mij (aJ. 'vei~ remise aan -
ik besloot hem nog 15 zetten te 
laten zweten op zijn n.a. zijn 7e zet ( ! ) 
vri~ moeilijke stelling alvorens 
hem toch. · ~ een :aieu.we lam.s voor 
het wlgcmd j~ 'i& gunnen. (H ·) 
~ee had ik mijn 'traditionele' 
50 '/. weer gesooord - maar ik kon 
aan de hand vazi mijn ~je, 
waazwvaa hier het bela.nçijkste de 
rew.e is gepa.sse61'd, .vast8'ell e:a 
da.'t met nog ec beetje meer vastheid 
ik een goede gooi. ~ promo·Ue 
(5 uit 7) moet kunnen doen. 
~t de kansh ebbers horen dan ook 
Roland va.u. ~ingsveld en 1383:"t 
Wes-tera.. die beiden overtuigend 
aantoonden te sterk 'te zijn voor 
de CJ-,groep -:{de eers1e onderscheid.de 
zi oh ondermeer door in de ui tv l ug
gerf'a.se betere en sleohtere eindspelen 
zonder onderscheid te td.mleu). 
fegen laatstgenoemde speelde ik 
voor groep 1 een zeer zware pa.riij, 
welke aa.n alle cri ter.ia. voor pugli
oa.-tie ruimschoots voldoet · - ik 1rl l 
Bert beda.nken voor zijn hulp bij het 
a.t:l&cy'seren, (in he-ç 'bijzonder vaa de 
mogelijkheden na. 13.Pb5 i.p.v. 13• 
Pd2, welke zeer f'raa.i zijn)• 

Bert Westera. - RvG 
Sohot e~ p~ij 

1. e2-e4, e7-e5 
2. Pg1-.f'3 Pb8-o6 
3. d2-d4, e5xä4 
4• . Pf 3m4 , 
''Hé, hi j slaat terugl 11 ver"baasde ik 
mij , niet wetende dat Ben dit wel 
valte.r speelt. Ik had. moiets echter 
nog nooit in een serieuze partij 
meegsna.akt (?1). 
4. , ••• Lf8-o5 
5o Pd4- b3 I,o5-'b6 
Schaak op b4 k.o~ m.i. aJ.leen in 

" overweging als wit een pion heeft 
geofferd, maa.,:- is ook een varia.ut. 
6. PD1-o3 nt8-f'6 l? 
Gespeeld met groi;e twij:t'els, ma.a.J.

alles tot de 118 zeil bleek aohie:ra.f' 
in de boeken te naa.u. Bert was wel 
volledig bekend hiermee en speelde 
zonder aa~elen 
7 o i :00.1-e2 
Ik hield serieus rekening met 7 ef'4, 
maar het feit dat die zet niet in 
de theorie is 'terug te vinden doet 
vermoeden dat mea dan 7 •• Ih4.+ s.g3 
'Deî (o:f zelfs 8"Dd8) als een voor . 
wi:t oDaaagename verzwakking bescil.ouwt. 

Na 9.Ld.3 (9.Pà5? Dxe4+) of 9.i,g2 · 
(van de nood een c:la1gd makeDd.) zi~ 
de wit t e stelling er nochtans in mijn 
oge ~ uit (pla.n.1 0-0-0). 
Î• ••• Pg8-e7 
a. Lc1-e3 o-o 
9 • 0....0...0 .dî-d.6 

100 h2-h4 Lb6xe3 + 
Ntl. moet dit bijna wel i.v.m. wits 
bedoeling anders 11.1,g5 te spelen. 
Als wit zelf op b6 slaat krijgt zwart 
een mooie aanvaJ.slijn. · 
11. l>e2:xe3 
Tot zover vol€;de · ik onb8Wi1S't Gil ~ 

e:ll!t\~.., lwpred.tscidk (Lemngraä. '76), . 
W V lgde met 11"Le6, .:waa.t"II& . 

SU.nin b8I't&S'S in he't oordeel · "mi°' 
veritiokeltan Spiel"• De "l)es';e u11gave 
op het geld.èd van de opemingstheorie 
ter wereld" (Kaspa;r,ov}, NIO, kijkt 
iets verder: 12.Le2 ~e8 13ot'4 ~ (1) 
(SO 5.6). Na mijn zet krijgt .het spel 
een ander karakters 



•o• Po6-e5 11 
f2-i'3 a7-a.5 

Er ont~a&>. m de volgende mogelijlàleden: 
A) 16.Po7? m:a2 17 .Da,3. Df4+ 18.Td.2 

Pxf'3l 19.gx:r3 Dx:f31 I 20ob3 (20.Pxe6 
Dr.a.3 -+.") 20"Ia:b31 -+- ; 

B) 16.a:b3l 'l'Jra8 en nu. 17 o~lî ~ 
of' - 17 oICb11? 00 - aldns Bert. 
Ik ga. DQg even verder& 

ll1 17.!!!xdó(?) Ta.1+· 18.K.d2 P7cól en 
behalve de aardige dreigi»g 19"Lo4 
mori 1d. t na 19"Deî rekenen met de 
nood.za.ak ee.n kwali 1;ei t te off erent 
· em. met tweo pioDnen voor een stuk 
te &lijven zitten 

B2 17 .10>11 d5l ( amers krijgt wit drie 
pionnen voor de kle:i.ne kwaJ.i tei t 
zonder de problemen in B1) - h~ 
'bene voor w.i., lijkt me nu. de 
volgende leuke doob m.e-; geforoeerde 
va.rl.ant (m.i.ssohien ~ zwart bete:r 
verdedigen} a 18441? Pg.4. 19.I1b6 
:Dxf4 (19"dxe4? 20.Td8+) :a>.m5 
Pi"2(?1) 21.dxe6 P.r.d.1 22o'Q:fî.ft ib.8 
(22.~ 23.Lo4-+ J 22"KtS 23.Lo4 
Pe3 24.Te11 Pxo4. 25.'b:eî l Kx.eî 
26.Dxbî+ +-) 23.Lb5l (23oLo4 Pell'} 
23"pe3 (2,3"Pf2? 24,.'tt1l) 24,.LeS 
Hic,aa. lijkt ~ verlorc, mtm ziel 

a} 24 •• g6? 25•l>d4-+ · 
b) 24, .. Pg6? 25.h5 Pt8 26.J;o5 ot lJb4. 
c) 24, .. P3d.5 25•Dà4t Dt'5 26.Dd31 Dt6 

Z( .w1 en w1 t wint l K.t deze 
:O:,lle Dame in liet mid.d.euspel (dat 
eindspel wrdt) besluit ik deze 

. aaaqse - een boeiende m.jva.riant 1 
Terug naar de pSZ"tij .{na. 13.Pd2) s 
13. ••• o7-o6 !? 
Antio:Lpeerl op hri volpnde of~ 
vaa de 1d:tveldige loper, dat naar 
mijn gevoel haast gedwongeD. ia, llil 
zwa.:rt niet op de koningsvleugel om.er 
de voet gelopen worden voor hij zelf 
aktief kan worden. 
14. g2,.,.g4. 1 
15.: f3:zg4 
16., l)e3-g5 
Bci kiest voor het omxdddellijk 
·a.ewikkelen Daar een middenspel zonder 
d;;lmes, vertrouwend op de k:raoht van zijn 
twee stukken - Zl'l8-M slaagt er edlte:r 
in zijn torens te activeren c etm vaa 
zijn pluspionnen te aO't1 veren. De 
kansen zijn nu ov91.'igei,.s ongeveer in 
evemd.·cm.1;. 16.IJb6 m 16.Dg.3 k.wwne:ri 
in overweg:Lng.-
16. • •• 
17. h4;rg5 
18. Lf1-g2 1? 
Het aJ:tar.aa:lieve plan Degin1; met 18.Ld.31? 
18. ••• ff2xd.1 
19. 1b1xd1 (1) 
Oonsequen't i.v.m. 18.I,g2 
19. ••• . f7-'t5 1 
20. Pd2-o4 1 f5xe4. 
21. Po4,xd6 e4,-e3 1 
22. Td1-e1 '!f'8-f'2 
Zie het vo~ di~a 

- - -- -- - --- ---
- - -



»e damerail hee:rt de nel J 1 ng sr 
niet eemuwlige:r op g~. lfa 
Bm' s vol.&ende zn ga&A we beiden 
één keer in de tout - geen • oomputer
parlij' du.s - al zou de oomputez, 
hn met de weerlegging knap moecl.lijk 
helt~en denk ik. · · 
23. Lg2-b3 'l'f2-t3? 
Blunderl de e-pion weg • . Er was zeer 
goed spel vereist om die te kwmen · 
behoudens 23"'fdBl 24.Pxltî {24.Pde4 
~· J 24.~3 'l'l:d6 25.T:m7 1h21) 
24"Tdd2 25.pxa.5 (25.'l!m.3? ~ 
26.10)1. 'l:b2+ Z'/ .Ka.1 'lxD7 -+) 
25"f:x:o2+ 26.01 .~2+ 27.K.a.1 '1'bo2 
28.I,e6+ xt8 29.Pe4 {29ePa4? e2) 
29"w4 30.Pd.6 Pd5l (30"e2? 31.Lo4) .., 
31.Fb3 e2 32.Lk3 Po3 33.Po1 · ~ ea 
ma.t op de volgende zn { ~ ) • 
24. Lh3-e6 + ? 
Maa.r J3ert mist zijn kans l Bij miste 

. dat na. 24.Lg4J zwari 24 •• Tt'4 25.te6+ 
Kt8 26~ ·-aon toelaten, 'omdat 
24, .. Tg3? 25.Le6+ I<h8 (25"U8?? is 
hier onmogelijk& 26.Tt1+ en mat) 
26.P(o)e4 ff3 27.1,g4 - een sar.ie 
optimale tempo zetten met de lope:t' 1 -
de 9-1>ion onder nog gunstiger omsta.n
digb.ed.en ve:rovei"d. Zeker in het l.a.a.tste 
geval is het onwaarschijnlijk dat 
zwa.t"t nog remise zal kunnen maken. 
24. ••• Kg8-f8 
25 • . Pd6-e4 ?l 
Wa.a.'l"Sobijnlijk lag zijn beste kans 
in 25•Pxbî Pg6 à · Pf4• 
25. ••• Ta8-d8 
26. Te1-d1 Peî-<15 l 
27 0 ,Le6--g.4 
Wafa:I; 27.Pxd5? faaJ.t op 27 •• e2 
27. ••• Tf3-t'4 
28. l,g4-e2 · bî-"b5 
29 • Pe4,-o5 K:t8-eî 
30 • Pc3:x:d5 + o6xd5 
31. Le2xb5 'l1f4-g4 ? 1 
sterker was 31 •• c14 en 32"Td5 
32. Po.5-b3 'rg4:rg5 
330 Pb3xa5 ? 
Een f out in - na. deze parlij 
begrijpelijke - 'tijdnood, wit had 
vechtka.nsen beb.ou.d.eu ria 33.a41 
Na de tekstzet is er geen hou.den 
meer aan - ook zonder dat <1.e 
koningsvleugelpionnen in aalie 
hoeven komen: 

33. ••• Td8-a8 
34,. Pa5-o6 + Ke7-d6 
35. Td1-e1 i'a&ca2 
36. 1>2-14 (?) 'l'a2-a 1 + 
In paniek Blundert Bert nog zijn toren 
weg, lll88it" dat heen geen invloed op 
de uitslag van de pa;rtija na 36e'lxe3 
!rg1+ 37 .Kd2 ~'b2 38.1,a.4. Tg4 39.Xo~ 
1'%.a.41 wint~ eenvwdigo 
»m. iDhoa.cb:ijke pa.i"tij 1 
En daà.Tmee vol tooi 1k met enige 
trots 5 volledige j~ van de 
SohakeJ 1 ng, to-taal zo'n 25 a.rtikelen 
a.ls ik mijn werk als c:tern wedsvijd
le:ide;r me8"'el. Na hn wl.gende m1mer 
zal ik mijn iuor.1.ek Deli.ndigen, in 
de hoop en hn verirou.we in Bert 
Westera een waardige opwlger te 
hebben gevonden. 
Em. ieder veel geluk! - RvO. 

Redakteur-terreur! door WW 

Net als Timman 1a "New in Chess" gaat ook 
hier een redakteur misbruik maken van de 
gelegenheid tot het laatste voord: 
Na wits ongelukkige 25ste grijpt zwart 
kundig het initiatief (ik had 26 ••• Pd5! 
niet voormogelijk gehouden), maar twee 
zetten kwamen in aanmerking: 
1) 25 Lg4 forceert remise door zetherha- . 

ling met 25 ••• Tf4 26 Le6 en nu moet 
26 ••• Tf3 om de e-pion tè behouden, 
aangezien 26 ••• Pd5? 2:1 Lxd5 cxd5 28 Pxd5 
weinig aanbevelenswaardig is, want 28 ••• 
Tg4? (om zich op g5 schadeloos te stel
len !aalt op 29 T!1+ Kg8 30 Pe7+ Kh8 
31 Pf? mat. Deze remise ging ik echter 

uit de weg (waarschijnlijk niet zo ver
standig), maar een kansrijker winstpoging 
dan de tekstzet was dan 
2) 2.5 Pc4 geweest, aangezien zwarts 

e-pion valt zonder dat zwart (direkt!?) 
op g5 zijn houtje terugwint want 25 ••• 
Tg3 26 Txe3 Txg5? 27 Tf3+ Ke8 28 Pd6+ 
Kd8 29 Pf?+ kost een toren. Het beste 
is waarschijnlijk 25 ••• Td8, net als ia 
de partij, maar nu met de mogelijk
heid voor wit om 26 Pxe3 te doen. 
Gezegd moet dat de stelling scherp en 
moeilijk blijft, trouw~ ook na de 
interessante mogelijkheid 26 Pe4!? 
Wie deze stellingen grondig wil 
analyseren mag alles in de volgende 
Schakeling kwijt; ik ben er te lui 
Toor. 



Hoewel ik mij er van bewust ben met mijn 
publika.ties vergeleken met RvG' s "Wil je 

matten?" nog. maar ·kort ·. in dit blad te 
verkere1 begin ik me al aar dig een "vaste" 
medewerker van de Schakeling te voelen. 
Dat is evenwel heus niet de bedoeling 
van dit blad! De Schakeling staa~ open 
voor alles wat er uit de vereniging komt 
en doe daarom eens kond' van de eigen 
gedachten/opvattingen over het schaken 
of - nog beter - publiceer partijenr 
Denk niet dat die te slecht zijn of te 
lelijk, want de redaktie alhier :. huldigt 
•e mening dat schaken weliswaar ook een 
beetje wetenschap is en een beetje 
kunst, maar toch vooral een sport. To9nt 
daarom de eigen strapatsen, want ana
lyseren is zeer bevorderlijk voor het 
eigen spel. To~- zover preek en reklame, 
het is natuurlijk ook ijdelheid waarom 
ik publiceer. 

Wit: Roland van Hartingsveldt 
Zwart: Bert Westera 
Koningsindische verdediging, 02.02.1987 

Dit jaar debuteerde ik in groep 1 in 
onze interne kompetitie. Mijn optimis
tische instelling ten spijt begon dit 
met bittere ervaringen: tegen Rob van 
Gompel, Coen Mekers en Henk Simon werden 
er vanuit goede stellingen halve en hele 
punten verspeeld wat mij een abominabele 
start van O uit 4 opleverde, aangezien 
Ed Schouten ook de taictische verwikkelingen 
na strategisch verdacht ·spel van mijn kant 
de baas bleef en me mijn enige recht
lijnige pak slaag verkocht. De onder
havige partij staat geheel los van deze 
groep, maar betekende voor mij een keer
punt. Voor het eerst in enige tijd lukte 
het me een goede stelling ook kalmpjes 
te winnen. 

1 d2-d4 
2 c2-c4 
3 Pb1-c3 
4 e2-e4 
5 Pg1-f3 
6 Lf1-e2 
7 0-0 
8 d4-d5 
9 Pf3-d2 

Pg8-f6 
g7-g6 

Lf8-g7 
0-0 

d7-d6 
e7-e5 

Pb8-c6 
Pc6-e7 

Een oude variant van het Konings-Indisch 
is op het bord gekomen, geen opening die 
ik veel speel (dit was de tweede keer), 
maar ook Roland heeft niet veel ervaring 
met deze stelling omdat hij nog niet zo 
lang met de damepion opent. Algemeen 
gesproken zal zwart proberen op de 

koningsvleugel de aanval te zoeken, terwijl 
wit de damevleugel voor zijn rekening neemt. 
Zwarts volgende zet ben ik in de NiC-bladen 
niet tegengekomen in deze stelling, maar 

het idee is natuurlijk bekend. 

9 Pf6-d7!? 
10 Pd2-b3r? 

Na de partij bekritiseerden we beiden deze 

zet als een positionele fout omdat het 
tegenspel op de damevleugel wordt vertraagd. 
Maar met het juiste idee gespeeld is de 

· zet misschien zo slecht nog niet. 

10 f7-f5 
11 Lc1-e3? 

Maar dit is fout, want nu heeft Pb3 geen 
funktie. Aangewezen was 11: ef5: omdat de 
standaardreaktie 11 ••• Pf5: nu minder. 
oplevert aangezien wit veld d4 onder 
kontrole heeft ( door Pb3 r), terwijl U ••• 
gf5: 12 f4 iets beter voor wit zal zijn. 

11 
12 Le3-d2 
13 04-05 
14 h2-h3 
15 Kg1-h2?! 

f5-f4 
Pd7-f6 

g6-g5 
Dd8-e8 

Een wat verrassende zet, maar Roland pro
beert zich alvast zo aktief mogelijk op 
te stellen tegen de komende pionnenstorm. 
Overigens zag de poging om op de dame
vleugel alsnog te kompliceren met 15 cd6: 
cd6: 16 Pb5 er riskant uit vanwege 16 ••• 
Pe4: met niets voor de pion. 

15 De8-g6 
16 Le2-f3 (?) 

Konsekwent, maar 16 f.) _oogt taaier. 

16 
17 g2-g4 
18 h3:g4 

h7-h5 
h5:g4 

Kg8-f7! 

Natuurlijk! De zwakke broeder op g4 zal . 
niet door een . toren gesteund kunnen worden. 

19 Kh2-g2 
20 Dd1-e2 
21 Tf1-h1 

Tf8-h8 
Th8-h4 
Lc8:g4 

De pion is binnen, maar het is aan wit 
waar hij hem wil hebben, de zwarte pluspion. 
22 Th4: gh4: opent de stelling enigszins 
en doet daarom verdacht aan, met een leuke 
(niet geforceerde) variant: 23 Lg4: Dg4:+ 
24 Dg4: Pg4: 25 Kh3? Pf2:+ 26 Kh4: !lî8t, 
27 Kg5 Lf6 mat. Roland doet het anders. 

22 Lf3:g4 
23 Kg2-f1 
24 Th1 :h8 
25 f2-f3 

Th4:g4+ 
Ta:8-h8-
Lg7:h8 
Tg4-h4 



De witte stelling is hoogst onplezjerig; 
hij h·eeft totaal ge~n tegenspel en de . 
witte vorst kan bovenè.ie;.1 , gehalijnd 
worden ••• 

26 c5:dn g5-g4 (??) 

zien de dr"'iee!lde overval op de konings
vleugel net is bezworen, terwijl met 
zetten als Lb4, Tc1 en/of Pb5 in het 
verschiet het spel op de damevleugel 
konkrete vormen begint aan te nemen. 

Ja hoor, hier komt het dan! Van dit soort 
momenten stijgt mijn GVD-elo met 100 
punten ineens. Ik dacht nog wel een · 
sterke zet te doen! 

31 Kf1-f2? a7-a6 

Kans gemist, nu wint zwart gemakkelijk. 

32 Pb5-c3 
33 Ta1-f1 

Pe8-f6 
Pf6-h5 

stelling na 26 ••• g4 

Na 27 de7:? wint zwart de dame aange
zien het na 27 ••• Th1+ 28 Kg2 gf3:+ 
29 Kf3: Dg3 mat is. Een direkte dame
winst zou evenwel 26 ••• Dh5! opgeleverd 
hebben, want wit heeft niets beters dan 
27 Df2 Th1+ 28 Ke2 Th2 29 de7: Tf2:+ 
30 Kf2: waarna hij een ellendig want 
kansloos einde zal beleven. 

27 De2-g2 c7:d6? 

Een ernstige fout, aangezien 27 ••• Dh5 
28 Kg1 nu op diverse manieren kan 
winnen, .bijvoorbeeld 28 ••• g3 29 fe7: 
Th2. én doek. Nu krijgt wit echter nog 
iets dat ik niet voor mogelijk had 
gehouden: serieus tegenspel. 

28 Pc3-b5! Pf6-e8 

Want 28 ••• Pc8 29 Tc1 is uiterst onaan-
genaam voor zwart. 

29 f3:g4 Th4:g4 
30 Dg2-h1 Lh8-g7 

Met enige goede wil had je zwarts 26ste 
ook een kwestie van smaak kunnen noemen, 
aangezien wits stelling er niet vro
lijker op is geworden: de dame moet 
zowel op veld g1 als pion e4 passen. Met 
31 Pa7:t had wit de zaken nu echter voor 
zwart ernstig kunnen kompliceren, aange-

· Wit probeert de aanval op de koning af 
te slaan ( en stuurde .. daarom het paard niet 
uit grazen op a7), maar dat bl!jkt niet 
meer te lukken. Met 34 Pe2 had hij nog 
even kunnen standhouden, hoewel het 

- onvoldoende moet zijn om de stelling te 
redden. De komende zetten behoren tot de 
prettigste uit mijn karri~re: in zijn te 
kleine ruimte wordt wit fluks opgevouwen. 

34 Dh1-f3 (?) Tg4-g3 
35 Df3-h1 Dg6-g4 
36 Kf2-e1 Tg3-h3 
37 Dh1-g1 Ph5-g3 
38 Dg1-g2 . 

Pareert zowel 38 ••• Th1 als 38 ••• Pf1: 

38 Pe7-g6 
39 Dg2-f3 Dg4:f3 
40 Tf1:f3 

De tijd.kontrole is, hijg, gehaald ••• 

40 Th3-h1+ 

••• maar de partij niet gered. 

41 Ke1-f2 
42 Kf2-g2 

En wit gaf het op. 

Th1-f1+ 
Pg6-h4+ 

Okee, door het zwakke ··intermezzo niet 
vlekkeloos afgespeeld, maar toch een 
partij waar ik met tevredenheid naar 
kijk: wits planloze spel is tamelijk 
doelbewust afgestraft (even op de ha
lijn letten, volgende keer). Bovendien 
wist deze overwinning me te inspireren 
tot het de volgende dag opnieuw spelen 
van het Konings-Indisch. Ik .wist tegen 
Adriaan Houtsmuller mijn skore in groep 1 
op te vijzelen tot 1 uit 5· toen deze in 
matige stelling zijn dame liet vangen. 
Maar de positieve invloed op mijn spel 
bleek vooral in de slotpartij van de 
groep, waarin ik mijn tegenstander 
regelrecht van het bord zette, zoal~ ik 
dat bij alle zes had geprobeerd. Z~e 
voor dit spektakel de volgende bladzijde! 



Interne kompetitie, 10.02.1987 
Wit: ·Bert Westera 
Zwart: Eef Wegman 
Siciliaans, Balasjov-variant 

1 e2-e4 c7-c5! 

Een verrassing: ik .had op het Frans 
gerekend en daarop de krachtzet 2 d3! 
voorber~id. 

2 Pg1-f3 
3 d2-d4 
4 Pf3:d.4 
5 Pb1:-c3 

d7-d6 
c5:d4 

Pg8-f6 
a7-a6 

Altijd ee~ moment voor rustige over
weging: kalm spelen met 6 Le2 of de 
bedoelingen in het midden laten met 
6 Le3 is mogelijk, of scherp 6 Lc4. 
Meestal kom ik echter op de tekstzet 
terecht, die . het scherpst is: 

6 Lc1-g5 
7 f2-f4 

e7-e6 
Dd8-c7!? 

Hallo, wie probeert er hier riu sche r p 
te spelen? Met de tekstzet maakt zwart 
duidelijk onmiddelijk aktief te willen 
worden op de damevleugel, waarbij hij 
de wat verdachte Poloegajevski -variant 
(7 ••• b5 8 e5 de5: 9 fe5: Do7) vermijdt. 
Een goede reaktie hier is 8 Lf6: gf6: 
maar voor liefhebbers van lopers zoals 
ik is dat een wat moeilijke zet. 

8 Dd1-f3 
9 0-0-0 

b7-b5 
Lc8-b7 

Met enige opluchting kon ik vaststellen 
dat .Eef afziet van de loeischerpe hoofd
variant 9 ••• b4 10 e5 waar zelfs Kasparov 
eens een partij mee verloren heeft. Als 
wit hèt initiatief niet wil kwijtraken 
is hij gedwongen materiaal te offeren 
en zulks is altijd eng. De tekstzet is 
meer solide. Ik overwoog 10 Dh3 vanwege 
10 ••• Pe4:? 11 Pe6:maar de zet 10 ••• b4 
zat me niet lekker: dus herinnerde ik 
mij 10 Ld3 Pbd7 11 Dh3 als door Euwe 
gegeven. Na enig nadenken besluit ik 
echter te proberen uit de theorie te 
raken. 

10 Lg5:f6!? 
11 Df3-h5 

g7:f6 

Nu is 11 ••• b4? ongezond vanwege 12 Pe6: 
en leek 11 ••• Dc5 mij de aangewezen zet. 
Ik had 12 f5 gepland en meende nu na 
bijvoorbeeld 12 ••• Lc8 13 Dh3 in het voor
deel te komen. Dat is zeker waar, maar 

thuis vond ik de stelling toch te .rug in 
de boeken bij de varianten met· onmiddel
lijke ruil OP f6: na u· ••• Dc5! 12 f5 
(het eindspel is ni.ets voor wit) Ke7! · 
(nu wel! zie de part i j) 13 Dh3 Pc6 
stond het gelijk in Damjanovic-Be.:rcza3, 
1971. Het hoeft geen betoog dat de reste
rende stelling scherp genoeg is om door te 
spelen ••• Zwart komt nu echter , met een 
plezierige verrassing. 

11 Ke8-e7? 

Zonder de tussenzet 11 ••• Dc5 is dit een 
ware grafzet. Vrijwel automatisch tastte 
mijn hand naar de loper om op b5 te 
offeren. Toen zag ik dat na 12 Lb5: ab5: 
13 Pdb5: zwart opnieuw 13 ••• Dc5! heeft 
waarna wit tijd moet verliezen. Wit wil 
natuurlijk meteen op d6 kunnen slaan': dan 
dreigt er ·. op :f7 een direkte katastrofe. 
Na enig nadenken had ik 'er iets op 
gevonden. 

12 Lf1-b5: ! Pb8-c6?! 

Maar Eef laat het zich niet bewijzen. Ik 
had op 12 ••• ab5: gepland met het dame
paard terug te slaan 13 Pcb5: ! Nu is 
13 ••• Da5? 14 Pb3 Da2: 15 Pd6: helemaal 
uit, zodat ook hie~ 13 ••• Dc5 de aangewezen 
zet is. Er volgt echter verrassend s~ertt ;;,·:-
14 Pf5+!f en na 14 ••• ef5: 15 Pd6: heeft 
zwart tegen het inslaan op f7 niets beters 
dan het geven van de dame met 15 ••• Dd6: 
16 Td6: Kd6: maar ook dan volgt 17 Df7:! 

analyse na 17 Df7: 

Wat een stelling! Materieel ga.at het 
voor zwart nog wel met drie stukken en 
toren vo9r dame en een handvol pionnen, 
maar nu verliest hij me~~en materiaal: 
er dreigt zowel 18 Db7: als 18 Df6:+ en 
de zetten 17 ••• Pdî en 17 ••• Leî die dit 
parerew-fálen beidé op 18 !'41+. Wat ik 
achter het bord slechts vermoedde blijkt 
hieruit duidelijk: na het _ "intuïtieve" 



offer van een tweede stuk staat wit 
gewonnen. Met die gekke steiling op het 
bord blijft het echter nog heel lastig 
zodat zwarts rommelkansen zeker niet 
minder zijn dan in de partij en Eef toch 
hiervoor had moeten kiezen (bovendien . 
had ik dan "geniaal" gewonnen in plaats 
van "gewoon"). 

13 Lb5:c6 
14 Dh5-e2f 

Lb7:c6 

Kombineert aanval en verdediging. Het 
~sterkst leek mij nu 14 ••• Lbî om nare 
wendingen als in de partij uit de stelling 
te halen. 

14 Lf8-h6 

Ligt voor de hand met het oog op 15 Pd5+1" 
Ld5:! 16 ed5: Lf4:+ 17 Kb1 Le5 en zwart 
heeft een aanvaardbare stelling? Maar de 
loper presteert hier niets en blijkt 
taktisch ongelukkig te staan. 

15 Th1-f1 Ta8-b8? 

Blunder in slechte stelling. 

stel~ing na 15 ••• Tab8 

Het lijkt logisch na pionverlies dan 

maar gebruik te maken van de open .geko
men lijn (per slot van rekening de 
rechtvaardiging van een pion"offer"), 
maar het was noodzakelijk eerst de 
koning te spelen, waarna wit kan kiezen 
hoe de zwarte stelling onder vuur te 
nemen. 

16 l?c3-d5+! Lc6:d5 

Gedwongen, want 16 ••• ed5: 17 Pc6:+ Kd7 
18 Pb8:+ Tb8: 19 Td5: leidt tot een 
hopeloze stelling. 

17 e4:d5 

En nu, gekonfronteerd met drie drei
gingen: Pc6+ Pf5+ en de6: besloot Eef 
tot ••• 

17 
18 Pd4-f5+ 
19 d5:e6+ 
20 Pf5:h6 

Tb8-b6 
Ke7-d.7 

f7:e6 
Th8-b8 

••• met het witte pluspaard voorlopig in 
verweggiestan hopend op kansen tegen de 
witte koning. Dat blijkt tegen te vallen. 

21 Tf1-e1 d6-d5 
' 

Want 21 ••• Tb2:? 22 De6:+ Kc6 23 Dc4+ Kb7 
(23 ••• Kd7? 24 Te7+) 24 Dd5+ Ka7 25 Dd4+ wint 

22 g2-g3 Dc7-c6 
23 f4-f5 e6-e5 
24 Td1 :d5+! . Kd7-c7 

Na 24 ••• Dd5:26 Td1 Dd1:+ 27 Dd1:+ krijgt 
zwart pion b2 niet eens. 

25 Te1-d1 
26 Td5-d7+ 
27 Td7-d8+ 

Tb6:b2 . 
Kc7-c8 
Kc8-b7? 

Een welkome blunder. 27 ••• Kc7 moest natuur
lijk hoewel zwart na 28 T1d7+ Dd7: 29 Td7:+ 
Kd7: 30 Da6: moet opgeven. 

28 Td8:b8+ 
29 Kc1:b2 

Kb7:b8 
Dc6-b5+ (f!) 

Een laat .ste duivelse poging het tij te 
keren. Ik rekende op 29 ••• Db6+ en had me 
daarop 30 Kc1 voorgenomen. -Nu faalt 30 Kc1 
evenwel op 30 ••• De2:r Gelukkig zag ik het 
bijtijds? 

30 De2·:-b5+ 

Zwart geeft het op. "Die variant is ook 

niets voor zwart," alàus Eef na afloop. 
Ga dat Balafljov maar wijsmaken, die er 
.zelfs Tal eens mee versloeg! 

Gedegradeerd met 2 uit 6 uit groep 1, ik 
berust erin dat het zo is. Tevreden in 

ieder geval waardig afscheid te hebben 
genomen en met de zekerheid dat het de 
volgende keer geheel anders zal gaan ••• 

LJM ·120287 



De ·intimidatiemethode van de redaxie 
heeft · ~l , behoorlijk succes gehad voor 

· dit nummer van de Schakeli~g; zo ver
_welkomen wij op deze bladzijden Ad 
Putter, die echter niet de bente ' 
typist van de vereniging is gebleken. 
Vandaar dat hij zijn bijdrage in een 
aangepaste vorm vindt weergegeven. 

Wit: Ad Putter 
z·wart: Thijs Wenniger 
Dame-Indisch 

1. d2..,.d4 
2.~Pgl-fJ (!) 

Pg8-f6 · 

Veel clubleden denken nog steeds dat 
dit een slap zetje is, met name de 
Boedapester- en Albin tegengambiet
openerar De verbijstering dat een 
simpele zetverwisseling hun hele 
openingsvoorbereiding in de war kan 
maken zal hen tot dit oordeel hebben 
aangemoedigd • . 
z. 
3. 
4. 
5. 
6. 
?. 

c2-c4 
g2-gJ 
Lfl-g2 
0-0 
d4..-d5?? 

e7-e6 
b7-b6 

Lc8-b7 
Lf8-e? 

0-0 

Een pionoffer waarmee Kasparov heel 
wat punten heeft gescoord. 
7. e6xd5 
8. Pf3-h4 
Onder het motto: een paard aan den 
rande is z·elden een schande. 
8. c7-c6 
9. c4xd5 c6xd5? 
Normaal is 9 ••• Pxd5 waarmee zwart 
zeker gelijk spel krijgt als hij niet 
in de valstrikjes trapt. 
10. Pbl-cJ Pb8-a6 
11. Ph4-f5 
Zet altijd een stuk twee keer in de 
opening! Meteen slaan op d5 is slecht; 
ll Pxd5 Pxd5 12 Lxd5 Lxd5 13 Dxd5 
Lxh4 .etc. 

ll. Pa6-.-c7 . 
11 .•. PcS was een ~ndere mogelijkheid. 
Wit speelt dan 12 Lg5 en dreigt na 
Pxe? op d5 te nemen. 
12. Lcl-f4 · 
Met de dreiging lJ Lxc7 Dxc7 14 Pxe7+ 
met stukwinst. 
12. d7-d6! 

.Beter dan 12 ••• Tc8 of Te8. 

Op 12 ••. Te8 volgt 13 Ld6 Lxd6 
14 Pxd6 en zowel de toren als de 
loper staan in. Op 12 •.. Tc8 is 
13 e4! vervelend: zwart mag de 

· pion niet nemen, 1J •.• dxe4 
14 Pxe7 Dxe7 15 Lxd6 met kwali
teitswinst. 

· 13. e2-.-e4! 
W,.eer mag zwart niet nemen vanwege 
kwaliteitswinst. ' 

13. 
. 14. c4xd5 

15. gJxf4 

Pc7-e6 
Pe6xf4 

De zwarte stelling ziet er na de 
stukkenruil al heel wat bet ·er uit. 
Maar door de inactieve lopers 
heeft wit een duidelijk voordeel
tje. 
15. Tf8-e8 . 
Het zwarte plan moet zijn om de 
Le7 via f8 naar g7 om te spelen. 
Deze torenzet maakt dat mogelijk. 
i6. Tfl-el a7-a6? 
Beter was 16 ••• Lf8 17 Pd4 met de 
mogelijkheid Pc6 en wit staat 
beter maar zeter niet gewonnen. 

1=7• Ddl-d4 
Maakt gebruik van het feit dat 
de . zwarte dame niet tegelijk e? 
en b6 kan blijven dekken. 
17. b6-b5 ·. 
18. PcJ-e4 Ta8-c8 
Zwart heeft niet beter. 18 ••• Lxd5 
faalt op 19 Pxe7+ Txe7 20 Pxf6+ 
gxf6 21 Lxd5 met stukwinst. Het 
Pf6 mag niet slaan vanwege Dxg? 
mat en 18 ••• Lf8 faalt op 19 Ph6+! 

19. Tel-eJ! 
Wit kon nog niet 19 Pxe7+ - spelen: 
19 .•• Txe? 20 Pxf6+ gxf6 21 Dxf6?? 
Txel+ ' met dameverlies. Na de 

t 
1 

., 
j 



tekstzet kan zwart de toren on. de 
e-lijh nie ·t meer met s~h:3.~ sîaan: 

, er dreigt dus pionwinst. De Te) kan 
omgespeeld worden naar gJ en wit 
kan de torens op de e-lijn verdub-· 
belen: de zwarte stelling is niet 
meer te houden. 

stelling na 19 TeJ! 

19. Tc8-c4 
Deze zet lomt te laat. 
20. Pf5xe7+ Te8xe7 
De twee andere mogelijkheden ziJn de 
moeite van het bekijken waard: de 
bedoeling van koningszetten is de 
dame van de diagonaal al/h8 te 
dwingen om pas daarna op e7 te slaan. 
Maar de witte dame hoeft niet weg! 
Na 20 .•• Kf8 21 ?xf6! Txd4 is 22 Pxh7 
mat! of 20 ••• Kh8 21 Pxf6! Txd4 22 
Pg6+! fxg6 (hxg6 23 Th3 mat) 23 Txe8+ 
met stukwinst. (L ... S. Uw typist meent 
dat hier 20 ••• Kf8 toch het beste is: 
21 Pxf6 Txe7{!) 22 DdJ gxf6 23 Dxh7 
Tx_eJ 24 fxe3 en wit staat ook hier 
weliswaar gewonnen, maar zwart mag 
nog doormodder~n. LDW) 
21. Pe4xf6+ 
Weer kan zwart een koningszet doen: 
21. •• Kh8 (na 21. .. Kf8 volgt natuurlijk 
21 .•. Pxh?+) maar weer hoeft de witte 
dame niet weg: 22 ThJ! dreigt mat op 
h7 met snelle winst. Daarom: 
21. _ g7xf6 
22. Dd4xf6 
Zwart gaf op. De dreigingen 23 Txe? 
en 23 TgJ+ zijn niet tegelijk te 
pareren. 



ZTifGT .lq.1,,El'f MEE MET ur:, 2 ! 

door Jaap Deinema. 

Het tweede t1.en.ttl is gewoonweg 
ai.et te stoppen. Ook het ge"n"ees
de Landsmeer 1 werd aan de zege
kar gebonden en ongel'Jlaakbaar 
prijkt US 2 nu bovenaan de rang-
1\ls t van de· tweede klasse B. 
De· aan.dacht moet n.á.tuurljjk :n:i.et 
hel.emaal wrs1appem en str1J;d
lustig als alt~d moeten we QQ1t 

gewoon Pion 2 en Isol:an:i 2 lil!Og 
verpleti~rea. maar we zouden 
wel. 'b:ijzonder ·grote oetlullen 
zjjn• als promotie ons nu nag 
zou ontgaan. Laat di.t gezegd 
zijn.. Mi.sschi.en moet er nog een. 
,etgeaeste os geotterd worden 
aan Caissa om haar gunstig te 
steJDllea• maar ook al.s we dit 
zouden vergeter1• zou ons DOg 
we:illli.g k~en ge'beure~. 
Si.mids het versch~nen. ván.de 
vorige Scbake1i.l!ag hee -rt US 2 
l!IIOg maar iin wedstrjjd gespeel.d 
-wat werkt dat redactieteam toch 
sa.el.- en. wel voornoemde J!atcb 
tegen. Landsmeer l. De onzen 
wonnen ae :t 6-4. 
Toen. wij op 17 februari de· la n ge 
rei.s aal'llvi:agea naar Lan.dsaeer. 
diep in de llfoo,rdhollandse Pol.
derge .bieden ge::tegen" waren wjj 

al irl het comforta'bele 'bezit 
TaJ21. een l-0 voorsprong, want. 
Rudi.e had al (aet zwart) aan. 
'bord l.O geWQDilen in. eeJl Gria.
te1d-Indi.sche · partij, waarim hU 
zoaa.ar twee verbo .n.den vrjjpio?men.. 
Daar de o~erkant had kunnen 
d:i.rig~ren.. In de Laadsaeerse 
Calloen.straat werd er urenl~ 
gezwoegd al.voreas de volgen.de 
~sl:lssilllg te . notere.l!l. vi.el: 
Jaap ,:.d"V. W01D.. krachtig. Bert 
Q;Ok. even later en Henk speel.d e 
z:ljn eindspel oa-'be:-ri.s-pe-lJJ)t.. 
Dat was al 4-0. Daarna spee1de 
Ro1aad r ell:i.se tegen een ouwe 
taaie rakker die vroeger nog -
:naar eigen zeggen - iD de hoofd- · 
klasse had gespeeld. Ad:p. brak 
af (ongeveer rem.se), Uw Verslag
ge~er brak af (verloren stel.l.:iJJg 
tegen de Jeroen Pik.et van. Lan.ds
aeer en omstreke~ eea jongetje 
Yalll'. een jaar of 1.3, Gert-Jan 
van der Hoeven genaam.d, U zul.t 
nog wel meer -van he• bore.ia.), 
Peter vergaloppeerde zich, Ad 

R. 'brak af ( " '~"='~~e=- 1.--,t..se) • 
M~rc o~!t (~ ... o:1 erg re.mise, hoe
wel. 1:~c- îa de opea:ûlg wel een. 
heel erg prettige stel.lilllg had 
wetea t.e: kr\lg&D, maar zjjn tegen
s taader verdedigde zich Joe
s o eponaaias) em daarop oatspol!I 
zi.ch eea authenUeke- koehand el. .. 
1 ReDise? 1 'Ja, maar da.D aoet hij 

te.gen hea opgeven•. 'Al1eea ais 
hltllïe reaise spel.ea •. 'Ea d~e 
t wea daaro. ook'• 'llap• ze:ldea 
de handen. ea aldus werd 'bes1oteiil. 
De lalsre:izi.gers aadêr de omzea 
mocht.en. aet Laads:aaeers 1tierde-
b;>.rdspeler teragrijdea Daar A»
sterdam ilk di.ens automoldel.. 
Eea sport:tef ge ·laaar! De anderen 
zouden terugre1zen il'l Ad R.'s 
tterld.elLer ea we zouden ellaar 
1n de -yertromrde omgeving van 
B 88 treffen voor een e'Sal.uaUe. 
Na• de eerstgenoeaden waren al. 
snel ter plekke, maar waar 'b:leef 
to ch Ad R. met~ crew? Over 
het voorgeval.lene tekende: Uw 
Verslaggever het volgende op ui.t 
de eDigszillls incoherente aonden 
van A~ P. en Marc. BjJ de atv.aart 
bl.eek be,t yervoermiddel van Ad R. 
een _lekke 'band te hebben" Terwijl 
een . gedeelte de,r reizigers de 

woning van een argeloos Lands
meers gezin billinendrong om daar 
de ANWB te be ·llen, meen.de eea 
ander gedeel.te (Ad P. & Marc) 
zich in het di.chtstb:iJzünde ca~ 
ve r di.enstel:ijk. te maken •. De 'bar
keeper van dit aet de ruslieke 
naa11 'De Rlnf' getooide drank
lokaal 'bli.eek al.ras de Griekse 
beginselen toegedaan te zijn. 
Wi.llea -dat was . zjJn naa11- li.et 
z:ijn oog vallen op Ad P., di.e 
- ook miet Ids - hier ge~ruik 
van maakte door yoor hem en Marc 
vele grati.s pilsen te versieren. 
De oaYOlprezen · ARWB was veel ee~ 
der ter pl.ekke dan gedacht, pl.akte 
de 'baad, maakte een einde aan. 
Willems aooie droom en zorgde · 
ervoor dat w~ dit wo:aderlUke 
verhaal nog in. reconstrueer-
bare versi.e mochten verneaen. 
De evaluatie- met eea drankje 
ea een- praatje 'bleek no,gal wat 
tjJ:d te ; vergen. Daarom r.1.chtten 
w:ij onze · passen Slll8l. naar catf3 
De Prinses, toea Barry oD.T.er
murwlaaar de tent sloot op eèa 
onchri.steljjk tUdstip. o, wat 



een. tel.em-stelJ.i.Dga toea ook de 
p.ri.Dsès v~ De Fri.D.ses - onge
·Ulellg voor o,JrRze smeekbeden -
geirllteeteerd bleek door het 
"lrQ.e ge-al.ui ti.D.gst:U.denvi.rus. 
Goede raad was duur. Geiuk:kig 
bleken eDkeJi.e: die-hards no,g 
een. ge1egenheid te kenne:a:. - 'de 
Jordaamsoci.ët.ei.t• - die: ·DQg 
ope:m was. Sl.echts kort konden 
w:ij. aen.e11 de beste schakers van. 
dat ca~, 'Van de . Rozengracht" 
m.ssehi.en. weJL van de hel..e Jor
daal!l te zijn, wan.t daar kwaaen 
de Internationale Meesters Ger"
Jan de !l>er eD Albert. ID..ees 
bimlem. Het l..aatste wat ik. ae 
herilml.er :ls eel!II. o.,nderhandeling 
tussen . Rob Ya.a G. en Gert-Jan. 
de B. _ over een schaakmatch tus~ .., 
seri bei.den. ea Bobs verontwaar
<tlging over des aeesters -vraag
prijs 'Vaill f 100,~ . per part}J. 

R~sum~: 

La.Ddsaeer l - US 2 4-6 

Persoon.1.üke score ·s US 2: 

Sillk>B 
Putter 
Ordodi. 
Beugel 
Dei:aeaa. 
V~ der Veen 
Ridder 
V..lJar~STeldt. 
Westera 
Groot 
_ V a,a Me gen 
.Weimi.ger 

DE SGA-CUP. 

% 

3?! 
90 
90 
80 
40 
90 
60 
90 

I.00 ' 
Q, 

bord pt/part 

1 ~/4 
1.,.8 41/5 
2.a 4-!/5 
3.,8 4/5 
4.-S 2/5 
5"8 4-t/5 
6.8 3/5 
?,.8 4:i/5 
8~8 515 
9 0/1 

l.Oi 4/4 
:to JL/l 

100 
100 

US was nog in de running w .or de 
SGA-<:Up ea dat was de re ·den. waar
om op 12 februari. ti.er us•ers 
aanwezig waren in de Wetltouder 
Verhey Sportba:t om. een kwart.et 
Raadsheren te ·bestr1Jden. Onze 
overmoedige stemming werd snel 
gelogenstrart. S~yer Dezes · 
hiel.d aal!l het vi.erde bord het 
hoofd niet bo.vea water• toen · 
hjJ iJl eea gecompliceerde partij 
per ongelllk een paar ~ten 
door elk.aar haal.de · ea een stuk 
'8rl.oor" Dat was eea l.-0 achter
staad. Ondertussea stond Pet.er JaEt 
zwart al. de l'lele partJJ sl.eckt.er~ · 

aaar hJJ had zi.c:h. oat110rstel..d, 
kon reaise maken, aaar verz~ 
de dat enige llal.en en. toen was 
het. t.e laat. Martijn aan bord 1 
ga~ een stUik weg" won het 
terug en remise was het r&sul
taat. Ad had toen al. een keer 
in het bel.ang van de el.ub 
- hul.de! - relli.se gewei.gard ilrl 
eel!l saai.e stelling» maar .toea 

·het al.leaaa1 niets aeer ui..~
maak:t.e~ werd de z.e partij ook 
maar rellise gege~en •. 
.We helaben een. ·fiks pak slaag 
gekregen. 

Gedetailleerde uit~lagen: 

bord l: Spaan - Van :&vea !-i 
liac;);rd 2: T.i.epel - Beugel. l.-0 
'bord 3: Pat ter - Post H · 
'bord 4:: Bt--ei..den'bach - Deinema l~ · 

De Raadsheer - US 3--l. 

Jaap Deill'l.e11a. 



NiltUWE INDELING van de CROEPE'M en ander e data 
de . Aanvang 3 cyclus~ voor~~ I 24 maart, groepen ·11 31 maart, groepen III 

niet voor 31 maart (worçt nog bekendgemaakt). 

Nieuwe indeling groepen (onder voorbehoud wegens onvolledige gegevens): 

Groep I 
1.Tom 'furk 
2.Putte~/Ordodi 
3.Beugel 
4.Spaan 
5.Stigter 
6.v Gompel 
7.Mekers 
8.Simon 
9.Schouten 

Gro~p IIA 
1.v. Dinteren 
2.Deinema 

(pA) 
(pB) 
(pB) 
(pA) 

3.v Megen/Berkenbosch 
4.0rdodi/Putter.-
5.Wegman. 
6.Westera 

Groepen III 

rl:24 maart 
r2:31 maart 
r3:7 april 
r4:21 april 
r5:28 april 
r6:5 mei 
r7:19 mei 
r8:2 juni 
r9:9 juni 

Groep IIB 
l.Ridder " 
2.v Hartingsveldt 
3.Teheux 
4.Blankert 
·5.v/d Bij 
6. Houtsmul _ler 

lvrij 2-9 3-8 4-7 5-6 
6vrij 7-5 8-4 9-3 1-2 
2vrij 3-1 4-9 5-8 6-7 
7vrij 8-6 9-5 1-4 2-3 
3vrij 4-2 5-1 6-9 7-8 
8vrij 9-7 1-6 2~5 3-4 
4vrij 5-3 6-2 7-1 8-9 
9 vrijl-8 2-7 3-6 4-5 
5vrij 6-4 7-3 8-2 9-1 

rl:31 maart 
r2:7 april 
r3:28 april 
r4:5 mei 
r5:26 mei 

1-6 2-5 · 3-4 
6-4 5-3 1-2 
2-63-1 4-5 
6-5 1-4 2-3 
3-6 4-2 5-1 

Hiervoor kan iedereen zich nog opgeven (Jurgen 796085, Adriaan 906459) ., 
maar zo spoedig mogelijk (voor 31 maart) resp. afmelden! 
Geplaatst zijn: 
Snijders, Berkhout, Souren, Lassauw, Hoogland, v Wigcheren, v Kerkwijk, Xempfi, 
Rozemond,Raymakers,Abadi, Brinkman, Berkenbosch*,Wenniger*,nog 2 open plaatsen. 
Vermoedelijk speelschema: 
rl 19april1-2 3-4 
r2 19 mei 1-3 2~ 
r3 2 juni 4-1 2-3 

Jaarvergadering+ d~~~ -
De jaarvergadering staat gepland op 12 mei, met daarna doorgeefschaak;alter
natieve datum voor het doorgeefschaak: 16 juni. 

VIJFTIENKAMP 

De voorlopige agenda van de vijftienkamp luidt: 
donderdag 14 mei go H88 
vrijdag 15 mei fietsen Sloten 

insdag 19 mei schermen Sportcentrum 
vrijdag 22 mei bridg~; Bot.enhuis 
maandag 25 mei handbal -~ö~t:'cetrfuni 
dinsdag -26 mei tafeltennis Sportcentrum 
vrijdag 29 mei zaalvoetbal idem 
maandag 1 juni · softbal ~/ .,~'.3· 
dinsdag 2 juni volleybal .idem 
donderdag 4 juni schaken H88 

vanaf 20.30 
16-18 uur 
vanaf 18.00 
vanaf 19.30 
19.00-21.30 
vanaf 19.30 
vanaf 17.30 

::· 1i:30-2i~eo 
-~~ ;2ó.oo 

a vrijdag 5 juni tennès nast Sportcentrum vanaf 17. 00 
dinsdag 9 juni badminton Sportcentrum 17.30-21.30 
woensdag 10 juni basketbal! idem 19.30-21.30 
donderdag 11 juni zwemmen Marnixbad 17.00-19.00 
vrijdag 12 jUJ'.li feest Botenhuis vanaf 20.00 

onderdag 21 mei atletiek Ookmeer vanaf 17.00 uur 
7 april zal het boekje van de 15kamp op de c~ub worden uitgereikt. 
Opgeven bij: Jurgen Stigter(796085) 


