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R'UDAKSJONEEL 

Om te laten zien dat het al tijd nog erger . kan, 'llweer e~::-: ~ch-'!'_!-;01i1tg c:ü o.M.r 

àl.wo~r eén redaxioneel bij. De bloedrodé omslàg staat 1:-,1•g voor fal 1c strijd 

op de borden, zoals bij na.speling zal blijken! Dit ~~~~~~tm:'!!o~ van het seizoen 

bevat een bonte verzameling aan bijdragen, maar wat de redaktie betreft moet 

het kopij-a.:mbod nog sterker werden gediversificeerd (een walgelijk neolog:i.sme). 

Aarzel dus niet om de zomerstop van begin juli tot en met eind augustus t~ 

gebruiken om JOUW bijdrage voor de eerste Schakeling van sei~oen •87/•88 tot 

i:n de puntjes te verzorgen!? In dit nummer bieden wij onze lezers: -

- een reda.xioneel, omdat dit nu eenmaal gebruikelijk is; 

- de notulen van de ALV dd 12.05.1987 omdat obk,·dit gebruikelijk .. is; 

- soheidend teamleider Peter van Baarle staat bondig maar op gepaste wijze stil 

bij de degradatie van het 1ste team, en laten we er dus o,,k·hier maar geen 

w~orden meer aan vuil maken; 

- van Peter Ton ee:n bijdrage uit de tijd dat het behoud nog gloo1 ·de aan de kim; 

- westrijdleider-ertern Roland van Hartingsveldt doet zijn laatste verslé38 van 

de erlerne prestaties (hij heeft althans een standenlijst ingoleverd). Ds 

onvolprezen Wim van de Bij volgt hem volgend jaar op en wij hopen dat de 

ontwikkeling van het grote sohaaktalent waar deze blijk vau geoft, door het 

verantwoording nemen geenazins wordt bel~mm~rd; 

- teamleieer Ja.a.p Doinema steekt da loftrompet over het succesvolle tweede team; 

- alweer Jaap Dein~ma doet een onverkort verslag van de door US n:ede-georganiseerdo 

stijd (r vergete~) om het Nederlar..ds3 Studentenkempioen&ohap 1987; 

- vnn Ed Schouten enige partijen uit het bovengo~oemde kampioenschap; 

- alo Tom Turk het ha.alt bericht hij over zijn laatste partij a.azi het 1ste bord 

van hot 1ete, w9lke hij fraai afsloot met zijn 1ste overwinning; 

- von Peter Bau~el verloor Tom fraai, en de witspeler doet z9lf verslag van 
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d~ze partij . vol me1•kwa.ardiee en bba.rre stellingsbeelden o.q. materiaalverhowli~;! 

' . 

1 

- Rvland van Hartingsveldt en Bert Westera doen verslag van SOA-toernooi; 1 

• 
1 

- A~iaan Houtsmuller heeft eon stukje toegezegd over de luatrumwedstrjjd van 1 

! 

afgelopen ~aterdag en we zijn benieuwd of dat ook inderdaad komt (hij heeft 1 

do hele zomar om aan zijn ondertussen al legendarische remise-a'rtikel te werken); 

- al~erende berichton bereiken ops vanuit de Gargl-rubriek; 1 

1 

Voel lees-en scha.akplezier, 1 juni 1987 Bert 

N.B. Te elfder ure brengt jubilaris RvG zijn slotbeschouwing, zo rijkelijk ge

illustreerd. dat hij kennelijk poogt Jurgens bloed ten leste male aan de 

kook te bren.gen! (J0,10 per afgebeeld figuur op een diagram). 
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Notulen Algemene Ledenvergaderi ng US-schaken dd 12 m~i 1987 te II188 

Voorzitter Peter van Baarle opent om 20. 31 :09 de vergadering en heet eeniede1 ' 

welkom. Buiten het voltallige bestuur zijn zeatien leden komen opdagen, en 

hangende de vergadering druipen er nog twee binnen • 

2. Onder de msdedelingen behoort de berichtgeving van het sluiten van de mensa 

H'e8 in datz~lfde jaar: wellicht dat schaken met go mee kan verhuizen naar 

de nieuwe. mensa op het Binnengasthuis-terrein; eventueel kan er een denk-

::t'!portrnimte in de door- US te bouwen sporthal betrokken worden, maar dit laatste 

ligt nog wat ve1·der in hat verschiet. Duidelijk is dat er op dit terrein voor 

de afdeling ,~n en a.ndor aan belangwekkends gaat gebeuren. Verder doet Jurgen 

St.igter n1ededeling va.1'1. ee..'"l wedstrijd oud-US-ochakers tegen het huidige 1 ste 

te?Jn met aansluitend feest op de Hacquartstraat 6, hetgee.~ alles al plaats 

moet hebben gevonden op .30 mei, even voor het uitkomen van deze Schakeling., 

3. Notulen van de vorige vergadering wordon zonder klachten goedgekeurd. 

4. Rolaud van Ha.rtingsveldt . treedt af als wedstrijdleider-extern en krijgt als 

d:mk van de vereniging een fles wijn en van het bestuur de schaakcomputer, 

tot ontgoocheling van Rob. van Gompel, maar de rust keer 't weer als Roland in 

èen genereus gebaar de machine aan de vereniging .schenkt. Ondanks de kennelijk 

royale beloning blijkt ni<';tllland van de a.anwezigingen de funktie van W1E te 

ambi~nn. Zelfs dreigementen behalen niet het gewonste effekt en de vergadering 

machtigt het bestuur om voor het nieuwe seizoen een oplossing to zoeken. 

Shcht nieuws is er va:n het 1 ste team, dat is gedegradeerd naar de 3de klasse 

KNSB, maar zowel het 2de als )de zijn gepromoveerd naar respe.~tievelijk de 

1 s-to en 2de kla.<iae SGA. 
·= Wedstrijdleider Peter ·van Baarle beelui t dit moment de fleassn voor de al 

bekende kampioenen en topwcorers uit ·te re i ken" Ds topsk orors zijn, van 1 tot 

4: Pet ~r Ton, Eext Weaiera, Onno Rayma.kers Marten van Kerkwijk. Snelschaak

kei;:pioeu M~ijn Spaan r~·i jgt eeu ovationóol applaus en a.a.n het eind van de 

avond blijken Willom Blankort e.1 Thijs Wenniger het kampioenskoppel van het 

doorgeefschaken en mogen ied6r ook een fles innemen. 

5. Penningru6eater Ji;;.x•g3n Stigter gee f t enige toelichting bij dè door hem verstrekte 

financiële staatjos: de afdeling draait momenteel financieel redelijk. De · 

ve~gadering ga.at akkoor d m3t d9 verhoging van de basiskontributie voor US tot 

f 15 en aterot ook in met een kontrib-.itieverhoging van J' 2,50 indion de aubsidie 

voor do reis.'costen van het 1 ste team wordt a.fgsechaft ( stemming over dit laatste 

10 tegen 2). 
~ 

6. Het door sekretaris Bert Weatera uit de doeken gedane bestuursvoorstel om met 

ingang van volgend seizoen een bekertoernooi te organiseren wordt unaniem ea.u

genomono Op de najaaroledenvergadoring zal de loting worden verricht voor de 

voorro:,.dcis (om tot een macht van 2 te komen): de partijen zullsn 'bestaan uit 

1t uur voor veertig zetten (weds~rijd) en dan tuur uitvluggeren per persoon 

(verlenging). Eindigt de partij onbeslist dSll wordt er m9t verwisselde kleul"en 

eon vluggertje gel:'peeld van 5 minuten per persoon (strafschoppen), net zo lattg 

tot er ean 'beslisaing is gevallen. Belcerwedotrijdon kunnen in bsginssl niet 

vooraf of achto1~a.f worden gespeeld ( de speeldata zullen ruim tevoren worden 

v.:i.st gee'teld) en moeten op de klub . lfOrQ.en gGhoud-m. Ds bakerwinnaar krijgt het 

recht om het volgende seizoen uit te komen voor US in bekerwedstrijden. Tevens 

zal hem (haar) een fl'aaie wisselbeker ten deel vallen die nog in de maak is. 

7. Een oeverloze godachtenwisaeling over de verwerking van de TPR en de erterne 

W9dstrijden leidt er uiteindelijk toe dat de v&rgadering (zonder stemming) 

de huidiS,'8 situatie handhaaft: de ranglijst wordt opgemaakt met meeneming van 

de externe resultaten. 
8. Ji,.rgen Stigter doet eon beetuurS"1oorstel uit o.e doeken voor de interne kompe-

ti tie: hij stelt voor het nieuwe seizoen twee cycli to spelen met twee paral

lelgroepen 1 en 2. De zogena.arnde "periodekampioonGn'' ( winnaars groepen 1, of 

eventueel nummers 2 bij twee cycli dezelfde winnaar} zouden dan aan het einde 

van het seizoen onderling een volle komp0ti tie moeten spelen en zo tot een · · ,. ·. 
'·.; ~: ~; ... :. 
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"groepenkampioen" moeten komen$ Dezelfde regeling.zou opga.an voor de nummers 2 

van de groepen, de nummers 3 etcetera ad infinitum. Wedstrijdleider-intern 

Adriaan Houtsmuller ziet deze eindrondes niet zitten - de groepenkampioen is 

wat hem betreft prima, om de rangsliJst, tot en met nummer 30 vast te stellen is 

naar zijn mening een vrijwèl onmogelijke opgave. Klubkampioenskandidaat Ed 

Schouten vraagt zich af of er aan het eind van het volgend seizoen, met de 

snelschaak;...· en dóorgêefschaakk:árnpidetién er bij, nog spelers op de klub over 

zijn die g~~n kampioen zijn. Na een rommelige en veelal zinloze diskussi e 

volgt uiteindelijk instemming met het starten van het nieuwe seizoen met twee 

parallelgroepen 1 en 2, en wordt een beslissing over de afsluiting van het 

seizoen doorgeschoven na.ar de septembervergadering, als er misschien meer mensen 

over de plannen hebben kunnen nadenken (daarvoor moeten zij namelijk wel de 

bot:ulén hebben gelezen). ' 

9. Tijdens de rondvraag blijkt iillem Bla..'lkert te wensen dat informatie over 

ingrijpende voorstellen tevoren in de·· Schakeling te lezen zal zijn - volgt 

een debatje over ningrijpende" versus "teohnische 0 voorstellen. 

Coen Mekers suggereert dat · de groepenstanden van de interne groepencycli per 

computer aan eenieder kenbaar zouden kunnen wor den gemaakt; Ronald Hooglar1d 

- die zich eerder ook al beklaagde over het achterwege blijven van recente 

standen in de groepen op kaarten - verklaart zich van goede wil. Overigens 

studeert onze ratingspeoialist/berekenaar binnenkort af en is het onzeker of 

us: in de nabije toekomst nog van zijn diensten gebruik kan maken. Eenieder die 

de beschikking heeft over komputertijd e~ geheugenruimte wordt opgeroepen zich 

bij het bestuur te melden. 
10. In een chaos van doorgeefschaakbeluste congresgangers sluit de voorzitter 

de vergadering op een niet meer achterhaalbaar tijdstip. 

:Bert 

,. 

- . . .. ----· - - -·---

Veral e.g v h 4 e extern dd 9-~-871 

Op 9-3-87 ging he t ~e, de kou trotserend, naar oost om het op te nemen tegen 

DES/WGM6. Nadat om kwart oTer acht bleek dat ve kompleet varen- uniek - kon 

de game beginnen. Overigens wil ik nog even kwijt, dat het v h grootste belang 

is om tijdig at te zeggen, willen we het team kompleet krijgen. 

Op het 1e en 2e bord verloren P T Ba~rle en P. Fernhout, do laatste in !linke 

tijdnood, hetgeen een dame en de partij kostte. Op het 3o bord moest P. Heri1'$ 

afbreken in een totaal g~wonnen stelling, met twee stukken voordeel tegen 2· 

pionnen v zijn tegenstandort erg kinderaelltig van zijn opponent om het niet op 

te geven, d0$h Pieter liet zich karakterTol niet bewerken tot een remise. 

Op het 4e bord pakte E:ric van Wigchreren de da111e van zijn te~enstander en -daarne~ 

de partij, dus een punt, op het 5e en 6a bord met resp. o.ndergete:kende en 

Vincent Lassauv werd helaao geen winst geboekt, 1'. Ijkelens t am op het 7e bord 

maakte een ooi remise, op het Se bord pakte invaller K. Rozeaond een prachtige 

overwinning -heel goed- M v KerkVijk op het 9e bord pakte ook een punt, ~och 

inv aller K. Souren op het 10e bord lukte dit helaas niet. 

Invallers bedankt. 

Ell een verloren game dus, 5t tegen~ 

· ' . ~.)'~~r~ 



KNSB-teams, 4-4-1987 
wit: C. Roet 

tSC/Saende .- US 

zwart: _P. Ton 

Na 4~ uur spelen was de stand in dit.degradatieduel 2~-3~ voor ons. 
Tom was op het eerste bord noçr in gevecht met Eric Bark, terwijl ik op 
het vierde bord tegen Cor Roet speelde. Er moest voor ons mog een punt 
op tafel komen; bij een eindstand van 4-4 zouden -we ZSC op de ranglijst 
niet meer in kunnen halen. Wishful! thinking deed ons denken dat Tom 
remise zou kunnen houden ondanks zijn gedrukte stelling, terwijl ook mijn 
eindspel van pionnen mme loper te houden moest zijn. 
De stand: wit: Kd4, Ld3, \4, es, h2 

zwart: Kf7, LdS, b6, e6, f4 
Zwart zit met een probleem op de damevleuqel. De loper is qebonden aan de 
velden c4 en b5, terwijl de kominq zich moet ontfermen over de e-pion en de 
h-lijn. Maar de f-pion biedt kompensatie !! Wit moet de lopers zien te 
ruilen, of ~ionwinst kunnen forceren. , _. 
43. Le4 · ·La2 f3 opspelen aaat niét, wegens ·Ldsx en de pion wordt opgehaald. 

~- De witte h-p!on is sterker dan de zwarte kollegs op dS. 
44. Lf3 Kg6 Hier had ik opnieuw een bloemetje kunnen gaan kopen. Wit ·. 
_zinde hier op een laatste winstpoging, in afwachtinq van bord 1. Na 40 
minuten: rumoer; Tom had zijn qedrukte stellèna niet staande weten te~ 
houden. Shit! Gedeqradeerd ••• Winstooainaen kan ik wel aevoealiik veraeten. 
45. Le2 Remise valt -hier door wit sowieso af te dwingen: 

-- ' 45. Ke4, KgS 46. h4+, Kh4x 47. Kf4x en zwart kan bS en gS 

45. Kf5 
46. Lf3 · Lb1 
47. Le2 ·Lê4 
DIAGRAM 

in het _oog bli.jven houden.Dit kan ook niet slecht zijn, maar 
of het tot winst kan leiden?? Het initiatief komt nu meer bij 
zwart te liggen. 

48. Lg4+ ?? Kg4x 
49. Î<ë4xb5 YY---
50 ~ Kd4 Kf3 Moet. Als b2 opgespeeld wordt loop.t de zwarte f-pion gewoon door. 
51 • h4 · · Kg4 Een aardige variant leek ook: 5.1 • • • Ke2 52. hs, fj 53. h6, f2 

~ · 54 . h7, flD 55. h8D, Dc4+ lllat. Jammer dat de zwarte koning er nog 
tussen staat ••• Ook bv. Dgl enz, leidt tot pionwinst, :maar de zwar- . 

52. Ke4 f3 
53~· Ke3 '!2I 
54~ hS · f2 

0-1 

te koni _ng is moèi.lijk · in veiligheid te brengen. 

Peter Ton. 



DE LAATS1rE Si'UI:PTRBKK I W'.li'JN 11·Ai~ iIBT EERSTE TEAM 

· 8e ronde: u.s. - ZSC/Saende (9-4-'87, uit) • 
1. Tom Turk (2007) - E. Bark (2150) 
2. Jurgen .O • . Stigter . (1955) - P" Holscher (2047) 
3. Jos van Ommeren (2035} - P. ~oggeveen (2039). 
4. Peter Ton (1932) ·C. Roet (1986) 

- 5. Ed Schouten (1953) - A. Breedveld (1991) 
6. Coen Mekers (1924) - D. Rosegg (1911) 
7. Adriaan Houtsmuller (1720)- H. Galjé (2069) 
8. Rob van Gompel (1754) - F. Tijdeman (1981) 
(US had wit aan de oneven borden) TOTAAL 

98 ronde: U.S. - Weenink. ( 9-5-' 87, thuis) 

0-1 
1-0 
1-0 
1-0 
t , 
~~ 
0-l 
1-0 
0-1 

4t-3t 

1-0 1. T. Turk - Erik Schoehuys (2035} 
2. J. Stigter - Hendrik Koopman (2201) 
3. P. Ton - Hans Nuyen (2206) 

t-i ~ 
0-1 

4. J. van Ommeren - Peter Poncin (2008) · 0-1 
5. E. Schouten - Peter Uylin~s (;r:.59)' 
6. c. Mekers - Hugo Faber (1821) 

0--1 
0-1 
0-1 7. Henk Simon (1917) - Peter Alders (1912) 

8. R. van Gompel - Alessandro di Bucchianico 0-l (2018) 

(US had wit aan de even borden )i TOTAAL 1t-5l 
r,,e ronde : - U • S • - De 

6. R. van Gompel 
8. J. Stigter 

Ooievaar 2, uitgestelde partijen (21-3-'87, thuis) 
- H. Grondijt=; (1988) 0-1 
- P. Beaart (1883) 0-1 

(us· had wit)' 

PERSOONL{KE: SCORES 
W!T 

1.0 'lurk 
2.56 Stigter 
3.25 Ton 
3.43 Van Ommeren 
4·. 33 Schouten 
5.63 Mekers 
6.5 Houtsmuller 
7.33 Van Gompel 
4.0 Putter 
7.0 Westera 
7.0 Simon 
7.5 Beugel 
8.0 Ordodi 

TOTAAL 

+ - IZ 

0 l 3 
1 3 l 
3 1 0 
l 2 1 
3 1 1 
0 2 1 
1 2 2 
0 2 2 

0 0 l 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

9-14-13 

zw + - ::. 
l l 2 
2 0 2 
2 2 0 
0 2 1 
1 3 0 
1 2 2 
0 2 l 
0 4 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 l 0 
1 0 0 
9-18-9 

% 
3t uit f. 44 
4t ui;; 9 50 
5 uit 8 63 
2 uit 7 29 
4t uit 9 50 
~ uit 8 31 
2i- uit 8 31 
lt uit 9 17 
tuit l 50 
tuit l 50 
0 uit l 0 
luit 2 50 
1 uit l 100 

29 uit 72-40 
EINDSTAND-KNSB klasse !B seizoen 86/87: 

EINOOITSLAg 3-5 

1. LSGl 16 (46),, 2. Weenink 14 (49h 3. Nieuwendam 12 (40!). 4. 
VAS/ASC ll (39t), 5. De Ooievaar-2 e (29t), 6. Phil. Leiden-2 · 7 
C32i)', ·1. LSG2 7 (28t), a. Amstelveen-2 6 (34), 9. ZSC/Saende 5 
(31th 10. US 4 (29)1. . 
LSG-1 promoveert, ZSC/Saende en US degraderen. 
Om het hart te vertroosten ter . afsluiting een gedicht van Bloem.: 
VERMANING 
Wat klaagt ge, o zwakke ziel, nu dat de zon gaat dalen? 
De dag was lang en heet, en zjjn geluk niet veel 
Maar laat den ijdelen hun veege zegepralen: 
Beetren zijn heengegaan, en met een minder deel. 

- ---- ~ 
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SCHAAKBOND. GROOT -:AMSTERDAM 
•• !.}. • 

' <. •,. ; ~ ·2$ MAART 11169 KON. GOEOGEK. 17 APRIL 1973 

K,.yJ(. l'lr. 'I 530804 Uitslagen- e~-~ 5 standenlijst · · 
: . : ; 

standen per 21.4.87 
· {+ 11: af gebr. partij) 

. ',·'.i/ ... 
S.; G.A.-'Oup Uitslagen en indelillg . 

Promotieklasse 
, 1. · Amstel 1 6 10 39 
'. ·2; 'ral 2 6 10 .35* 

3. A'veen 3 6 8 34à · 
4+ Isolam. 1 6 7 . 31i 

. 5. 'llliS./ A'3C 2 . 7 6 32 . 
. §.._lf.!.•!e.!t_2_ .... I _6_ !8:tt 

7 • ·v1ot.Landl 1 7 3 30 D 
a. Des.we,n. 4 7 2 28+D 

2e Klasse A 
1 ~ l?iècher Z. 3 6 11 37i 
2~ Pion 1 6 10 39 
3. Amroba 2 6 6 30!" 

SEIZOEN 1986/87. 

1e Klasse A 
1. Mem 3 .!!l. î 12 44ft 
2. Amroba 1 7 10 3&M: 
3. Nw'dam 2 6 7 29i-
4• Es •so 1 6 6 3ot 
5. Tal 4 6 5 31 
§.._PE_O}?l.!e!! ! . _ _g _4_ !4i 
7. ENPS', 1 0 3 26 
8 • . A'veen 4 6 3 ·. ·23i 
2e Kla.ss-a l3 
1. U& 2 fil 6 12 45Î 
2. Fisoher Z 2 6 10 34:l 
3. Landsmeer 1 6 8 34t 

1e Klasse B 
1. Tal 3 6 10 44 
2. Ce.issa 2 6 9 34 
3. Raadsheer 1 6 8 35 
4. VM/~C 3 6 8 32Î-
5• llOS: 1 . 6 5 261-
6. feD'A.ll'rult 1 6 A 26 -
7.-fue;::-1- -6-3 .25 
8. VXVC 1 6 ·1 17 D 

2e nasse c 
1. PCB 1 fil 6 11 34 
2. vso: 1 5 6 28 
3. Mw.West 3 5 6 . 26t 

4• ·Donner 1 6 6 28! 
· 5• · .O/'foren 1 6 · 5 29t 

. 6. JBS/WOII 5 6 5 27 

4. Isolani 2 6 8 34 
5. Pion 2 6 4 29 

4. Raadsheer 2 6 6 'Z'( 
5. A'veen 5 6 5 331 · 

i. :Vio-t.Landl 2 6 · 3 2jf· ,.,,..~ ..... _. ----.,. ..... ---
. • U.11.L ; 1 0 2 . 23 

6. POW. 1 6 3 'Z'( 
1• Waohter 1 6 3 ~ 
"B'.~vîoi.taicÜ 3 6 -o- 10 D 

6. Tal 5 5 4 24 
1_._D~

7
1 ____ 5. _3_ Dl 

'B". VAS1 ASO 4 o 3 23i . 

2è · nasse D : 3e lluse .A . 3e Klasse B 
1 t-Al>èomlé 1 6 12 39i ' 1. · US. 3 · 6 to 37 · 1. FSCBB 1 · 6 11 35i · 

-;: ·:~:_:-;·~-~r~n•:-;:~~.:r~;-~-~-~-~-~r;: !!~ ~---. r·~-.. --: ·:T. 
4. Ams'tel 2 '6 6 30 4- Ons Huis 'I . 6 5 3.1 ·· , 4. ·"J.'0»;"1' . 6 6 32i ·· 
5• Memo 4 ·· 6 5 291" 5. ProbleQll 3 . 6 5 3oi . 5. Am'toren 1 6 6 . 24i . 
6. Pegasus 2 6 4 29 6. Isolam. 3 · 6 4 25! 6. Es •80 3 . ·7 4 33 
1.._M§K_1 ____ §. _2_ z.oaT 1._~s_2 ____ ~ _3_ ~i 1._G.!i,.!.s~ 2 __ §. .:_2_ J:1.8 · 
"B'. '1'al 6 6 2 1uiî 'B". ENPS 2 t> 3 Ï4i 'B'. ws.c, 2 7 , 2 2QJf : 

3e nasse c 3e llaase D •r 4e K:laase A 
, • M&oeabi 1 fil,6 11 43i 1. Probleem 2. 5 to . 36t 1. Pegasuu 3 

5 9 äi 
2. PCB 2 6 8 33* 2. Caissa 3 6 10 38 ~ 2. ASS.V 1 5 _ 8 . ~- · 

3. Caissa 4 6 7 33 3. O/'J»ren 2 6 8 29 + 3. POW 2 5 8 . l 

4,. llw' dam 4 6 7 29i 4• Des/WtJ:t, 6 6 6 m 4• Des/We,it. 7 . 5 4 , . 

5• Kemo 5 6 7 29 5. Amroba 3 6 4 5. Tal 8 6 4 1Y. : 

6.; 'l'al 7 6 5 ; 6. Landmooer '2*5 3 . 6. Readehffr ' 5 2 t6 j 

' 
~·J.te>Jal.!.e~ .4 _ ~ _3 __ i· US. A 6 2 l3, 1. • •ao 4 5 1 13 r 

........ ............ 6..., .. .... 
. • ODI 2 0 21 D • Yu 2 · 1 19 ; 

'. ... ::, 
,.,_ . 

* Landsrn.Y. 2 wg. n.o. ·r . ' 
,4e Klasse l3 4e Klasse C 4e Klasse D ~ 

1. DOS 3 5 ·8 26t. 1. Raadsheer 4 6 9 
-~ 

1. Pion 3 J!L.· ·6 11 33* 
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I• het omdat Ajax de !tl II heeft 

gttWOa11ea dat wij moet•• juich••?' 

~f omdat ~e arrogaate duit.ere li · 

de BO I fiule klop hebbea gela!eg•. 

Keea,aiets ftll dit alleslliet u.twoorcl 

ia ••• ieder al beknch US 2 ie gewooa 

eTu. k:aapioea gewordea ea US 3 ook, 

maar daa .tet •.gevooa ev••~ .TeTeas 

zal US 4 zich znr waarschijJll.ijk 

ia de derde klaese haJldhaTea.Op het 

iaomeat dat ik dit schrijf zij• er 

al.chta Tier partij•• gespffld ia de 

d•gradatiewedstrijd tuss" Yu2 ea 

~S4,etu.d i-3-i.I>e OTerige zee partij .. 

wordea TaJUlTO:ads2 juai gespeel.de 

US 2 gaf ook Iaolui2 9 de laatste 

t•~ etllllder ia de ltomJ>etitie,ge.a 

schija n:a ka:ae.Het werd olechta 

7-3.Gezie• het f'eit dat US2 al kampioea 

was•• dus vat slapjes au.trad geea 

al.echt resultaat.US 2 heeft dit jaar 

ge" kommrr"tie gehad.Dt.t uitslageJU 

6-4,7-3,7-3,7i-2i,8-2,8-2,9-1 spreka 

boekdelea.Zoader blikltft of blozea 

wordu de teg ... tu.derc platgewalst. 

Of dit ook ia d• eerste klasse ~ 

geschiedea ia nog en Tra&gtekn. 

(loea Jaap TOOr meer details}. 

US 3 ia met drie gelijke spela 

kupioea geword-.Voaderbaarlljk, 

aietvur?Om kampioa te worda mout 

US 3 de leatate wedstrijd tegea de 

ftige ,ayu-gel>lne koalalrreat :ss• 80 II 

aet ltf •iee•l en gelijkspel ~eiadigea. 

Vat deed 1J831Juiet,golijkepel•• 

BIii slopad sei15ffll"'dus;;lff0r VS3Jlur de 

tweede klok ie bilm•••• dat is wel ao<iig · 

ook.l>• klokka word• :eamelijk aog steede 

te strak opgevoadft ut als gnolg dat H 

:aiet meer :·tSkk...ra daarbij,je wiadt Jdet 

allee• de klok oplV• willea toch allemaal 

dat Tom blijft tikke4 

De Terdeliag is n als wlgtr 
" 

l• klasse-US 2 
.. \ · .. · 

2• klus...US 3 

)el?klaese-US 4 

Dit was ll'lija laatate jaar als extera vedatr:lj<l

leider.Vim ftll de Bij 11.eomt 1..et aa ner. 

Applaul 

Het syateed et drie team.leiders is _ overig

ui teteknd bevallu.I> teue we.ra zelda 

i.Jlkomleet.Tevns bespaart het de exter.ae 

wedstrijdloider een hoop verkl. 

Ik moet au gau.Ik duk ui 
1 

1 

1 

f 
! 
! 

• 1 

' 

··- ·--· --------
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Het is me' een groot genoegen één~ diagram te ·. -~~è~ wijden aan de ini tiatore~ 

van deze rubriek zelf. Overigens is dit wellicht de laatste Gargl _die in de 

Schakeling verschijnt, aangezien respons vanuit de US-parochie - waar toch 

stevig en soma fraai geblunderd moet worden - volledig uitblijft; deze 
rubriek was in eerste instantie bedoeld voor de blunders van éille klubleden, 

niet slechts die der redaktieleden. Laat de Gargl niet verdwijnen! · 

. Gezegd moet ·worden dat alvorens het tot het onderstaande frél€Jl1ent kwam de 

geluidsbarriêre in ons schaakhol reeds verscheidene malen was gebroken, die 

avond. Beide spelers waren al met de handen in het ha.ar de kudde vluggera.ars, 

doorgeefschalcers en analysatoren komen verzoeken om enige rust maar· met 

evenveel effekt als een oproep ter kerkegang. Nadat aldus over en weer supe

rieure stellingen waren opgebouwd en weer weggegooid leek uiteindelijk de 

witspeler definitief aan het langste eind te trekken: 3 verbo~den vrijpionnen 
maken zich op om te promoveren en met nog een paar minuten voor de laatste 
zetten kan het niet meer mie gaan ••• 

dd .. 19.05.87, stelling na 33 ••• Tf21 
Maro.Ordodi - Adriaan Houtanuller 

,. 

De afwikkeling op f2 had ·zwart niet mogen helpen: wit staat zo gewonnen dat zelfs 

een "langzame" zet als 34 d6 aohter elkaar wint. Zonder veel nadenken zag Xarc 

nog iets beters: eventje& de dames ruilen. Na zijn zet 34 De8 ?? volgde de koude 

douche 34 ••• Tf1+! De witte koning stommelde aangeèlagen .nog wat velden naar voren 

alvorens in eeuwig schaak te berusten. 
Bert 

,. 

r-

. st>.~, i_ 
~~· 



ÇITIJ)EN, ÇITBQP, us 2 KAMPIQEllt 

doc;>r Jaap Deilleaa 

SlL.aat- de troneJi.s en bl.aast de: 
troapetten: US 2 is kruap1oen van 
de. t•eede klasse B! Ook de laat
ste twae obstakels werden aoei
tel.o-os gepasserd• de mannetjes
putters YaD US ·2 ,yermorzelden 
zowel Pion 2 aJl.s Isol.a.Di 2 aet 
7-3 , en proa:>veerden. daardoor 
mnde~ het verlies vaà ook aaar 
~la wedstrijdpWlt. 

VB.Ja de wedstrjJd tegen Pion 2 
kam 1k me eerlijk gezegq b~ 
niks meer herinln.er~n, dat krjjg 
je van al di.e bteasi.eYe eval.aa
~1.es iJl horeeas~ee~, aaar ge
lvkJdg beschik ik nog oTer een 
paar no-t:iti.es. Daaruit bl.:ijkt 
het volgende. 
Ad P\ltter, bij velen beter be
kend a1s •de wurger van Maas
tricht•, vertoefde buitenat.ands 
en werd vervange• door Will'..ea 

· mank.ert. Mede op ,erzoek van 
Denk speelde Wille• aan bord l 
en pas toen vertelden d& Pion
nen dat hun eerstebordspeler 
heleaaa1 niet .zou koaen. Zo
doeade bad Willem zijla. punt al. 
binnen en kon h.U ook DOg een ge
woae partij, spel.en., · die hij · ook 
won. A.d R. spee ·I.de rea:ise. · aaar 
h'J had niet te ~agen. -waat zijn. 
tegenstander had eerder in de 
partjJ mat in. ~!:a OYer het hoofd 
gez.:l.ea. De betroàwba:re krachte:a. 
Jaap T~d.V. en ·Bert wonnen. áisot 
dat hun da:geUjks werk was, Rûdi.e . 
'brac::ht een ·eeuri.g schaalt o·p het 
bio.tod en toen. stó•d het al 4-1 
voor ons. Rénk. woll door een 
•lari.l.jaate coiicepU.e' (citaat 
"t'all de maestro zelf), Marc 

· .-.ersl.oeg . de s~pathieke 1nter
Jlatimsa1e wedstrfjdl.eider Wil 
Haggenburg en Rolrus.d ~er1oor per 
ongeluk.. Daar stoind tegènover 

· dat Peter ,31,Ia.oppo:iaeat gewoo.n 
aat zette• ~s dat hoo,rt in 
het schaakspel... Uw Verslagge"t'er 
z:at · toe~ nog steeds doo~ te 
aodderen i.n een. vreselijke .st .el.
llng en gaf die aaar ·o,p. toera 
er o,nigeveer honderd 11e?11.Sen,o• 
zjjn bo~d stonden die hea ,•ede
lUdende blikken toewi.erpen. 
Dat was 7-3. Deze verpl.ettereade 
zège zal OD1getlf'ij.te1d op gepaste 

w,lze get1.erd zjj)l, neemt u~dat 
aaar van mij aan.. . 

De op 23 april. gespee1d& 
wedstr~d tegen Isolani 2 staat 

e ·veel beter 1aij. Midden in de 
rimboe Valll de B:ijlller hakten. 
·negen US'ers (Marc was pardoes 
vergeten dat hU moest schaken)' 
tien: -Isolani's in mootjes. 
Henk'kreeg een daae cadeau en 
aanvaardde haar in. dank. 
Peter raak.te in de openi.ng 
zo,aaar een pio ,n kwijt en dat 
werd he• spoedig fataal. Toen 
stonden •e met 2-1 achter, 
~ar us•ers - en dat weet 

' ~edereen - versagen nooit. 
A'd:,p., beru~ht sl .ui.paoordenaar, . 
won op sl.îmme wtrze een stuk, 
Rudie hakte z~n tegenstander 
van het bo1rd en Bert, die al · 
lange tjJ:d gewonnen ston.d, won ··> 

ook. Vóo·r de verandering rist 
Uw Nederi.ge Dienaar ook •s een 
keertje te winnen, dus dat · 
was al 5-2. Roland, normaal 
gesproken de koelbloed:igheid 
zel!:w:e, verzuimde e,ea simpele 

- winst en :moest rellise toestaan. 
Hierop co11b:J;.neerde Ad R~ .zV. 
tegenstander van het bord en 
speelde Jaap v.d.V. remi.se 
tegen de ouda rot Lindenho
vius. 
Deze ]Laatste overwin ,ning werd 
nu een.à m.et OP· alcoha ·lische 
wlze ge'Vierd, wamt eeni.eder 
haastte zich na zjJn eigea 
aidde1 Vall. vervoer Daar zUn
vertrouwde onderkoaen in de 
bimlen.stad, "ter van. Ue··.ua-,. .~ 
he~sc.he Bljl.aer. · 

De hel.den van US 2 he~l>e:i:t. er 
g~en twijfel ov.er 1aten beat.aar' 
dat ·zt net in de tweede klas- -
se- thui.shorea ·eA o,ok il:a de · . 

eerste klasse moetea ze .i.D de·: · ·: 
top Jpumen meedraat.ea. . zoa · ,'; 
je ~en:ke:a. Mea 1s · gewaarsch•dt 
geaadel\.oos zull..en. onze · torea- ·1 

' 

dorea hWl te .genstaiadera . :la llet: ' 
stor doen ~tea. 

lJ:ttsl.agea:

lJS 2 - Pica · 2 
Iso.l.all:1 2 - US 2 

., 

. .,.,; 

.. 





. Krodde e·a H~llldriks (:5 pt.) r:mè,~ .. 
Vam de OUdeweeterilrg (4j) . ea Vaa 
G'aall.emi. (4) im de acllter't'ol .ging. 
In de I.aatste ronde woa Krudde 
een goede partij van Van. Gaaien, 
zodat Hendriks moest winnen van 
Eddy Sibbing om de eerste prijs 
te del.en. IDJi leek daarin~e s1a-

,... gen, had eeill gewo-nnen stellbg 
·· ., -:kbereikt, maar toen kreeg .Sibbing 

opeens eeni aanva!L vani genîal.i
teit en werd het toch n.og rendse. 
ArthJU' van de Oudeweetering bond 
Yvo Volmim aan z:Jiln 2tegekar en 
werd daardoor ni.et allen gedeeld 
twéede, maar oo,k Amsterd~s stlll
dente?Jkamp~oen. Zo kreeg het Stu
dentelllkampióenscbap in Fi.tzgeral.d 
Krudde een verrassende, maar zeer 
verdiende · winnaar. Hij speel.de 
overtuigend en sterk. 
Onze Martjjm kmm dit all.es niet 
hel.eaaal. · bjj'bel'.llen, maar hjJ wist zidl 
toch behoor11jk staande te houden 
b het geweld. IUj won een goede 
partjj · 1laD. Eddy S:l'bb±lng. 

'Groep 2 was met spelers als De 
Roda, Bezemer en. !ia.ak o,ok veel 
sterk.er bezet dan. in vo,o,rgaande 
jaren. US bad ook e:.irlge kansheb
·bers iD de persone:a van. Peter Tom 
em Ed Schouten. Ztj li..eten zich 
m.et o,nbetuigd, al kon.dem zl.ï: 
Arno Bezemer Ilîiet van de zege ar
ho,uden. ID.t stond twee remises af 
ea had uiteinde];Jàk een hal.~ punt 
voorsprol!lg O·P Di. Bttcehiani.eo , en. 
Peter Ton. Ed werd gedeeld v:i..erde ... · . 
met 5 pun..-ten. Er deden nog 'l'.eeli. · 
aeer us•ers aee, di.e regelaati.g 
tegem elkaar de degens moesten 
kru:isen. Zij ei.mdi:gden wat 1ager. 
Zo kwaa de kampio ,en van vorig 
jaar - Ro1alld - in de achterhoede _ 
terecht. De resultatem van Bert, 
Marc, Adr:iaan en. Ee f waren ook · 
ni.et direct o;m o"V!er te jui.chea. . 
Jurgen speel.de go,ed, maar scoorde 
Biet aeer dan 50% en Willl van dé 
BjJ deed het ook. heel behoorltk. 
Maar nu aoet ik to.egeve:a., dat ik . 
de ·eb.dstand và ·groep · 2 kw'Ut 
ben, zo.dat ik . bi.er gee:à . exacte 
klasseringen kan ve.rm.e·ldea. 
Wi.11e• B. en Rob vaa · .Q •. · dedea 
ook aee, maar ik: kan hen. :niet 
terug vindem in mijn. papieren. 
Zij. moesten in de ee ·rste ronde 
tegen elkaar spe1en (dat had de 
coaputer 'beslist, jawel) en het 

1rè·l"d··g~e·n. rendse. Wille• woa •. 
.Ra• wo~ vaa rat.:lagreus Eelco 
Baak maar deed iets heel af- i 
grUse]J.Jts tegen ieaaad wi.ens 
naaa ik e-.ea. vergeten ben. 
Ik'hoop dat de US-deelneaers 
ze1f op, de proppen ZlÜ.l.en koaea 
aet verhalen over hun -wederwaar
digheden t~deas het ' studenten- 
ka.ap:ioJen.scha ·p. 

Eindstand groep l: 

l..Krudde 6 ·pt. ;; 2/3.Hendrik.s & 

'Van de Oudeweete _ring 5i; 4 t/11' ? • 
Peel.en., VaD. Gaal.en, Si.b:bing & 

Houmel.es 4-; S:. Volm .an 3i; 9-'·t/a. ll 
Roebers, Nio. .Berthol.~e & B:>·ou 3;: 
12 t/a ~4"Lalldtaan, B.terenb~d
spot &' Bàrk 2i; 15.SpaaD.: 2; Ji.6. 

. De Wol.f 1. .. 
' Eindstand groep 2: 

l.Bezeaer 6; 2.Di Baccbianico & 

To,n 5i; 4 t/m 7. Rebel., RiemeDS-. 
~stefe1d & SchouteR 5t 8/9. 

r' Rosegg & fuuwes 4-:t; 10 t/a 1.9. 
Lalll.gedjjk, Voor'berg" De Roida,_ 
Vuurboom, Ta.aboer, V.d.Meer, 
Saeele, Wildschut, Van Ameron
gen & Haak 4; etc. 

1 

Part/uen: 
\ 

Wit: F.Krudde 
z-:.art: P .PeeJ1.en 
l ro ,•de 

l.d4 Pf6; 2.c4 c5; 3.d5 e5; -
4.Pc3 d6; 5.e~ Le7; 6.h3 0-0; 
.7~Le3 .Pbd?;; &.Ld3 Pe6; 9. Dd2 
g6; 10.g4 Pg7; ll.Pf3 Kh8; 12.: 
0-0-0 Pf6; 13.Pg5 Pg8~ l4.f4 
f5;; 15.h4 . e:rl4; l6.Lxf4 fXgq.; .' 
17.e5 Ph5; l8.Le3 dxe5; i9. 
Pce4 Lf5; 20.Pxc5 Lxg5; 21. 
hxg5 . Tc8; 22.De3 Dd6;; 23,..PxJf/ 
De?;;' 24.Pa5 Lxd.3; 25.Txd3 PV.; 
26.Td2 Dxg5; 21.Pc6 Pf'6; ··.~~ ,.:..,.,,/.'' 
Pxe5 Kg:8;: 291.Dd4 P61t5;_.3Q.,.<Iih•:r,;r, · 
Tc-eS; 3l..Pc6 1'xe3; 3Z~D%e~, .. : _''.J\' 
xn ·;: 33.De'i.+ Dxe'l;; 34. 4:IP? :;:t ~"~ 
7e8 l.-0 (~). . . /-t\;' 

Voor de -ade ~ ~~:·: 
zwartspel.er- ~e sclioorabe~~ . 

ti.t: B.'9:a.D. G'a81:eia 
zwart: W.Beadrilts · . 
3e roD.de . . · 

l .d4 m; 2..è4 ,,6 = i .. ~3; .. ;r.:!"; 
4.e4 d ; 5.0 . (M)~.I,.e~ P ;· . 
7 .Pge2 a6; 8.Dd2 i 9..a:3 I4l; 
10,.b4 Te8; ll..g:4;? (ll. .. fttl af' ~+:) 

, ,• 1. 

:t 



Wit; E. Sibbi.Jlg 
Zwart: v. Headriks 

Stud u de 49e zet m zwart. 

'50• h5! gxh5;51. Kt2 Dc2+; 52• 
1Cg3 Dd2; 53. Lg21 h4+; 54. lCxb't
Dxg2; 55• Db8+, Kh7; 56. g6+! Dxg6; 
'Y/. Dh8+1 ea pat. 

Vit: M. Spaaa 
Zwart: · E. · Si'bbi.Jlg/ 

. / 
. 29 ro•d• 

1. e4 c5; 2. d4 cxd4; 3. c3 Pt6; 
lt,. •5 Pd5; 5. PG e6; 6. cxdlt- b6; 
7. Pbd2 Le?; 8. Pelt J:l6; 9• Lc4 
L'b7; 10. De2 a5; 11• o-o·o-o; 12. 
Td.1 La6; 13. b3 t,; 1... exf6 ••P• 
Lxf6; 15. Pe5 :Lxe5; 16. dze5 Tt5; 17. 
Dg4 h5; 18. DS, De?; 19. Pd6 ft8; ,zo. 
Lg5; 1-0 

Vit: B. WMtera 
Zwart: M. Ordodi 

4e l'OJlde, g:ro91> 2 

1. ~ e.5; 2. PO Pc6; 3. Lb5 f5; 4-. dit 
fxM; 5. Pxe5 Px•5; 6. - dxe5 c6i 7. Pc3 
cxb5; $. Pxe4 Db6t?; 9. Lg5 Deó; 10. 0-0 
Dxe5??; 11. Te1 ltf7; 12. DO+ Eg6; 13. 
h4! hS; 14. pg; d6; 1-0 

Oslldat er aog vat ruimte over ia, Tolgt 
hier Rol.ud's ea1ge wiutpartij • 
Wit: R. TO Hartiiag,ffeldt 
Zwart: _: a!·· Mosier · 

7• roade, groep 2 

1. eit, e5; 2. d4 Pc6; 3• PG d6?; i.. dxe5 ... 
Pxe.5; 5. Pxe5 dxe5; 6. Dxd8+ KxdS; 7 • · 
Lolt Le6; 8. Lxe6 t.n6; 9. Pc.3 Pt6; 10. 
Le3 h6??; 11it 0-0,.0.,. Ke8; 12. Pb.$ 1'd8; 
1.3. Pxc7+; 1-0 

,.. 
' 

.. . " . ~ ' 
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STUOENTENKA~PIGiNSCHAP 1987 

In oeze Schakelin~ wilde ik mijn 15. axb5 

eerste Studentenka~pioenschaperva- 16. Poxb5 DaS? 

ringen eens aan een breoer publiek De enige kans was hier nog 16 ••• De?. 

tonen. Ervan ui~gaande dat de andere Na 17.Pxd6,kf818.Thfl zal het witte 

US-deelnemers zich op eigen wijze paard op d6 ervoor z . orgen dat wit 

2ullen presen~eren, wil ik mij be- de winst niet kan ontgaan. 

perken tot mijn eigen partijen. 17. Pxd6+ Kf8 

· • 18. üh5 

De eerste 2 tegenstanders vormden Ook na 18.Pxf7,kxf7 19.fxe6++ wint 

geen serieuze beareiging en ik had wit. 

in beide gevallen al ruim voor driein 18. Oc7 

het hele punt op zak. Toch(of mis- 19. Dxg5 La6 

schien juist daarom) wil ik een frag- 20. f6 gxf6 

ment uit de 2e partij aan de lezer 21. Dxf6 Tg8 

laten zien. hijn tegens'tanaer kiest 22. Oh6+ Ke7 

in een theoretisch bekende stand 23. Dxn7 en zwart geeft op. # 

een dubieuze voortzetting die ik ER z~u ·nog kunnen volgen: 23~ •• TafS 

op een vvor mij onoekende tMeoretische24.Dh~+,f6 25.0h7+,Kd8 26. Pb5+ met 

manier weerleg. dameverlies voor zwart. 

Schouten - Verhagen(l659) 2e ronde In de 3e ronde trof ik miJn eerste 

· sterke tegenstander en kon met 
zuart een comfortabele remise be
reiken. De volgende dag moest ik 

aantreden tegen de op papier sterkste · 

Ofiagram 1. 
Stand na de l4e zet van wit. 

Zwart heeft een pion veroverd maar 

moet zich nu veroedigen tegen de 

- vele witte dreigingen. 
14. Pc5? 
De theorie geeft nier 14 ••• PeS 

waarbij pun~ f7 worot gedeKt. 
Volgens de theorie kan zwart zich 

dan standhouden hoewel wit over 

~en flink voordeel beschikt. 
15. Lxb5+! 
Zoals zo vaak is het makKelijk om 

een zet te vin~en nadr analogie 
v~ri soortgelijkè standen waarbij. 
de pion op d6 onvoldoende gedekt 

staat. 

speler van de B-groep nl. Juan de ·j 

roda(2085). Ik ging er eens goed 

voor zi~ten en bovendien wilde ik · 

en passant wraaknemen voor Roland · 

die na lang goed gestaan te ~~bben 
tenslotte van deze speler verloor. 
Het werd een oijzonder slopende 

partij waarin ik tot de 40e zet 

steeds iets beter had gestaan. 
Daarna is er iets misgegaan en kwam 

ik in een dame-eindspel terecht 
waarin hij een vrijpion had op de 

damevleugel. Een taaie verdediging 
in het 7e en Se(!) uur voorkwam een 

nederlaag en na een wederzijds verli 
es van ons in de volgende ronde, 
een uur later(door vermoeidheid~ 
bood Juan mij remise aan, wat dÓ~r 

mij gre~ig werd aangenomen. . 

De volgende partij die ik wil tonen 

is de reeds genoemde nederlaag. 
De tegenstander . was voor mij een 
oude bekende tegen wie ik al en.kale 
tientallen partijen heb gespeeld. 
Tot nu ~oe was oe balans uit die 
partijen licht positief voor mij. 

Maar kijk eens wat mij in deze 

partij overKwam. 

' 



Langedijk(l946) - Schouten Se ronde 

l. e4 cS 
2. Pf3 e6 
3. d4 cxd4 
4. Pxd4 Pc6 

. 5~ Pc3 Pf6 
6. Pdb5 d6 
7. Lf4 es 
Met enige vreemde zetwisselingen zijn 
we op een voor mij onbekend gebied 
beland nl. de Swesnikov-variant. 
8. Lg5 a6 
9. pa3 bS 

10. Lxf6 
Alternatief hier is het meer positio
nele 10.PdS 
10. gxf6 
ll. PdS f5 
12. Lxb5 
Wit kiest voor de schecpste bestrijd
ingswijze. Hij offert een stuk voor 
2 pionnen. In ruil daarvoor blijft 
de zwarte koning in het midden van 
het boro staan. 
lP. axbS 
13. Pxb5 Ta4! 
13 ••• DaS+ l4.c3, DxbS 15.Pc7+ 
wint de dame. 
14. c4!? 
Wit wil de stelling openen. Naar m1Jn 
mening heeft zwart nu teveel materiaal 
om het .witte initiatief te rechtvaar
digen. 
14. Txc4 
15. Pbc7+ Kd7 
16. cr; - 0 Og5 
Anders speelt wit 17. OhS en pion f7 
is in bijzonder grote problemen. 
11. Ob3 
Door 17.Pb6+,Kxc7 1B.Pxc4 kan wit 
materiaal terugveroveren. Echter gaat 
na 1B ••• Tg8 het initiatief over op 
zwart. 
17. lc5 
In de partij vono ik 1 7 ••• Txe4 ~e 
hebberig. Nu zie ik eigenlijk niet 
waarom dat niet goed is. Misschien 
wilde ik met mijn toren op dec-lijn 
blijven om ooit eens het vervelende 
paard op c7 te ruilen 
18. Dà4 

•. 

-Diagram 2. 
Stand ,, n:~· de 18 e zet van wit • 

18. fxe4? 
In dit soort stellingen is ieder 
tempo belangrijk. De f-pion had 
moeten blijven s~aan om ooit eens 
f4 te spelen met oedreiging van 
eventuele paarden op e3 en eventuele 
pionnen op g3. · Aangewezen waren zette 
als 18 • •• Lh6 om de torens van wit 
niet naar dec-lijn ~e laten gaan 
en om de zwarte toren eventueel naar 
de damevleugel te laten gaan. 
19. b4!. Tc4 
20. Pb6+ Kxc? 
21. Pxc4 TgS?? 
Vergemakkelijkt wits aanvalstaak. 
21 ••• lb? of 21 ••• le? is·veel beter 

·hoewel wit dan nog steeds kan hopen . 
op een beslissende opmars van de 
damevleugelpionnen.Veel overt~igender l 
voor zwart is 21 ••• lh3 1) 22.Pe3,Lxg2

1 
2) 22.g3,Lxfl 23 Txfl met een onduide• 
lijke stelling maar waar zwa~t wel gel' 
woon materiaal voorstaat. 
22. Pe3!. lh6 
Dameoffers opg2 zijn evenals op de 
vorige zet te langzaam en daarom niet 
goed. 
23. Tfcl!. Lb7 
24. b5 Dg6 
25. bxc6 Lxe3 
26. cxb7+ Lc5 
Het nu volgende einde i$ nog leuk 
om te zien , maar zwart staat hoe 
oan ook verloren. 
27. g3 Toe 
28. Tfdl Txo7 
29. TxcS+ OxcS 
30. Od7+ Kb8 



31. Od8+ 
32. Td6! 
Op 31.Da5+ 

Ka7 

volgt 31 ••• Da6. 
Tbl+ 32. 

33. 
34. 
35. 

Kg2 Kg4 
De?+ Tb.7 
DaS+ en zwart geeft op. 

Na deze deceptie nad ik oe volgende 
ronde het geluk een nie~ al ~e sterke 
tegenstander te treffen. [en ietwat 
benauwde overwinning gaf wat moed voor 
de laatste partij. 
Dit , werd voor mij een partij om te 
smullen. · 

Schouten - Voorberg(l830) 7e ronde 
Caro-Cann 
1. e4 c6 
2. d4 d5 
3. exd5 cxd5 
4. c4 
Met de panov-aanval heb ik altijd veel 
sucFeS gehad. Het geeft wit een vrij 
spel waarbij zwart zich nauwkeurig 
moet verdedigen. 
4. 96!? 
5. Pc3 Pf6 
Zwart probeert zijn stukken actief ~e 
plaatsen. De consequentie van het 
fianchetto is echter een p~ono~fer. 
6. Ob3 b6? 
Dit is de eerste keer dat iemand dit 
tegen mij speelt en .telaas waarschijn
lijk ook de laatste ·keer. In eerste 
instantie ziet de zet er goed uit. 
De loper op c8 krijgt een mooie plek 
op b7 om van daaruit de op d5 te ver
schijnen pion onder vuur te nemen. 
De zet heeft ook een manco nl. de ver
zwakking van de witte velden op de 
damevleugel en het tijdsverlies dat 
met het 2e fianchetto gepaard gaat. 
Normaal hier is 6 •.• Lg7 7.Cxd5,0-0 
8.Le2, Pbd7 9. Lf3,Pb6. Met sterke 
druk op de witte dubbelpion. 
7. cxdS Lg7 
8. Lb5+! 
Het begin van de"weerlegging" van 
6 ••• b6 waarover ik bijzonder tevrêden 
ben. z-wart kan ·· geen a ••• Pbd7 aniwaor
den vanwege 9.Lc6,Tb8 10. Lf4 met 
kwaliteitswinst. 
8. Ld7 
9. Le2 n,...o 

10. Pf3 Lc8 

heeft nu geèn enkel goed veld. 
11. PeS!. Lb7 
12, L f3 
Wi~ heef~ zijn "ideaal" opstelling 
bereikt. 
12. 
13. 0-0 
14. L f 4 
15. Tfel 
16. Tadl 

Pe8 
Pd6 
KhB 
PfS 

Wit zet zijn stukken zo actief 
mogelijk neer. Zwart kan slechts 
toezien. Strategisch staat hij 
hopeloos en hij besluit daarom ook 
tot een dubieuze tegenactie. , 

Diagram 3. 
_Stand na de 16e zet van wit. 

16. g5 
17. Lel 
17.lxg5 vond ik nog enigszins on-
duidelijk : 17 ••• f6 l8.Pc6,Lxc6 
l9.dxc6, fxgS 20.c7,dxc7 21.Lxa8 
Hier dacht ik dat zwart nog wat 
aanvalskansen zou hebben. Wit 
zal nog enige tijd nauwkeürig moete , 
spelen om zijn voordeel te kunnen 
verzilveren. 
17. f6? 
Hierdoor wordt de loper op g7 een 
deerniswekkende kruiper. 
18. Pc6 Lxc6 
19. Dxc6 Pa6 
op 19.Pxd4 volgt niet 20.c7 vanwegs 
20 ••• Pxf3+ maar 20.Txd4,Dxd4 21. c7 
en uit wint zijn kwaliteit met rent 
terug. 

Zwart kan z1Jn ontwikkeling op de 
damevleugel niet op een normale man-
ier v~ltooien en moet berusten in het 
tempoverlies. Zijn ellénde bestaat voor-
al uit de pion op b6 waar eigenlijk het 
zwarte paard thuishoort. Dit paard 

1 



20. Db5 Dc8 
20 ••• Pxd4 21.0xa6, pxf3+ 22.gxf3 
is niet gevaarlijk voor wit omdat 
de zwarte stukken geen activiteit . 
richting witte koning kunnen ont
plooien. 

~ 21. Lg4 e6 
22. dS 
Ook 22.Txe6 wint hier 1)22 ••• dxe6 
23.LxfS en wit wint ook nog eens 

·het paard op a6 2)22 •• • Pc? 23.Dxf5, 
Pxe6 24. Dxe6 en weer wint wit mat
eriaal. 
22. Pd6 
23~ Dfl!? 
Een grappige zet om te doen. Ik 
wilde niet dat het paard op a6 met 
tempowinst naar cS zou gaan. 
23. f5 
24. Txe6 fxg5 
25. Txd6 g3 
26. hxg3 Le5 
27. Th6 Lxg3 
28. Pe4! en zwart geeft op 
Zijn stukken staan bijzonder slecht 
en wit bezit twee prachtige plus
vrijpionnen en het was mooi weer bui
ten. 

Een partij die voor mij het Stud en t-
enkampioenschap veel goed maakte! 
Totaalscore 5 uit 7. Een gedeelde 4e 
plaats. Dit leveroe nog 20 gu ld en 
op, het inschrijfgeld t erugverdiend. 
Een half punt meer had het g rote geld 
opgeleverd. Maar já, volgend jaar beter. 



Wit: Peter Beugel 
Zwart: Tom Turk 
Op.ening: Gesloten . Spaans 
Gt-oep 1, 7-4-'87 
door Peter Beugel 19 c3-c4 f7-f5 !? 

Tom zei tijdens de analyse achteraf 
Nà. vele jaren US ml ook eens dat hij geen zin had zich lang~. 
een : artikel van mijn hand. zaam op de koningsvleugel te la-
De aanleiding hiervoor was mijn teri slachten. Met beide lopers 
eersta partij op US. tegen Tom Turk.op de zwarte;koning geriçht hield 
Goed voorbereid,en van plan Tom ik deze zet voor onzin.Na wat 
te laten zien dat ik best een nadenken besefde ik ineens dat 
~orrecte partij kan spelen, ml wel mijn toren op a1 in zou 
verscheen ik achter .het bord. komen te ~taan. 

Wit wint in ruil voor deze tore~ 
1 e2-e4 e7-e5 
2 Pg1-f3 Pb8-c6 
3 Lt1-b5 a7-a6 
4 Lb5-a4 Pge-f6 
5 o-o b.7-b5 
6 Ia4-b3 Lf8-e7 
7 Dd1-e2 

Dit was de zet die ik had voor
bereid.Eeuwe geeft hier voor 
zwart 1 ••• dE 8c3 Pa.5! 

7 • • • 0-0' 
8 c2-c3 d7-d6 
9 d2-d4 

Nà. gaat Pa.5 niet meer, omdat 
pion · e5 hangt. 

9 • • • Lc8-g4? 
10 Tf1-d ·1 ! 

Vanwege dit antwoord was Lg4 
slecht. Er dreigt mi : Ld.5 met 
pionverljes voor zwart. 
. 10 • • • Dd8-b8 
Tom. verhtlpd'èr11 Ld.5, vanweg& 
11 ••• Lf3: en 12 ••. Db6. B.ovendien 
bereidt hij Pa.5,c5 voor~ 

11 h2-h3 1€4-f3: 
12 De2-f3: Pc6-a5 
13 Lb3-c2 c7-c5 
14 d4-d5! 

Dezwarte stukken op de dame
vleugel staan nu enigzins on-
gelukkig. · 

14... Pf6-d7 
15 Pb1-d2 Le7-f6 
16 Pd2-f1 g7-g6 
17 ·b2-b3 Lf6-g7 
18 g2-g4! 

Het plan van wit is aan te val
len op de koningsvleugel.Boven
dien was ik van mening hiermee 
de zet f7-f5 te verhinderen. 

18 • • • b5-b4 

pio~el?- e5,f5 en he.t paard op d.7. 

Om zwart geen aanval.skansen via 
een open g-lijn te bieden be
sloot ik onmiddelijk met d~ e-pion 
te slaan. 

20 e4-f5: e5-e4 
Op 20 ••• gf volgt Lf5: ! 

21 Df3-e4: 
Een goede zet hier voor zwart 
door mij en Tom tijdens de partij 
niet gezien is 21 ••• Tfe8 ! . 
Als voorbeeld geef ik:22 Dd3 Ie.1: 
23 fg Lg7 (24Df5 Pe5 ! ) 24 gh IQf8 
met onduidelijke stelling na 25fa.t4 
: 4 pionnen voor .een toren, en 
de zwarte stukken op de dame vleu
gel staan nog steeds ongelukkig. 

2 .~ • • • Lj7-a 1: 
1~2 · -De4-e6+ Kg8-h8 

Wit heeft nu de keuze uit 23 Dd7: 
wat gespeeld is in de partij of 
23 f5-g6: Ik koos voor de eerst 
genoemde zet, omdat ik dacht na 
23 fg Lg7 24 Dd7 in een ongunstige 
variant op de partij terecht te 
komen. 



Bv 24 ••• hg 25 Lg6: Tf6! 
Wit heeft weliswaar 1 pion 
meer als in de partij maar 
zwart krijgt o.a. via de 
f-lijn aanvalskansen. Op 
23 fg Pe5 volgt 24 g7+!, 

· en op 23 fg Pf6 24Lb.6! 
23 De6-d7: Ta7! 

Op 24 De6 volgt Tfe8 met 
damewinst voor zwart. 

24 Dd7-a4 Db8-d8 
25 L :Cl-•~ 

Om op 25 ••• Le5 26Le5: 
te spelen met gunstige 
stelling voor wit. Ol:.2ri
gens hangt ook Lf4-d6 :· in de 
lucht. 

25 ••• Ie.1-d4? 
Deze zet geeft wit de gelegen
hei4 op Beugeliaanse wijze 
bellissend voordeel te be
reiken. 

26 Td1-d4:!!! 

Door dit tweede k\,yaliteits-
offer verdwijnt zwarts sterke 
loper van het bord en wordt 
de witte dame plotseling weer 
een heel stuk actiever.Boven
dien zijn de zwarte toEens een 
heel stuk minder waard geworden 
De witte lopers beheersen de 
stelling zodanig dat zwart alleen 
nog maar kan verdedigen en af
wachten •. 

26 ••• · c5-d4: 
.27 Da4-b4: Pa.5-b7? 

Beter was 27 ••• fa7-d7 
.28 . Db4-d2 Dd8-f6 

Iets anders . was er niet. Op 
28 ••• Ta8 volgt Dd4+ Df6 30Df6: 
Tf6: 31 Lg5 wit wint. · 

29 g4-g5 Df6-g7 
30 f5-f6 Dg7-f7 
31 Dd2-d4: Ta.7-a8 
32 Pf1-e3 h7-h5 

Het enigste anders ·komt--:h~ 
paard op h6. lil dreit,t . _ ·, · · 
pion g6 te vallen · ,.i~:)i 

33 Pe3-g2 ma-ga ·_: · ""'-.,; . ,.'. 
34 Pg2-h4 lh8-h7 . . -~ .. ;, "!'•'! 

35 Lf4-d2 Pb7-c5 
36 f2-f4 Pc5-d7 

Wit staat hier zo gewonnen, 
dat ik niet meer wist wat te 
kiezen. Een mooie variant is 
bv 37 f4-f5 Pe5 38 De5:! 1-0 

37 Kg1-h2? Ta8-e8 
38 Ld.2-e3? a6-a5 

Wit speelt matige zetten, 
maar zwart kan er niet van pro
fit eren. . 
. . . 39 Dd.4-d 1 Kh7-h8 
zowel 40 Ld4 als 40 Lg6: is 
winnend, maar ik speelde a 
tempo 

40 .Ph4-g6:+ Tg8-g6: 
41 Dd1-h5:+ Df7-h7 
42 Lc2-g6: Dh7-h5: 
43 I€6-h5: 

Hier werd afgebroken. Tom had 
uiteraard 43 ••• W"e3: afgegeven. 

43 ••• Te8-e3: 
Wit heeft 6 pionnen voor de to
ren. Onmiddelijk Lg4 is niet 
goed vanwege Pf8, waarna. Pg9 
niet meer tegen te houden is: 
na f4-f5 wordt de witte loper 
teslecht bv 44Lg4 Pf8 45f4-f5 
Pfd7! · 

44 h3-h4 
Nu dreigt Lf7: op Tf 3 volgt Le6 
en op Pf8 volgt h4-h5, en de 
witte pionnen zijn niet meer 
tegen te houden. 

44 • • • Kb.8-g8 
45 lll5-g4 Pd7-f6!: 
46 g5-f6: Kg8-f7 

Zwart heeft met dit paardoffer 
voor z'n enige praktische kans 
gekozen, want op alle andere 
paardzetten lopen wit's pionnen 
door opde koningsvleugel. 

47 e.4-c5! 
Anders sneelt zwart Tc3 en a4 

41· • • d6-c5: 
48 d5-d6 K:f7-f6: 
49 d6-d7 Kf6-e7 
50 h4-h5 a5-a4? 

Td3 was beter maar verliest ook 
bv 51Kg2 Td652l(g3 a4 53Kh4! wint 

51 h5-h6 a4-b3: 
52 h6-h7 b3-b2 
53 h7-h8D b2-b1D 
54 Dh8-e8+ 

Hier gaf Tom maar op: 1-0 

,.J1 .. 
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G.een kampi-oen. 

· »oor het vorige · jaar in de laatste ronde 
van het persoonlijk kampioenschap SOA in 
de C-groep op winst te spelen, in plaats 
van de salonremiee tè nemen, had ik mij
zerf veroordeeld tot ndg een jaar in deze 
groep (want ik verloor ••• ). Geen enkel 
probleem, zo vond ik zelf. Een prima gele
genh.~id om de eigen liquiditeit middels 
een toernoo i overwinning te verruimen, 
nietwaar? Het bleek inderdaad niet waar 
wapt na een overwinning door een ontstel
lende blunder van de tegenstander werd ik 
reeds in de tweede ronde uit de droom 
geholpen. Enigszins aangeslagen trad ik 
de volgende dag weer aan en volgde er 
een partij die karakteristiek was voor 
mijn spel in het toernooi: uitgewrongen. 

Persoonlijk kampioenschap SGA-C(3), 01.03.87 
Wit: Bert Westera 

• Zwart: J ; •"Triesscheijn 
Penov-verdediging na Caro-Kann aanval! 

1 e2-e4 d7-d5f? 
2 e4:d5 Pg8-f6 
3 c2-c4 c7-c6 
4 d2-d4 c6 :d5 
5 Pb1-c3 d5:c4 

Eén voordeel van deze zetvolgorde was i n 
ieder _-geval dat mijn tegenstander al snel 
een ruilf uur in tijd achterstond. 

6 Lf1:c4 e7-e6 
7 Pg1-f3 Lf8-e7 
8 0-0 0-0 

In plaats van tekstzet is bi j mijn weten 
a ••• Pc6 gebruikelijker. Wit probeert met 
zijn volgende zet hier gebruik van te 
maken. 

9 Dd1-e2 
10 Tf1-d1 

Pb8-c6 
Pf6-d5 

Verhindert het krachtige 11 d5! 

11 Lc4-d3 

Dan maar .mat zet t en in de aanval. 

11 Le7-f6 
12 h2-h4!? 

Dat deze wat naï eve overvalspogin g nî et 
veel oplevert weet de zwartspele r , hoewel 
onbedoeld, krachtig aan te tonen. Na een 
halve minuut kijken sprak de heer Tries
scheijn: "Nou, ik l aat het mij bewijzen 
hoor!" en speelde ••• • 

12 
13 De2-e4 

.• •• maar hier schrok hij zichtbaar van. 
Overigens had wit natuurlijk met 13 Lh7+ 
zijn pion terug kunnen krijgen, maar ik 
meende na de stuk:winst een winnende aanval 
te krijgen. Zwart heeft niets te kiezen, 
dus speelde hij snel: 

13 
14 I(g1:f2 

Lh4:f2+ 
f7-f5 

Da.t had ik nog wel gezien. Op 15 Dh4 Dh4: 
16 Ph4: volgt 16 ••• Pcl4: en zwart heeft 
paar d en drie pionnen tegen wits loperpaar 
met, .,laten we zeggen dynamische strijd 
(hoewel hij onmogelijk slecht kan · staan). 
In plaats van dit speelde ik echter op 
aanval via de open h-lijn en produceerde 
hot vreselijke: 

15 De4-e2? Po6:d4! 

Slik, zo wint zwart de pi on ook. Na enig 
overleg zag ik niets beters dan slaan. 

16 Pf3:d4 
17 g2-g.3?! 

Dd6-h4+ 

Een uiterste winstpoging, aangezien zwart 
na 17 Kf1 Dh1+ 18 Kf2 Dh4+ al remise kan 
forceren want 19 Kg1 Dd4t+-:,20 Kf1 Pb3: 
21 cb3: Db3: 22 Lb2 Db4 leek me ook niet 
alles. Wellicht was dat toch beter dan de 
tekstzet, want nu blijft er van de witte 
koningsstelling wel erg weinig over. Het is 
natuurlijk duidelijk dat wit met de even
tuele remise genoegen ha.à. moeten nemen en 
de winstpogingen aan zwart had moeten 
la.ten, die tendotte de stelling al in j' 
handen heeft. Een start van 1t uit 3 was 
echt er onaanvaardbaar ( dan liever 1 uit 3). I · 

17 Dh4:d4+ 
18 Lc1-e3 Pd5:e3 
19 De2se3 Dd4-f6 

Zwart heeft alle reden de dames op het 
bord te houden. Terwijl ik me at zat te 
vragen hoe de aanval die met 20 ••• g5 zou 
worden ingezet te overleven begon mijn 
kl ok al aardig op die van de zwartspeler 
in te lopen. 

20 ·.Td1-d2 

Met de bedoeling 20 ••• g5 21 Th1 h6 
22 Ke1 ! en hup naar de damevleugel. 

20 Lc8-d7 

Maar hier haalde ik opgelucht adem. Wat een 

.. 
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slechte zet! Nu moet hij na 21 Lo4 wel 
het zielige 21 ••• Lo8 spelen a.angézien 
zowel 21 ••• Td8 als 21 ••• Tf7 faalt op 
22 Td7: ! en wit wint. Dus: 

f5-f4! 

Een r\l:W ontwaken. Die wending moesten 
we ook steeds even op letten. Het hoofd
idee is 22 gf4: Dh4+ 23 Dg3 Tf4: en 
damewinst want 24 Kg2 Tg4. Na. zeer lang 
nadenken ver.loran ook zetten als 22 gf4: 
Db:4+ 23 Ke2 en nu bijvoorbeeld 22 ••• 106!? 
al hun aantrekkelijkheid. De zwarte aan
val is gewoon te sterk: al zijn stukken 
doen in een mlim van tijd mee ·aan het 
belagen van de slechts door stukken be-

·schermde bleke vorst. 

stelling na 21 ••• f4 

Als je verloren staat kun -je altijd nog 
proberen het je tegenstander zo moeilijk 
mogelijk te maken. Dames ruilen in dit 
geval ·. 

22 De3-d4 ( ! ) 
23 Kf2-g1 

Nu heeft _zwart geen zinnig schaakje, ma.ar 
hoewei de dames worden geruild blijft de 
witte koning onveilig staan. 

23 
24 Dd4:f6 
25 Ta1-e1 

Ld7-c6 
Tf8:f6 
Tf'6-h6? 

Onnodig gehaast ge_speeld. Zwart wil al te 
graag mat zetten -~ 1 , . maar met de tussen
zetten 25 .... Te8 26 'l'de2 Th6 ! zou hij pion' 
e6 indirekt gedeltthebben, aangezien 
21 Le6:+? Te,6: een stuk wint vanwege de · 
matdreiging op de onderste rij. Ik had 
gepland iets als 25 Pe4 te spelen om dé 
werking van zwarts loper te onderbreken 
en eventueel pion g3 op te halen. De 
witte stelling blijft echter kritiek ogen. 
Nu doet wit weer mee aàn de , atrijd. 

2§ LC4:e6+ 
27 Le6-d.5 

Kg8-h8 
Th6-d6 

Niet 27 ••• Td8?? 28 Lo6: Td.2: 29· Te8 aa_t. 

28 Td2..:.e2 h7-h5 
29 Ld5:c6 b7:o6 
30 Kg1-g2 

Zwart heeft zijn voordeel op de 25ste weg
gegeven, maar de resterende st-elling is 
moeilijk genoeg. Hier had hij ecqter met 
.l.> ••• h4 moeten proberen zijn vrijpionnen 
bij elkaar te krijgen: veropgérukt, zwak 
wellicht ( 30 ••• 114 31' 1.'e4 g5 32 Kf3!? ) , 
maar zijn volg-ende zet is aanzienlijk 
·zwakker. Precies overigens wat ik had " 
gehoopt:: .. .het slechte eindspel winnen • 

.l) 

31 Te2-e6 
Td6-g6? 
Tg6-g4 

Na 31 ••• Kh7 32 Tg6: Kg6 33 Kg3: hoeft . 
zwart ook nergens meer op te rekenen. 

32 Te1-e4 
33 Te6:e4 
34 b2-b3?! 

De tijdnood had zich al aangediend en ik 
speelde geen 34 b4 om de toren zo aktief 
mogelijk te houden. Ten onrechte. 

34 
35 Pc3-d2 
36 a2-a4 
37 · Kg2:g3 

Tb8-d8 
Td8-d2 

c~5!? 

Gespeeld omdat ik zag dat ik nog net 4'11 
pion op het bord kon houden. 

37 
38 Kg.3-114 
39 Kh4:h5 
40 Pd2-c3! 
41 Kh5-g6 

Td.2-d.3+ 
Td3:b3 , 
Tb3-b4 

a7-a5?! 

Dreigt mat! Beide spelers een kwartier ota 
uit te vluggeren. Met 41 ••• Tb6+ had zwart 
vechtkansen behouden, hoewel pionnen a5 en 
c5 niet te houden moeten -zi:jn en wit des
noods zijn paard offert voor de ~pion. · 

41 ,. 
42 Po3:e4 
43 Ka6-f5 
44 Kf5-e5 

Tb4-a4? 
c5-o4 

Kh8-g8 
g'f-g'jt? 

Een laatste poging: 45 Pg5-:?? cJ ! en zwart 
wint! Na wits zet is het echter meteen 
uit want 45 ••• g4 46 Pf6+ is geen hulp. 
Maar ook 44 ••• Kf7 zou hebben verloren,· 
alleen langzamer. 

,-



slotzetten waren: 

45 Ke5-d4 
46 Pe4:g5 
47 Kd4:c4 
48 Kc4-b5 
49 · Pg5-f7 
50 Pf7-d8 

Kg8-f8 
Kf8-e7 
Ke7-d6 
Kd6-d5 
Kd5-d4 

1-0 

Nou, nou, overtuigend was het niet, 
maar ik moet toegeven dat ik toch erg 
blij was met het punt dat ik in de 
wacht had gesleept. Een dag la.ter wist 
ik mijn skore zowaar ee11 draaglijk 
aanzien te geven, met 3 uit 4 het eerste 
weekeinde afsluitend, hoewel iemand met 
een rating van 1442 voortdurend ge_dreigd 
had remisestellingen te kreëeren. Deze 
speler ventileerde overigens een interes
sante opinie: "Ik had. ook niet gedacht 
van je te zullen winnen, vanwege je hoge 
rating.'' Mijn hoge rating? In de groep 
van 58 spelers bleek mijn 1772 goed genoeg 
voor een zevende klassering, ma.ar ik ver
telde mijn tegenstander zich voortaan niets 
aan te trekken van ratingverschillen, 
·aangezien ze in de C-groep nergens op slaan. 
Dinsdags werd ik door Martijn Spaan in een 
frisse aanvalspartij van het bord gezet 
en ik besloot dat dat de manier was waarop 
ik de rest van mijn partijen zou spelen: 
met alles naar voren en dan maar met 6 uit 
7 de groep winnen. Het mislukte. Reeds in 

- -dë -eerstvolgende partij kon ik na een 
uurtje naar huis toen er een toren verdween. 
Als het niet gaat dan lukt ook niets. 
Met drie uit vijf trad ik de volgende dag 
aan, jaloers blikkend naar Roland die met 
anderhalf pllllt meer in de strijd was voor 
de eindoverwinning. Dat ik weer slecht zou 
spelen, daar had ik me al bij neergelegd, 
maar gewonnen moest er nu wel worden om 
tenminste met 5 uit 7 nog te promoveren 
naar de B-groep. 

Persoonlijk Kampioenschap SGA....C(6), 07.03.87 
Wit: Vincent Pikavet · 
Zwart: Bert _l,festera 
Siciliaans, Drakenvariant 

1 e2-e4 
2 Pg1-f3 

o7-c5 
d7-d6!? 

Macht der gewoonte. Tegenwoordig speel ik 
. meestal 2 ••• Pc6 ma.ar omdat ik twintig mi
nuten te la.at was antwoordde ik A tempo. 
Dan maar een opstelling die vuur spuwt t 

3 d2-d4 
4 Pf3:d4 
5 Pb1-c3 

.'6 Lc1-e3 
7 Dd1-d.2 

c5:d4 
Pg8-f6 

g7-g6 
Lf8-g7 
Pb8-c6 

Hier geeft 7 ••• Pg4 8 L b5+ Kf8 zwart al 
een speelbare stelling, naar het schijnt, 
maar de hoofdvarianten -zijn ook niet 
kwaad. 

·/ 

1 
1 

I· 

1 
' i 

1 

1 

.8 Lf1-c4 Pf6-g4 t···. 
Achteraf betreurde mijn tegenstander het ( :., 
dat hij hier geen 8 f3 had gespeeld. 1\ 
Zijn volgende zet is al de enige redelijke. ~ , ' ~ 

-. . . 9 Pd4:06 
10 Le3-f4 
11 h2-h3 
12 Lc4-b3 

b7:c6 
0-0 

Pg4"e5 
Lc8-a6?! 

Gespeeld om de korte rokade te verhinderen, 
wat bepaald geen dreiging is. Beter daarom 
een zet als 12 ••• To8 of 12 ••• Tb8. 

13 Lf4-h6 
. 14 Lb3:c4 

15 Dd2:h6 

Pa6-c4 
Lg7:h6 
La6:c4 

1 ..... ~-,, 

I
,,;~ 

•, 

:~ Hier dacht de witspeler diep na, maar 
meende nu dat zwart na 16 h4 Da5 17 h5 met 
de dame op h5 zou kunnen sl~! Ik had 
evenwel 17 ••• g5?? gepland met het idee 1-,' 

18 f4 Tab8! en nu ha.alt 19 fg5; Tb2: 20 Kd.2 r·~_' 
De5 niets uit want na. 21 g6 fg6: 22 hg6: ·.: ... 
~+ 23 Kc1 T~2:+ ! is de zwarte aanval 1'1! 
winnend, terwijl 1k het eindspel na 19 I>g5:+ ~-~ 
Dg5: 20 fg5: Tb2: met vertrouwen tegemoet f. 
zag. De gespeelde zet is evenwel geen -~ 
verbetering. . 

' ~ 1 

16 · f2-f47 ! Dd8-a5 1 

17 Dh6-g5 Da5-b4 1 

18 Dg5:e7 i 
Zwart heeft al gevaarlijke aanval, maar de 
tekstzet leek mij zelfmoord. Ik had tot nu 
toe snel gespeeld e.n ook nu deed ik vlug: 

18 Tf8-e8 . 
19 De7-f6 -. Te8:84,t:,_; .• . · :: . . . 
20 Ke1-t2 - Dl>4-05.t~ .. r.( 

.. ,_.2.1 . . Kf2.-g.3 . .. _ -~- _· - ' 

••• ma.a:r·hi~r moest ik vaststellen dat 
matzetten er niet direkt in zat. Allicht 
heeft zwart niets te klagen in het eind
spel met pluspion na 21 ••• De3+ 22 Kh2 Df4:+ 
maar ik speelde achteloos ••• 

21 
22 Df6-g5 

1 



23 Kg3-h2 Ta8-e8 

••• me ondertussen afvragend of ik nog 
wel beter stond. 

24 Ta1-d.1 
25 DgS-g3 
26 Th 1-e 1. ( ! ) 

d6-d5 
De3-b6 
Db6:b2?! 

Ik zag geen andere winstpoging en ik had 

geen zin an er één te .bedenken - het is 

niet gemakkelijk goed te schaken als je 

al zo teleurgesteld in jezelf bent dat je 

er,eigenlij.k geen zin meer in hebt. 

27 Te1:e6 · f7:e6 

Ook 27 ••• Te6: 28 f5 is niet erg a.an te 

raden, a.angez .ien er een _ pion op f6 komt. 

28 f4-f5! e6:f5 

Hier zag ik zijn bedoelingen wel, maar 
ik meende het allemaal eenvoudig te 
kunnen afsla.an. 

29 Td1-b1 Db2.:o2? 

Nog wel ä. tempo. De witspeler had nog 

een kwartier op zijn klok en ik ruim een 
half uur meer (minder dan een uur nage
dacht!). De enige winstpogi~g ( hoewel 
riskant) was 29 ••• Da3 geweest ofschoon 
zwart na 30 Tb7 voldoende aanval voor 
zijn pionnen moet hebben. Misschien 
houdt zwart met 30 ••• Da5 winstkansen. Ik 
speelde de tekst omdat ik za.g 30 Tb7 met 

30 ••• Lf1 te kunnen beantwoorden en 30 
Tb8 met 30 ••• De4. 

30 Tb1-b8! 

Hier werd ik wakker. 30 ••• De4 is ·om 
duidelijke redenen niet mogelijk en na 
30 ••• Kf8 of 30 ... Kf7 wint wit in de 
aanval. Het is eeuwig schaak ••• 

30 
31 Dg3:b8+ 

Te8:b8 
Kg8-g7?! 

Beter 31 ••• Kfît hoewel het remise blijft. 

32 Db8-e5+ 
33 De5-e3+ · 

Kg7-h6 

. 
Ik had nog zo'n zee van tijd over dat ik 

hier maar eens echt ging nadenken. Nog 
een halfje zou betekenen w4fr de C-groep 
volgend jaar en na 33 ••• g5 34 De6+ is 
het meteen remise. Ik zag echter nog een 
leuke winstpoging, gebaseerd op het terug
geTitn van alle pionnen. 

33 f5-f4!? 

34 De3:f4+ 
35 Df4-e5+ 
36 De5-c7+ 

De witspeler was nogal in tijdnood en mijn 

.34ste had hem enigszins verrast. Daarom 
speelde ik alles h tempo om hem niet de 
gelegenheid te geven de val te ontdekken. 
Overigens had zwart deze winstpoging ook 
op de 31ste zet kunnen ondernemen, met 
het verschil dat pion f5 nog op het bord 
zou hebben gestaan. 

37 Dc7:c6+ Ke6-e5 

,. 

"' -· ... 
.. • • '!. 

stelling na 37 ••• Ke5 

Ik wendde mijn ogen af en bad 'tot Caissa. 

38 Po3:d5? 

Onder gebruikmaking van de penning van 
de loper herstelt wit het materiile 
evenwicht. Na de partij konden we vast
stellen dat wit met zijn fraaie pionoffers 
na 38 Dc7+ Kd4 39 Pb5+ ! ( weer die penning) 
een welverdiend halfje had kunnen~bemaoh

tigen, aangezien 39 ••• Kd340 Dg3+ alleen 
ma.ar gevaarlijk vpor zwart is. Na de 
tekstzet sprong ik innerlijk een gat in 
de lucht. 

38 Dc2:g2+! 

Een kleine kanbinat'ie à.ie de partij wint. 

39 Kh2:g2 
40 Do6:d5+ 

Lo4:d5+ 
Ke5:d5 

Hier had wit op kunnen geven, maar het ia 

in toernoóien niet onverstandig dat niet 
snel te doen. Zwart kan echter op teveel 
manieren winnén met zijn pluspion. 

41 Kg2-f3 
42 h2-h4 
43 Kf3-e3 
44 Ke3-f3 

h7-h6 
Kd5-e5 
Ke5-f5 

h6-h5 

1 

·I· 
1 



45 a2-a4 
46 Kf3-_.g3 

. 47 Kg3-h2 
48 Kh2-h3 
49 Kh3-g2 
50 Kg2-h2 
51 Kh2-g2 
52 Kg2-h2 

0-1 

a7-a5 
Ke5-e4 
Ke4-f3 
Kf3-f4 
Kf4-g4 
Kg4:h4 
Kh4-g4 
Kg4-f4 

Nou, het was weer niet helemáál ••• maar 
ik liep toch tevreden rond. Helaas was 
het.bij Roland na een prachtige opzet 
- dames ruilen, pionoffer voor aanval -
geheel verkeerd ge1open toen hij had ver
zuimd een tweede pion te offeren om de 
witte koning vast te zetten in de.eigen 
stelling. In tijdnood verloor hij daarna 
het eindspel met een pion minder kansloos, 
zodat hij ·knarsetandend rondliep. De 
twintig gemiste minuten moést hij wel 
zeer diep betreuren. 

Persoonlijk Kampioenschap SGA-C(7), 08.03.87 
Wit: Bert Westera 
Zwarti Andr4 Bach 
Siciliaans, Versneld Fianohetto 

Met gemengde gevoelens ging ik achter 
het bord zitten. Mijn tegenstander had 
ik tijdens het toernooi al eens gespro
ken toen hij in de vierde ronde een 
gewonnèn eindspel verloor. Hij was de 
speler met de hoogste rating in de C-groep 
(1847) maar kennelijk was het nog ergens 
mis gegaan, want hij zat net als ik met 
4 uit 6 voor zijn laatste kans. 

1 e2-e4 o7-c5 
2 Pg1-f3 Pb8-c6 
3 .d2-d.4 c5:d4 
4 Pf3:d4 g7-g6 

5 Pb1-o3!? Lf8-g7 
6 Lc1-e3 Pg8-:f6 
7 . Lf1-o4 Dd8-a5t? 

Alsjeblieft, dat heb ik zelf nog .eens 
voorbereid om te spelen met zwart. Zwart 
vermijdt de ·Joegosiaviaohe aanval, aan-• 
gezien 8 f3 Db4 of 8 Dd2? Pe4: 9 Pc6: Dc3: ! 
zwart respektievelijk goed en gewonnen 
spel. Nà .het nuchtere 8 0-0 heeft de dame
uitval geen bijzondere verdiensten, maar 
na een half uur nadenken ( ! ) besloot ik 
tot iets anders. Iets met een nadeel, 
overigens: zwart krijgt geforceerd goed 
spel. 

8 Pd4-b3?! 

.Daar dacht de zwartspeler toch · maar 
&9ruime tijd over na. Na de tekstzet moet 
hij zijn fianchettoloper opgeven omdat de 
dame anders in onoverkomelijke moeilijk
heden raakt met zetten als Lo5 en a3 in 
het versbhiet. 

9 . Lc4-d3 
10 Ld3:e4 

Pf9:e4 
Lg7:c3+! 

Gespeeld zonder laat van dogmatiek. 

11 b2:o3 
12 0-0 
13 Tf1-e1 

, '. ·. ~14 Pb3-d4 

li>4: e4 
0-0 

De4-h4 
b7-b6 

Op 14 ••• d6 is 15 Tb1 hinderlijk. 

15 Dd1-d2 

stelling na 15 Dd2 

Wit is een pion achter en zijn pionstelling 
is een zootje, maar het is voor zwart -
hoewel hij ongetwijfeld beter staat - niet 
zeer gemakkelijk een goed plan te vinden. 
De witte stukken staan ook aktief opge~eld. 

15 Dh4-h5 
Zwart moet ook alles vermijden ciá1 naar 
remise ruikt en 16 Lg5 toelaten ziet er 
met de zwakte van e7 niet aantrekkelijk .Uit. 

16 Le3-g5 Po6:d4?! 

In feite een .coneeasie, maar het wordt 
voor wit er nu ook niet makkelijker op het 
spel te maken. 

17 cl:d4 f7-f6 

Onder deze zet komt zwart niet uit, aan
gezien er na 17 ••• Te818 Te4 damevaî.lgst 
dreigt met 19 Th4. 

18 Lg5-f4 g6-g5r1 

. ...... 



;_. 

Een alternatief was 18 ••• Tf7 om de dame 
eventueel naar de damevleugel te brengen. 

19 Lf4-g3 
20 c2-c4 

Dh5-f7 
d7-d6 

Haalt veel van de eynamiek uit de stelling. 

21 d4-d5 
22 Te1-e4 
23 Ta1-e1 

Lc8-a6 
Ta8-c8 
Tf8-e8 

Wellicht was 23 ••• Tc7 24 De2 Tfc8 een 
betere opstelling, h~wel het ook dan 
moeilijk te zien is wie er iets kan 
ondernemen zonder daarbij ~ok zichzelf 
aan gevaren bloot te stellen. 

24 Dd2-e2 Kg8-f8 

24 ... Tc7 25 Ld6.: gaat misschien nog wel 
voor zwart, hoewel hij ·na 25 ••• Tc4: 
26 Te7: Teï: 27 J)e7: De7: 28 Le7: niet 
meer op winst mag rekenen en er misschien 
nog wel iets beters voor wit in de stel
ling zit. 

25 h2-h4!? 

· . Ben poging de wat verzwakte zwarte konings
atelling aan te pakken, hoewel ik geen 
idee had wat tè doen als zwart passief 
25 ••• h6 had gereageerd. Zwart is echter 
ook niet bij remise gebaat en neemt de 
tegenaanval. Dat vreesde ik het meest. 

25 
26 Te4-d4 

f'6-f5 
Df7-f6? 

. . 

Een tussenzet waar ik eerst van schrok, 
maar waarvan ik al gauw zag dat hij erg · 

slecht was. Zwart had konsekwent 26 ••• r4 
moeten spelen waarop ik van plan was op 
ffn of andere manièr de loper te offeren. 
Niet korrekt, vermoedelijk, maar wel de 
laatste mogelijkheid om op winst te 
spelen: per slot van rekening is de 
zwarte koningsstelling behoorlijk zwak. 

27 De2-d3 

Hier verviel de zwartspeler in diep 
gepeins terwijl ik gespannen maar opti
mistisch rondliep. 27 ••• r4? gaat niet 
mee%' op vanwege 28 hg5: Dg5: 29 Tf5:+ . 
met een stormaanval en ook 27 •• ~h6 28 Te6 
mag niet ba.ten hoewel dan 28 ••• Df7 29 Th6: 
zonder twijfel het taaist zou zijn~ 
weest. Zwart speelde uiteindelijk: 

27 g5:h6?! 
28 Lg3:h5 Df6-f7 
29 Td4-f4 

. ··· .. · .. ' .... ~ . : . 4 · 

; ' ,_.. ; . •.;_~ ....... .. 

Ook 29 Te6 was mogelijk, maar ik zag niet 
direkt konkrete varianten na 29 •• ~f4!? 
hoewel het natuurlijk totaal gewonnen is 

. door zwarts gedwongen passiviteit. Na de 
tekstzet moet wit nog nauwkeurig spelen. 

29 
~ 
31 

Te1:e6 
d5:e6 

e7-e6 
Te8:e6 

Niet 31 Tf5: Te1+ 32 Kh2 Tc7 en het mist. 
' 

31 
32 Tf4:f5+ 

Df7:e6 
Kf8-e8 

Na 32 ••• Kg8 33 Dg.3+, is het meteen uit. 
, . 

.. '. --:· ..•. 

stelling na 32 ••• Ke8 

Ik was er van uitgegaan dat deze stelling 
gemakkelijk gewonnen was voor wi.t en nam, 
ondanks het omhoogkruipen van de wijzer, . 
ruim de tijd voor mijn volgende zet. Die 
beslist. 

33 Dd3-f3! 

Snijdt de koning af en dreigt een vèr,i. · , 

nietigend schaak op ra. De enige -eet leèk ;. 

mij 33 ••• Dg8 maar na 34 De4+ Kd7 35 Th5-f \ 
beslist het inslaan op h7, bijvoorbeeld · · 
35 ••• Tc4: 36 Th7:+ Kc8 37 Da8 mat, of .· 
35 ••• Kc7 36 Th7:+ Kb8 .37 De7 en mat • . »., . 
enige veohtkans was het geven van de ·~ ;'; . 
met 33 ••• Tc4: 34 Tf'8+. Kd7 35 Tf7+ Ke8f(~{fé,.:. 
36 Te7+ De7: 37 Le1: Ke7: ho~l de-~:"•~iJ 
winst na 38 Dh5 t vaststaat. Hij mao.:/!i:,}ltt; 
verbonden vrijpionnen en wint aakkeli.ji:~}ir: .;i• 

· ,; . :,~irtffü~,.-
33 De6:c4 (?) . ::':?ft;!" .; 

34 Tf5-f8+ Ke8-d7 ; ;:':::.:-i~JV'. 
35 Tf8-f7+ Kd7-e8 \'•\}f 

. 36 Tf7-e7+ 1-() -.. , _ :: :~~Jfüt 
Vijf uit zeven en promotie t En doclr·:,a ")\i :;<_ 

gedeelde . njt,de p1~,~-"~~~"='.~~ ~~:va: ~~{N~ 
~rd• apel . .:aae ·ook nog ~ !~- ·opt '~~ . .-.. ~. · · ,~;, 

~i~:2fj "fl~~~~~ <i!~~ 



JlAfiNG IS MOBB fflB' 

Sinds US geschiedeais schreef ll8't 
-het 3Uld,lewnlloekje "Beuken is 
lekkerder" (n.ac- een anti-drags 
po8"er uit die dagen die c:le omslag 
sierde) zijn weer ftle regel.a 
aan~ ~emru.<ilte histórie 
toegevoegd CJ!. vel.e Scm.akeli.Dgell 
vol.geluld. 

. B,t, geltlekc is dat een atsd>.eid 
vaa tJS de ~t -geen•zips 
doet vemiD.deren va:Lt mij de stap 

~ ook mind.C" zwaar Jid.jn plaats in te 
1"IWllC voor een lid vaza. de aanstor
mende jcmge garde, tc«I.Dde ld.j 
hn volgen.de juàilewa 88A . de zi.1de 
van Ge.rerd, Win en oonsorien ook 
eens het zoets van de overwinning te 
IIOgCl sakeD,. 
:m.t a.rtikel zal <hls echt ;,~ ,·l~ 
zijn van mijn hazld in dit onvergete
lijke 1üad na een lange zieeks "mijn 
reoerite hoot!r'e-en dieptepmnen" en 
"1d.l je matten?" - c -ik maak van 
4e gelegenheid geä:rm.k mijn uouwe 
leze:rs te 'bedanken ( en speoiaaJ. die 
ce die mij zelfs een "kleurrijk -'D 
ftgm1r" noemcle in een. aamoalijlce 
deGb. m.Dloze laatste pogl ng m:l.j op 
adere gedadl,en te àrengen) dd zij 
sl.Nhts nillnjes hoo:t'ds<imdden ld.j 
het aanzie van mijn zoveels'te :flat.
in plaats van mij pu'bliek voor p1"1àser 
uit te maken. )loge aa.tssa U 1Nloneal 
In de rest van dit artikel geen 
''Vergeelde scbaaksels" lll88Z' een. 1üik 
vooruit, de reden van mijzl vertriiek 
ie cün ik ltl.j Desisoo tegen nieuwe 
gezichten lcaA spelen. ~ dat mij 
kall inspireren moge men a.t"leidea uit 
onderstaancle p&'l'tij, mijn deMDl"t op 
mijn nieu.we vereniging. Mijn tegen-
8"ander is de glor.l.ea.ze w::I nnea~ van 
de laatste o,..groep V8A het SGA-èam
pioenscb,ap, 13 ( ! ) jaar ou.d., • 
wol'dt seri.fNS ~ door · zi~ 
vader (hoof'dklasaae-) Piet van der 
Weide, die de verriohtingc VBD 

zijn pupil ook voortdurend me't 
argusogen wlgt zonder da.'\ zijn 
eigen pa:t'tij daar onder schijnt te 
lijden. Zie wat hij zag . op 23 en 
'JO maa.rt jongsledezu 

avG - Karel va.n de:' Weide 
. Jlrau (Blibinste:l.n""'V&l"ant) 

1. e2-e4 e7-e6 
2. d2-d4 d7-d5 
3• PD1-o3 ~ I? ' 
Alhoewel •onze nestor• WB deze zet 
als vreselijk lteschouwd hMft hi~ 
(de zen, niet Willem) de merites dat 
mem.geen hierna .dire<7t tot ZP.LP schNam. 
is gedwongen - zo ook ik. , 
4• .·J'o3xe4 
Ik weerstond gelukkig .de verleiding 
over te gaan tot de mao1<mv-D1aner 
me1 4•f'3• 
4. • •• 
5• Pg1-f3 
6. Lf1-d3 
De theorie ( dw de hoofdva;r:1.a.nt) 
gaat verder met 6.Pxt6, terwijl .. ,:.:"> 
XArel naderl:land aanga.f dat hij mi' " 
6 •• c5 had moeten doen in plaats van 
het noch-tans natuurlijke 
6. ••• W8-e7 
Î• 0-0 
8. I? o7-c5 ! 
9. 1Jd8-o7 

10 • Pf'6-d5 

diagraa 1. . 
Z'Na.rts laatste zet is een sterke 
die 'Ni.t chd.xict w~ ln.jsondel'e 
maatregelen. In hn vervolg wordt 
aan bed.den ·!loge eisen gesteld, wac- . · 
Di~ positionele - ~ache element• · 
haiad in hand gaan - voorop l>li~ft 
echter sta&A dat "ma.id!lg is more fwl" & 

remise ie als een .DWIIDe:t"tje zonder cUeezl 
11. Pe5xd,7 1 Pd,5xe3 



. ".:. 

12. Dd1-h57- g{-g6 ? 1 
Er dreigde mat (fan) met 13.Pf6+, 
zodat de toren op :t1 talx>e was, 
maa.t" veel sterker dan de tekstzet 
{ die, zoals overvloedig zal blijken 
overigens zeker wél goed genoeg is 
voor rsdse .;.. maar dat · is no tu.n) 
was geweest 'de verdedig:1.Dgszet 
bij u1 tstek' 12"f51, waa;raa. ld. t 
gedwongen lijkt; '°1; 13.Px1'8 fxe41 
14.Ddlî+ (14.l)e8? DdBl +) 14 •• 
Kx:f'8 15.'l'.f'e11 to. 
13. PdîfJt6 + Leîxt6 
14. 1 Pe4:ct6 + 'Kg8-gf 
15. lh5-g5 
Na. 15.Dmî+? Kxf'6 loopt ~ uit 
_de problemen en wint. Na de tekst
zet kan zwart remise forceren met 
15 •• Pxt1 aaiJgezien wit d.aa:'na. 
niet beter heeft dan 16.Ph.5+ Kg8 
17.P:f'6+ eto met ewldg sohaak. 
15. ••• h7-h6 !? 
16. Pf6-h5 + · 'Kg{-hî 
17. Ph.5-'f6 + Khî-g{ 

-18. Pf6-h5 +· Kgf-ilî 
Een z8'tb.erhal i ng om de ti.jdoontrole 
(36 zetten in 1i uur) naderbij te 
halen, maar wit heeft nog een 
aanva.lsplan en mijdt remise. 
19. ~6 t Tf'8-g8 C 
20. Tf1-4'3 Pe~ l? 
Ligt het meest voor de hand, maa:-
20"Pf5 kwam ook in overweging. 
21. nf6-h4. o5x.d4 l 
Een zeer bru.tal.e (''Nooit 'bang" -
Kvd.W) mám__. om de dreiging 22eo4 
( en 23.Pf6+ mè"t kwaJ.i tei tmd.nst) 
tegemoet ~e treden (22 •• dxo.'3~) ;~
die • en passant' een pion wint - · · 
had hij ~jk te menen dat dit 
een • gezonde pion' · zou blijken? 

2à-. 'l'f3-h3 l 
23. Ph.5-!6 + 
24•- P:t:6-,g4 l? 
Nu was weer de beurt aan \'d. t iets 
bei;ers te v:l.nden. dan het eemd.g 
sdlaak na het (op zi<Ïl prachtige) 
24.pea+ Txe8 25.lh6+ Kf'6 26.Dg5+ • 
24. • • • Do7-e7 ? l 
ln de post mortem gat Piet 'van der 
'Weide aan dat hier 24,..Dö.81 (25.Dt2 
Pf6 26.Pe5 <X7•), hetgeen (plU8)pion 
d4 dekt e;n .... pf6 mogelijk maakt, 
sterker was geweest. Het idee vaa 
24 •• JJe7 blijkt op de volgende zet. 
25 • ' "D14..if'2 e6-e5 
260 f4-f5 Pd5-t6 
27 • 'B>J-g.3 ! · Pf~ 
28. Tg3:rg4 g6-g5 
29. h2-b4 fî-16 ?1 . 
BMer 29"Ld7 • 
30. Ta.1-e1 
31. Df'2-g3 
32. h4xg5 

diagram 3. 

" 

In hoge tijdnood (nog 3 minu:lien · voor 
het restant tot de 368 zet) voelde 
ik mij gedwongen'.z t-1n stijl' · voort 
te zetten (overigens heeft na .iedere 
andere zet zwart pra.obti.ge winstkans-, 

. de i.pl.uspion gaa.t spoedig van haa;c> 
ltlakënde gezondheid getuigen) • . 
"Ik: had m.9' gedaoht dat je dat zou 
dnrven" was Ka.rels OODIII~ adlttraf. 
33. 'fg4:rg5 + 11 :f6:q:5 
Het aamM!IDeD. vcm het torao:f'f'er is 
pralàisCX1 gedwongen - het gevolg 
echtei- ook geen lolletje! ~ op de 
iaoei'te die zW8il:"t heeft zijn (extra.) . 
ioren op a8 in het spel te brengen. : 
34• Te1xe5 - Dd6-f6 (?) 
Op dit moment profiteer ik vermoede
lijk voor de . eerste ( • enige) keer 



== van de 'jeugdige ovemoèd' van 
mi~ opponent. Zd.ja zet is de meest 
voor de haml 14,ggende, ~ zijn 
beslissing dit vr.i,jwel a. tempo te 
spelen ondal.lks het :feit dat hij 
nog zo•n 20 mi?m.ten op de klok had 
verdient kritiek - zwa.r.wt dient zich 
te v81:'diepen in de mogelijkhaid de 
dame te geven voor 2 torens, en 4aar
toe een aa.nva.a.rclba.e mogelijkheid 
op te sporen - een. "beetje angst was 
hier eaht ge'bodenl Ook na a.f'loop 

· een ik niet geslaagd een sluitende 
zwazote verdediging aan te tonen -
toch blijft de gedachte dat zwart 
hiEU" of 'ergens' op de vo~e 2 
zetten zijn best~ kairls mist mij 
niet losla:ten - ld.e doet er eens 
zijn ltest op? (Mariijn?) 
Jlijn volgende zet had ik nog niet 
gezien toen ik wt het torenoffer 
NSloot - tner intuftief' otteren 

. gesproken! 
35. Te5-d5 1 Ld7-e8 
Ba 35"Lo6 wint ' wit fraai na. 36.Doî+ 
- dat is allemaal. geforceerd maar 

· - zie het oolDBlen:taa.r 'bij de vorige 
zet. 
36. Df6-f7 

diagram 4• 
J)e ti~dnood is voorl>ij. Gezien het 
•vroege• slui tingsu.ur va.n het 
speellokaal (23.30 à 23.45) 'besloot 
ik na 10 minuten denken niet •nog 
een paar zetten te doen' maar '8elijk 
mijn volgeDde z~t onder oouvert a.f 
··te geven. D:Le kon hij wel raden, 
zei hij, en ik sprak hem niet · tegen. 

· De volgende week (30-3) werd de 
partij hervat, waat Ka.rel gaf zd.et
tegenstaa.nde mijn verwaahting niet 
op ( tsja., je weet nooit niet een 
toren meer ••• ) - het was de verjaar
dag van zijn tóàb. trou.w aanwezige 
vader, zó hoorde ik naderhand -
een leuk cadeautje zat er eahte.1" 

wa,~ mij betrof niet in. Toch , had ik 
wel wa.t spijt de stelling beb.alve 

· kort na -thuiskomst verder Diet te 
· he'b'ben ~seerd. · De eerste klap 
·was evenwel een daalder~: 
37 •. ~ + 1 _ 
Niet de verN80hte maar m.i. wel de 
sterkste zet, die zi3J,. lmisana.q&es 
doork::Nist• Kerk op dat 37 eTg6? Drg6! 
het doel met naderbij bre;agt. Na. 
37 .nrg;+ Kt8 is 38.ff6 . ook vermoede
lijk met nodig (38.dl?) maaz-dat 
mogen de lie:fhebbc-s zelf uitlalol>Dels • . 
37 • ••• Kg{-hî .,. 
Na. een Jd,mmt of 10 de verlaez:1 ug ~e 
hebbèn ' verwerkt ziet hij af van 
37 •• KgB 38.'l'g6+ D:r.g6 39ef%&6 met 
hopeloze zwarte verdediging - ik had 
ecnter de tekstzet helemaaa niet 
bekeken en . zag mij geoon:fronteerd 
met een Zwa."a keuze. De week tevoren 
had ik verondersteld dat 38.f6+ dan 
wel zou winnen, plotseling zag ik 
evenwel het · lokkende aJ. ternatiet 
38. 'lh6+ IC:m6 39.Dzh8+ ~7 40.Dt6+ 
Xh5 ('iets ert.ussen• op g6 gaat ook 
mis) 41.Lea+-JCb4. 42.g.3+ - hierna zag 
ik nog dat 42 •• . Kxg3 flm is na 43.•llr85+ 
en 44.l)g2, maa.zo vel'Strikte mezelf' na 
42 •• Kb.3 - ook dan gaat het mat na 
43•Dx85 (simpel - a.ls je h.et voor 
je nw.s he'bt) - ia de 'spook:v«t"dedi-
g:l.ng' 43••Lh5t waaJ:'Op 44--Da.4 mat " 
noob:t;a:is vrij overtuigend is. D8az'om 
hield ik me na. zo'n 10 mima.ten maar 
bij mijn oorspronkelijke pla.ns 
38. f5-f6 + 
Meerdere ld.el>i tzers konden hun veraah" 
tiDg niet onderdru.kken dat die domoor 
geen 38.Tg6? deed, waarop 38 •• Jlr86 
zwa:rt weer hoop biedt (men dacht aan 
•geforceerd' 39•lh2 ma.t). 
38. ••• lh7-g8 
39. De5%85 + ~8 
40. D85-o5 1 . 
Kaar hier moest ik toch eàlt . ~ter 
het bord opk:omen,ik had aaimmkelijk 
niet verder gekeken dan het · sdlijn~ · 
f'r6aie doch onvoldoende 40.Lo4?, 
waarop 40"Do7 D 1d. ~ voor onoverkome
lijke pro9lemen nelt. Jen lteetje 
stellingsgel.uk moet je at en toe 
hebben. 
40. 1:n •.. ·.LJ.\V""U mL.0 '.L.5 

41. ~ + K:f8-g8 
42• Td.5-g5 + Kg8-h8 
Na. 42• •'b'.&5 komt Lc4 wel met kracht: 
43•Dxót- Kf8 44,.Dl6+ Kg8 45•Lo41 - i 

J ·--···---- ' 



die stelling moe't je zeker even 
op het DOrd zetten! 
Hu eindelijk krijgt wit zijn funi 

43• Tg5m5 :t · Df7:xh5 
44·· Do5-t8 + 
Een sereen mat, maar dat DOg een 
grappig slot inhield: ik rakende 
nog met de 'mogelijkheid' 44"Kh.7 
(?? - een loper op d3 en niet -
zoals in mijn geda.oh.ten even - · 
op c4) 45.Dg'lt, en dX'uk'te dus 
slechts zwijgend de klok in in 
plaats van ma.t aan te kondigen ••• 
na. enige iijd (geen idee hoe lang) 
gaf hij mij de baad te:rvoverga.ve, 
hetgeen ik gJ i mJ a.chend aa.uvaa.rdde 
- pas thuis ontdekte ik mijn 
blindheid! 
Dat was da.s een in meerder opzichten 
·~· slot van een oompromisloze 
veob:iparlij, die ik als mijn beste 
prestatie op het schaakbord tot op 
heden beschouw, waarbij ik mijn 
tegen.sta.ud.er grote dank versahuldigd 

· Den - hij maakte het mogelijk. 
De lezer hee:rt gezien dat dit stu.kjè 
zelfverbeerlijking, niettegenstaande 
de dringende oproep van de redactie 
tot zuinigheid, rijkelijk is 
gelardeex'd met diagrammen. 
Hopelijk wil men mij deze laatste 
ui tspa.tting vergeven, ik zal. US 
verder niet meer .op kosten jagen. 
In he't vez'tr(mwen dat US 1 volgend 
seizoen zonder mijn inspam:dngen 
ras de weg terug zal vinden Mà.r 
de 28 klasse KNSB verblij~ ik, 
jarenlang Uw t~we dienaa.r, 

Rol> van Gompel. 

Naschrift redaktie: 
Wij zeggen eerwaarde van Goinpel dank 
voor zijn vele jaren trouwe dienst 
en complimenteren hem daarenboven met 
dit fraaie positionele torenoffer. Een 
debuut dat hem nog veel goeds voorspelt 
op z~jn nieuwe vereniging! 

\ -..... 



.. ... lage ptr.l.ode ftll . beftia 
~dooz>de~ . 
(b1l1.U ia ~ beg119 · 
teel, JD) hootdnclàoteo .... dit 

. .... ia ,het da , td.•d•l * so . .,... 
gekcaa • . Ik heb ._ àtlakje geeobr• 
.,.._ Omdat ut Jd.Telal Täa aiUa ·aoballD
plritJa wat OJldazo het Gl.ubgtllicld.ti1.4e 
ligt, heb 1k bealota · ja].l.1e daar · 
:d.et ... te ........i-. ..... ik wllcle 
het Hl.te hebba. ne ... gebM1 
uuir III wt:edar beblld upect ,... 
ut _ llObuJmpel, -~ het 111g nnrd• 
retr'oga: 11 p:obl-. · 
Veor bat g.-..1 clat Jdet ·i__.... weet_, ... Ntzoo~etlil IJ~· 
sal. ik dat Nr8t pN'berea uit te 
lege .: .. ntl'og:rad9.Pl"Ol»l. ... ia 

' - prolll ... ,wurblJ het Jd.et .... 
bele•g ia, •t ir.lt of swart· ~ 
..... -- _, .. pdeaa hebbell. 
11a ll:rUst ........... tllkel• s••, ... c- _ia dat a11 ... de nall1ag ep .._, _t, ... ie _. iafonlatie 
Oft'f' bet mtel. piopx na t1•,· de 
ftlda die vel of juiat ai.et door . 
... . atak ftl'ÛII NN't . eto.) • · 
IIOet da .at belml.p ft1l die pen
.. of .-.. pl"01a1.eell oploeswfJ ~ 
'NQftSitlil •Vat VàS-.111.ta laat.te set,t 
of •Teoa ... ·clat " IIOg :~ 
aag Wl"dta' of 'BonNl pion• 
$ R gep. JPI Yeft'd.1' ·• lte:rtclllt R 
O .._ TMl. nrsch:fllade TerllOIIU-

-~ fta het~ - · 
~b!Jn wt9· ...i •t · betNft S1C1JY s 

... als vat bebett n'Uptel l :f •g. leo · 
al,or 1 ,. dur di.,.. op ia te . gua "1"111 
NII a1gwea ftCn.8]41 

Ia .... etell.iag ie bat det dé op
cb:uJlt te •tdekkee " vit w:!Jdf · 

dat " te g . tt.itJr ' ~ ... , . IMlt ' ia ... . 
opln.oht te oatdekka •t swrte laatate ut 
. ._; · ge.tel,d dat vit m Mt :lat a •t . 
d'l;e liet daardk- ... ))at ia dld.~ al . 
MÎ1lfJttr, :d.etu er! Lat.. we cle 8'e1liq' 
... g.: n11g ~ s.az.ta laat.te 
set te~~ ai.et .SO MailU,.:t JIU . 

. heeft wit • a1:1ak ( 4e Jrowiag, boor ik 
... . op1.ettwl 1•• tje al seaea>_ a het 
ka -- ...... ftl.d ' koMa {jld.at, laet 
ftl.d •?>.· Zlraz'ta laatste set" du Mt 
de Jm:e:!•g .,.. •? wr a8~ 1lu1- •t vu a 
vita set, tota .-rta kOei•g aog opa? · 
etoadf Het Jraa ~ koa1•g iet 8WHR 
sUa, vaat cle loper. op g1 geeft aobaaJc r 
- de :w.t.tt• koai•g 1cu aiet .... cle d:la-
ga nel gk? BQa s•--·~1 Dit gel.4t oak 
TOor de pica op 112. Da moet · liet du ... 
At Mt de lopar sija ga,aeattJ, booz' Sit be1e , 
YOlb8teMla ro.,..i, mr. .ia ·411 3uiafflt 
B...; ' dr.l.enrf -u.e a. vaat de ritte loper 
ka all ...... de ~ gk7 JIJ ••• . 
• daazo soa ie da al. eobaak &es•• lle'b
bea. SOPld.pa oader ~ ml.la a _... 
k• dat dt du ... belac~ probl ... ia, 
dat Ml.....:L . Id.et kh, aar het tega4eel 
ie VMZ'e Br>· ba w-el\JC wog ... w.. 
vit atak • P)INest ·c1at op cle lóper- ' . 
diagoaula1. atoid;' Jl9&l' a8 ia ftrJl].aatet -
dur ftrftlgeu door de kei•g pa1agea 
ta. Dit atak Jraa du el.lèa aar ... 
.JIUft op 'b6 sua s••Ntl Vita laat.te ut 

' vu du Pb6-a8 - a,az,ta Ka?aS. De 
begfutel]1•t vu dut 

. ' . ) 

Mt . a1l.8ÎI vu ai.o1lta ... tleSN 1•1«l41ag . 
ia 4e faa111lt1aobe Wft14 'ft31l · w · Nll!da ' ' 
patHcbenYI Ia cle wtan te Scltrt!r:e11ag · 
al ik 1d:lptair.l4 1apew op &UeleS. 
facett4III, Wl8 •l'eirdlll t ..... ..,,,. ... 
pro'bl~ •wom.wtt.eolae probl .... • .... : . 

Jlet ~ groeta, 
Add.aaa Bwt ll fd 



voornaa:r , 

Lahserl 
Peter van 
Jo hann 
Peter 
Peter . 
Ni-:o van . 
Wim van de 
WiJ.leh\ 
Marco 
Frans 
Jar. 
,Jaë,p 

: Andre van 
Er i ~( 
f(e<:s 

Pete!" 
RÓb van 
Fons 
Roland va.,, 
Pi eter 
Ronald 
Arli"i.aan 
Jacques 

Jbrbert 
~2on 
Marten van 
Vincent 
Rudie v.;.n 
Coe:1 
Jos Vêi.11 

i'iarc 
Me.rk 
Rudi 
Clem~ns 
Ad 
Onna 
Ad 
::-r""ns de 

Thijs de 
Rolansi 
Johan 
Ed 
Beer t J 
Hen;.:: 
N~co 
Gerbrant 
;•iarc 
M~.rtiJn 
,Iurç;en 
dein va.n 
11;;.:_,ri ce 
Peter 
To:îi 
:-ians vë1.n 

\..' .· ';;~ .• 

achternaam 

Abc:i.di 
B.;,.ar l e 
Berker;bosch 
P.erkho" 1t 
?,eugel 
Beveren 
BiJ 
Blankert 
B:.okland 
Bot 
B1·:ni<:man 
Dein?ma 
DiïlterE'n 
!)rent ·-j 
Duir, 
E". J ge;waa.m 
Fer r.ho;..,t 
Gompel 
Gr:iot 
Ht:1.r t: nçsve l dt 
Her:.ng 
Hoogland 
:-!o;_, t srr:u l : er 
'-iylkema 
I~k~::.enst~.m 
~(emps 
f\erkw:Jk 
LassaLiw 
Megen 
Me,:ers 
ûr.irnerer: 
0l"dodi 
Overeern 
Perdi:1.vinç.h 

. Polflit:.?t 
P;..itter 

ad r es 

E. Floriszstraat 2A' 
Pr ~nsengracht 181-3 
Osdorperweç; T30 
Vroli~straat 365 11

' 

2e van S~in~e ~straat 81 ' ' 
Loefzijde 27 
ZeL.str.;.at 60 
de Wittenkade 130'' 
Cr~j nssenstraat 32 hs 
2e van Swindenstraat 69"' 
Kattenb~rgerstraat 26 
B~:de~di~k~ade 632 
Weesperstraat 13 
Florij~ 330 
A~undsenweg 22'' 
far:dsfr-'3.~.è 14 >: 
Aesterstraat 98' '' 

::urnanstraat 47 
.2,~ j: t Jes pad 2 
Nw.Ooste~burgd~ . str.7' ' 'R 
da Costastraat 106' 
Rode Kruislaan 905-lA 
2e AtJehstraat 47''' 
v. Oldebarneveltplein 3'' 
van ûs~adestraat l29 ' '' 
Sp~nazöstraat 29 ' ' 
Soetenó;:.a: 88 
Hacq~6rtstraat 6 
Amst~:va3ns2llieg 199 
Voetooo9stra2t 10 
Meerhu izenol~in 20'' ' B 
4d~. de Rui 1 terweg 369 
~~l lem de Zwijge r ~aan 64' 
Haar ~emmerhouttu~nen 413 
James Wattstraat 73-93S 
Frans Halsstraat 48''' 
Jan Lievensst~aat 69 
:):::;sterp2.rk 35' '' 
v. Beuninge~straat 209''' 

Rö~tma.kers 
Ridder 
R:.jk 
Rozemc,nd 
.Ru~ter van 
Sassen 
Schokker 
SchOL,ten 
Schr i,;ver 
Simon 
Slem:ne r 
Sni ,jders 
Souren 
Spëii.a~ 
Stigter 
Straaten 

Stev Onkelboer&nsteeg l'''' 
Hac:qu,;;n•t<:;tr;.:.i.t 6 
Weesperstr~at 17 

Ton 
T1.irk 
:.;r,en 

Pr. Jrenestraat 19 
iankastra~t 53 ' '' 
12 Atje~straat !J4''' 
Linnaeusp~rkweg 17'' 
Prins He"drikkade 137 hs 
Nassaukacie 372'' 
James Wattstraat 75 k320 
Hac:quartstraat 6 
\eizersgracht 535 
v.Houwelingenstraat 77 hs 
K~ttenburgerst~~at 22 

Jaap van der Veen 

Beliamystra~t 59' 
Ocste~b~rgergrac h t 7 1 ''' 
3ur~andwarsstraat 67 
Kattenburge~straa t 18'' ' ' 
vander Ho~pstraat 7i ' ' 
Rapenburçerstraat 161 C 
Burg. Bi cke ~straat J G 

Eet Wagrnan 
Th: j s 
Ber· t 
Eric v~.n 

st even Zwart 

WeTïr: :.gar 
~estev--,::. 
l~içc:heren 

Nwe Oostenb dw s tr 11 hs 

post kad woonplaats ,elefc,:m 
-------

___________ ,, ___ 
----------

107i vC AMSTERDA~ 
1015 DS AMSTERDAM 230740 
1067 TA ÁMSTERDAM 10S774 
1'.J92 TC Ä~STERDAi--; 680577 
1093 VL Al"!STERDAM 7 . .,85 ~6 

10 15 DS AMS7-.:RDAl', 
:i.075 S'-\ A~STERDAM 7936L1 
1051 A:-1 Ai'1Sïl::RDAf·1 

1085 v· . 
"W A1"iSTERDAM 831024 

1093 v;.t, Af"IS-:-ERDAM 938290 
10~8 JB A~;STERDM'! 271359 
i053 v,.,i AMSTEKJAM 120838 
1018 ~\Î\ AMS-:-ERDAi"l 230524 
1102 BA P,MS7E RDAi"l z. (,. 900252 
:os6 AV Ai'iSTERDAM 
1011 Ki_ AMSTERDAM 23330:l 
:01s MN A:"IS•ERDA:-1 238L<.24 
1Q95 ',,/?, A~1STERDAM 
109: c...; AMS:ERDAM 657684 ~n r 

i :J~8 }{H AMSTERDAM 23~-:t ~ 1 
:.018 l"A AMSTi:.:RDAi"i :234108 
10: .3 ZT AMS:E~DM 163402 
1.::.. :.1 zv DIE!'1EN 906459 
1094 LD AMST::RDÄM 682399 
105.2 ,JK ?:MSTERDÄ!"' 88082;:} 
1 r",·-; .. :.J J .<.. sw AMS~ERDAM 642!30 
10!8 t1S AMS~ERDAM 5223835 
l08_ :3R AMSERDA:-1 445J50 
107~ SH AMS:ERDA"l 796085 
1C75 XE A,4S'TE r<DAI"; 6229.l:.3 
1012 XL P.!YiSTERDAM 223860 
1C78 TD AMSïëRDA•I 646937 
~055 :V'.'j 

: ~JJ AMSTERDM'. 
1056 JT M'.S,'::RDAM 184552 
rnr:; GM AMS7::RD/:>i"1 233071 
:.J97 DL. AMSTë.RDAM 657181 
1072 BT AivJSTE::Rl:W·1 769409 
1074 Pl AMSTE~DA:-1 620768 
1892 4,;_ AMSTERDAM i 8JLo.19 
1051 XR AMSTE~DAM 828328 
iOi i. H'-i AMSTERDAM 2ï30C3 
107~ Sl-i AMSTEr<DMi 796085 
1018 DN ,6,MSTERDAM 242607 
1077 WT A:''iSTë:RDAM 445798 
!.094 ::-.-. A"lSTERDAM 9, ·, ' ..,,.., 

~'- · '-1.L. -~ t .a:... 

i:J94 ;-<R AMSTERDM1 658905 
~098 CM A"':STERDA~ 935117 
1GI 1 AR AMSïERDAM 250427 
1054 AC AMSTERDA"'i 127358 
1079 DL AMSTE RDAi~! 657181 
187: SH AMS•ERDAM 796085 
1017 DP Ai":STERDAM 236688 
1052 ! !'""! A!"JSTERDAM 867397 
1D18 JB A'1STE~DAM 231456 
:i.053 E.H A;1STERDAM 836427 
1013 NC .~MS7ë:RDAM 236Q84 
1091 SL AMS7ERDAM 947992 
i 'J 19 

.,,, 
'J.L.' ,!;,;-;STER DAM 24:2'.71i !. 

î.051 vc A~;s-:-ERDAM 86822:.. 
lQ 't 1 Vi"i A!"!STE :~DAl'1 380193 
1 i ' ~ J. J.J.. BZ DIEMEN 9:J-4998 

1018 MA AMS'l'F.RDAt~ 


