


Op Na Ollbehoorlijk TrO~g tijdetip iJI het •ei.zou ie ·bier alweer 

de eerate Sclmkellag, boordeTol attige iatormatie , (vel lesea, 

hoorl), schaakhoogatudjcas • l.:Utrkoek. Maar eerst wil ik julli•, 
TOOral. d• DiW1!'• ledo, harte]jjt velltcm hete ia dit aicinare 

schaakjaar: ha:riel.Uk welkoll ia dit Jd.emre ascbu.kjaarl 

Vat hMft dese Scbaltellag t4t bioda? 

- iatOl'llla'tie onr het dit jaar te begin~ bekertoC"JIOOiJ 

- de agád& TU de Yergaderiag TD 22-9; 

- eea prachtig 1"llgegGftll atachoidsC?)etû TB Jvgea, die 

MU" Limburg ia Yertrokk•, aur die we gol~ lamaa bl.\iY• 

buichtiga op de zat~ dat het eerete speel.t; . 

- de ehdruglijst TU het wrig Hicoea et Jd.em,et gecalibreerde 

ratiagll; 

- ... ~ buc~g TU fom Oftr tJS 1 • Jd.cbHlf, 

wuria hij aiet 11ehl'oomt eea Terlieepartij TD zichHlt t4t pibli

ce:ra; 

- Ad P. ~ lwt Yerachijltftl • bluf ia het . achakea' a 

dicpt eea ·y~ta nuk wenl.dlltcatmu- op. VU$ er aiet hele

mul acht• of bij oaH ~e Melwerke Jaap:,». • •t:a 

Teeg 11it d pa poft ('iatw g•••• fyad.oaom.e•) t 08llpli,,... 

tee:n-Mt diea ~t 

- ... Jua.eboel Bert eTer clet-Knt l l ~ ià lMlt JCcminp-

:fadi soh, die deH • opew1ag so Oapffff VNrlestt al.8 w:U bet 

wel hèbba1 

• Jaap D. ~ ... 'de; 

- GARGt., die oapwtlfelcl voer ea nultje TD 'IWplottor•de 

cka'kei4 te si• .:1. gwea, mar op dit 11GM11t aog aiet belctllcl ia1 

• cl8 ~ TU de iatene cvcq,e\:iti.o .,... liet ftri.g 11«1•••, 
Na r.\ft3e gezet door de OJl'f'Olprasa VI Aclriau., 11 wn wet; 

T&a die UB'f'al.; 

• ftn cloNlfde Adri.ua ft1"tfaChtea wij Mg ea aal.yae 'fU de 

br.13..jeate partij Bsagel-B tffllller, COllp].fft ut •! 1 att«I: 

fot al.et ng tvoe gel.llk.nlule.s 

J'IIZ"gM, getolioi toft'd .. , 3• ~ ia tu 4eep Nlltll; 

Ad, gefeliciteerd mat je preaot:le. 

-- ~ --- - - - - - ~~ 

~ - --



Beke:rregÏet':'ent }:Universitaire Sportvereniging afdeling Schaken (US-sk) 
1. Het bekertoernooi wordt gehouden onder auspioi~n van het afdelingsbestuur dat eventueel een beroep kan doen op derden om de za..~en waar te nemen. 2. Alles wat niet in dit reglement ià geregeld kan ter plekke door de toernooikommissie worden afgehandeld; tegen vermeende onredelijke beslissingen is een beroep mogelijk bij de geschillenkommissie. · 3. Gerechtigd. tot deelname aan het US-Sk bekertoernooi zijn ·a11e leden van de afdeling die zich daarvoor tijdig hebben aangemeld. 4. Door middel van een ongeleide loting worden de partijen voor de bekerrondes . . vastgesteld, indien noodzekelijk worden er spelers vrijgesteld van spelen of wordt er bij voorkeur ee.~ voorronde gespeeld om tot een macht van twee te komen. Ook voor de vocrronde geldt ongeleide loting. De toernooikommissie maakt de speeldata en de datum van sluiting voor de inschrijving tijdig bekend. 

5. Een partij besta.at uit 1f uur voor 40 zetten, vervolgens tuur uitvluggeren (de klokken worden een kwartier teru.ggedrä.áid). Gedurende de partij blijft men tot 5 minuten voor de tijdkontroles verplicht de zetten te noteren .• 6. Eindigt de partij onbeslist dan wordt er met verwisselde kleuren een . vluggèrtje gespeeld van 5 minuten per persoon, net zo lang tot er een partij tot beslissing komt. 7. Bekerwedstrijden kunnen in beginsel slechts op de vooraf vastgestelde data in de verenigingsruimte worden gespeeld. 8. Loting voor een volgende ronde vindt bij voorkeur op dezelfde avond als de gespeelde ronde plaats. 9. Uitsla.gen van bekerduels worden niet verwerkt in de interne ratinglijst. 10. De bekerwinnaar krijgt het recht om voor US-ale uit te komen in de bekerwedstrijden van het volgende seizoen. 11. Op wegblijven zond~r bsricht volgt ui~sluiting voor toekomstige bèkertoernooien. 

Voor het komende bekertoernooi nog even het volgende; 
De loting van de eerste ronde of voorronde Vindt plaats na afloop van de ~ajaa.reledenvergadering dd 22 september 1987 en de inschrijving voor het toernooi sluit zo gauw de vergadering aanvangt {om 20.20 uur). De eerste speeldag van het bekertoernooi is vastgesteld op dd 29 september. Het bestuur heeft Ad.ria.an en De~ aangewezen. tot toernooikommissie. We spelen zoveel mogelijk volgans de bestaande reglementen: een partij is gewonnen ala 1) er mat wordt gezet 2) iemand opgeeft 3) een vlag valt, waarbij kan word.en opgemerkt dat dode remisestellingen NIET op tijd kunnen worden gewonnen, maar remise zullen worden gegeven: zet je klok stil en haal er een eindspelkenner bij om de stelling te beoordelen (bijvoorbeeld koning plus paard tegen koning is altijd remise, de besliesingen die de toernooikommissie hierover neemt zijn in beginsel bindend, want zo,gaan vergezeld van deskundig advies). Als de bekerwinnaar .een I<NSB-speler is zal hij niet aan het SOA-bekertoernooi mee kunnen doen, aangezien de SGA-regels dat verbieden. Het omgekeerde (SGAspeler in het I<NSB-toernooi) is wel mogelijk. Nevenleden ku.nnen· oÓk voor US in de beker uitkomen. 

Het bestuur 



DEFINITIEVE AGENDA NAJ AARSLEDmvERGADERIJfG lJs-ek: dd 22.09.87 oa 20~ uv te B' 88: 

1. opniag 

2. goe<lkeuriag •otula , 

3. mededeli 11gea Taa het bostuur 

4. 'be.stuure- e colllllisai•••rkieziaga (lwld.idatea g::r.'lagl) 

5. ordeToonstel i..Jlterne kompetitie a.b.t. la~oTerlaet 

6. rati11gey ·teem (zie kopij Schakeliag •idere iJl dit a'WmNl") 

7. groepeuyateem ( eveae•s elder s beaH·u.e bier be•~•) 
; 

8. roadTraag 

9. bekerloti:ag 

Na afioop Taa de Tergaderiag gaaa we aatu.urlijk aaeleclwt ... 

Ta uazie• vu de agenda aog eTell hot Tol.gade: \f'elke plu.tBoa er ia het bestuur' 

ea diTerae kommisaiea T&caat vorde• Tal.t hieroader ia Jurgea'a artikel (si.ja go

dolcameat) te lesn.. Deze pl.aatsa moeta worden opgeTUldl l T• aaaziea TU pat 7. 

het groepeuyeteem ia het bestuur ftll zias 011 op zija ecbreda terug te kerea; 

dit voorjaar werd door de ALV het idee un'f'aard om de aieuve cyclus aet twff groep-. 

1 vu se• spelers te start••• ~er de afelui t:iag TU dit ~e syBte• •t · ... 

kampioeasgroep raaktn de aai.age z er verdedd: ia het artik.al TU Jurg• Tiadt 

.. _ ) 

je de voorstellea A tot a t Bt mar ter elfder ure raakte hot verspl.uterde ... 

bestuur het eeu over .TOorgtel F: De aieuve qelu atarta •t Ua groep 1 -..a acht 

spelers (M/V), 'IAUlr'YIU1 o.r Tier degrado r ; duroader h• #9ep• 2 Taaieder SOII 

vaarY&D. er twee prosoYerea, aleook tve q, degrad.erea uar d9 gl"Oe:;>ea ,, die wordea 

i:agericht •aar de iu:ichtn..,... d~/ 'edstridleider-iatera (~ta~ qclu _..fit .·:;'. 

n.er groepea TaJl ieder vi.r spelers, w;JUTG d• amere lh prol10't'•ercla)J ~t ·. _.,:} · 

systeea vordt dan ook ia de tweede a derde cy-clus oagwijsigd 'tool"tguet. Yoonto1 '.} 

F betekeat dw, de situatie OBVERAffl)DD lat• (te~a de bealiuiag :na à U.V 1s • ' " 

~ ook die ku op ziju schrede tengkerea). De ei.ge :dewighnct ia oase ia~ 

kompetiti• vordt du. h• t bmut oer..a~:t , ~ d~ ;~~~~~ t ~'K"':'t~ ~~t de au.T&ng.,.. 

de Torgadm:-i»g aJ:ait '"' ~ ~-~, lw t ?. ·~.l\'• ; , ,,u t j & ~·:mat ..S~ ~~~~ .. :- ~~~;~!~:l~~~v word• ia 

cio geacbi ~d~ ie "~ ~$~S\t ( alt ·i~ : t lliet To~l leu n ~:' 1.~ M 22.~i ~ k.'b.1~ i oa?). -, 



AANTEKENINGENCxx> 
1.Afsche1d? 
Zeer plotseling heb tk vor1ge maand een 1nteressante baan gevonden in 
Heerlen. Daardoor zal tk vooralsnog nfet 1n~em kunnen spelen. 
Wel w111k extern spelen (op zaterdagen), en desnoods als penn1ngmeester 
aanb11Jven. Het eerste 1s slechts mogelijk als de p1aats1ngscomm1sste door 
de vingers ztet, dat 1k n1et 1ntern speel en het tweede als er ·n1emand 
bereid kan worden gevonden om penningmeester te worden (of secretaris, 
waarbij Bert dan doorschuift). 
· 2.penn1o.gme.esterschap, · 
Wat houdt d1t 1n? 

i· Ten eerste· alle bet~J1ngen verr1chten (overal bonnetjes van vragen en 
bewaren> vta g1ro 5030548 of u1t de etgen zak (=kas). 
Ten tweede als het geld op dreigt te raken, op. -het "hoofdkantoor", het 
US-kantoor, ge Id <rond bedrag, b1 Jv. f 1000, -> vragen, te lef ontsch 185185 
·Vrijdag na 16.00 uur. 
Ten derde om recht op d1t geld te hebben, t1Jdtg een begrottng 1ndfenen 
-liefst na goedkeur1ng <vaststelltng van de hoogte van de contr1but1e) door 
de ledenvergader1ng omstreeks me1-op de RdA <Raad der Afde11ngen [van 
U~l . 
Een begrot1ng maken houdt 1n: 
een conservat1eve schatttng maken van het aantal leden en de kosten voor 
het komende boekjaar< 1 JuH-30 Junn; het belangrijkste 1s ae hoogte van 
de contrtbutte; later kan altijd nog een herz1ene begrottng op de RdA 
worden 1ngediend. 
Om geld te krijgen moet de begroting door de RdA zijn 
goedgekeurd en de contr1butie vastgesteld. 
Ten vierde daarom is bij ons -naast de voorzitter-de penningmeester 
RdA-J1d.Dft levert omstreeks 4 vermakel1Jke/langdrad1ge vergaderingen op 
per setzoen. 1 

Nu 1k het toch over vergadertngen heb: 
Ten vijfde er z1Jn ook nog de beruchte bestuursvergadertngen, dte soms de 
hele nacht duren, en1ge keren per Jaar, maar wel geze111g (bter &c. nfet 
declareren)! 
·· Ten zesde de m.1. last1gste r~11cht: aan het etnd van het b0ekJaar (30 Jun1, 
· zorg ervoor alle beta11ngen daarvoor te hebben verr1chtl) moet Je de t1~1ans 
opmaken(de exp1o1tattereken1ng &c.>; dtt moet voor t september b1j het AB 
<=Algemeen Bestuur> zf jn, anders stagneert de geldstroom! Eerst even de 
boeken door de kascomm1ss1e laten controleren (deze kan dan op de · 
volgende ledenvergadertng z1Jn goedkeuring uttspreken-ev. schr1ftel1jk -1n . 
de schake11ng). 
Ge Jdstromen. 
Na de contr1butievastste111ng door de RdA stuurt het AB de acceptg1ro·s de 
deur utt.Het AB 1s nl. verantwoordelijk voor het innen van de contrtbut1es. 
Met d1e contrtbutiegelden moeten u1tefnde11Jk de kosten van het boekjaar 
gedekt worden. De afde11ng (schaken> krf Jgt het geïnde geld n1et, maar wel 
voorschotten tot een vergeHJkbare hoogte.Pas na het 1ndtenen van de 



. balans Cz1e ten zesde) stU\.h t het AB utte1ndel1jk.een afrekening waartn de 

totaal ontvangen contr1but1e als 1nkomsten voor de af<Je11ng verrekend z1Jn 

met de voorschotten van en de beta11ngen do~r het AB: er 1s een 

~met het AB. • 

De huurkosten worden door het AB gereserveerd tn afwacht1ng van een 

· reken1ng.M1sschien dat zo·n bedrag na 5 jaar ons ten goede kan komen? 

Wel kan je op het US-kantoor altijd -vrijdags na 16 uur- een u1tdraai 

krtjgen van de leden11Jsl,waar1n de tot dan toe ontvangen contr1butie 

(+verwachte ontvangst) staat.overleg met de·secrétar1sl 

I.h.b. de bondskosten 1n de gaten houden; de bond <=KNSB) k1jl<t op 

f october en 1 apr11 hoeveel leden we hebben <peildatum>. De 

penningmeester dtent er dus voor te zorgen dat de ?ecretarts leden pas na 

1 october/ 1 apr11 btj de bond opgeeft als ze nog geen·contributie hebben 

betaald, resp. 1n twijfelgevallen/bij opzegg1ngen voor t october/ 1 apr11 

afmeldt bij de bond[i.e. btj de SGA die er enige dagen voor nod1g hee.ft om 

dit aan de bond door te geven; houd hter reken1ng meel] 

Ten zevende dient de penningmeester de hand op de kn1p te houden! 

Ei ndba 1 ans tussenvoegen ?Helaas geen tijd. 

Ten ac/Jste heeft de penningmeester zitting 1n de studentenkampioen

schapcomm1sste(opstellen begroting, betalingen/ontvangsten verzorgen). 

Over hst algemeen kost het ponn!ngmeesterschap weinig tijd, Je kan het 

doen wanneer Je moor wH{beh. poot 4,5 maar mf9schlen ~ hier ook onderuit te 
komen), en het noodzak dat Iemand deze functie vervult. 

P.S.De pennlngmeestersnets 1s a11n Heerlen, helaas! 

3.comrotssJes, 
Ool< 1n-en1ge comm1ss1es mag tl< worden opgevolgd <er ztJn nog wel meer 

vacante plaatsen): i 

6eschl //en-commissie: ? 
Jaap De1nemaC?) 
? 

l"{atertaal-commlssarls: Dr. Ad R1dder (gaat mts 'Ch1en het land u1t) 

Ratlng-commlssie:Ronatd Hoogland> Marttjn Spaan= rat1ngcomm1ss(!r1s 

· (dagelijks oostuur> 
Jurgen St1gter (wil 1k nog wel een setzv.::r: cto~n, k~r. ook 

van afstand) 
Tom Turk 

Plaatstngs-commissle :wl. extem W1m van de 61j 
wl. 1ntern Adriaan Houtsmu11er<Zw1tsers•groepen> 

1 Bert Westera 
Il Jaap De1nema 
111 Fons Groot> ?e~e.r"QM ~...-\e. 
1 V Clemens PoJfl1et > ? 



.. 
IS-kamp-commissie :Jurgen St1gter > ?? 

V1ncent Lassauw > W1m van de BIJ C?> 
Kas-commissie : Clemens Polf11et · 

Bert Westera (> ?· 1nd1en B~rt penn1ngmeester wordt) 
Archlef-commlssar/s :Jurgen St1gter > ? 
Propaganda-commissie :opgeheven! 
Feest-commissie :Jurgen St1gter(?) > ?lt 

Henk S1mon? Il opgeheven! 
Studentenkamploenscheps-commissie :Peter van Baarle 

JaapDe1nèma (>?) 
Jurgen Sttgter > penn1ngmeester 

: . Wim van de B1j 
Bekerwedstrijd-commlssle :Bert Westera 

Adrtaan Houtsmuller ·. · 
Teamleider I : Bert Westera 
Teamleider Il: Jaap Dè1nema (>?) 

Teamleider Il/: Fons Groot > ? 
Teamleider IV :Clemens Polfl1et > Peter van Baarle 

4.Aattngsysteem. 
We gebruiken het Elo-systeemC 1) b1J onze club zowel voor de 1nterne als 
voor de externe competttte. Over andere systemèn Clngo, Keizer, &c.> hoop 
11< een volgende keer te schrijven.Voor een krtt1el< op het Elo-systeem zte 
onder andere (2). 
Een beetje theor1eC3}. 
In 1970 werd het Elo-systeem door de FIDE 1ngevoerd als off1c1ële 
maatstaf voor de prestaties van schaakspelers ·over de hele wereld. Let 
wel, prestaties; over een vaag begrip als speelkracht laat het systeem zich 
n1et uit. Later 1s kenne11jk het Elo-getal van een speler voor de meeste 
mènsèn toch een u1tdrut<ldng geword~ van z1Jn speelsterkte, en tn fe1te 
zou je het kunnen gebruiken om versch11 tn speelsterkte te def 1njëren. 
Vele natuurverschfjnselen<waaronder prestat·es op het schaakbord) geven 
aanleiding tot metingen die ntet een constante opleveren, maar fluctueren 
rond een zeker "gemiddelde" . De vorm, dte dP.ze fluctuattes aannemen ts 
neel vaak <en zeker als ze van toevallige aard z1jn) dte van de zgn. 
"normale" kansverde11ng van Gavss, de t ekende klokvc,m. v~~ tt)p ,·~n 1eze 
klokvorm geeft dan het ~)~mtdd~'iti~: ;:1an en de w1jdte !~1 ~~(:~) nm~t \,•(Kil'' Ge 
nauwkeur1ghe1d van onze m~t1ng~11. De fundamentele ~am1~wc waatop het 
Elo-systeem gebaseerd Is, 1s nu: . ·· 

< 1 }Arpad E. Elo: The Ratings or Chessplayers, Past and Present 
Batsf ord: London 1978. 

(2)Royal C. Jones: A _Pr1mer of Rating Theory, 1981 
(J)grotendeels naar W1et Bouma·s art11<el; Het ELO-systeem, De Schakeltng 

omstreel<s 1981. 



0e prestaties van een schaaksne1ec zuo normaal verdeeld, 
O\lerigens is er nog een tweede aanname dfe een belangrijke rol speelt er{ 
ons 1n staat stelt om prestaties-te vèrgeJ1jken: 
De prestaties van verschillende spelers zijn onderling onafhanke11Jk. 
Utt deze tweede aanname volgt, dat ook de ~ch11Jeo 1n prestaties 
normaal verdeeld z1Jn. Als éenhetd van spre1dtng wordt nu een {wt11ekeur1g 
te ktezen> vaste maat genomen, door de FIDE vastgesteld op 200, en een 
m1ddelpulit van de schaall 2000 (voor onze club kenne11jk 1ets te hoog). Met 
deze twee·.keuzen 11gt de hele zaak vast en kunnen we de beroemde 
Elo-tabel opstellen. 

V p 
0- 3 50 50 
4- 10 51 49 

. 11- 17 52 48 
18- 25 53 47 

26- 32 54 46 
33- 39 55 45 
40- 46· 56 44 
47- 53 57 43 

V 
122-129 
130- 137 
138- 145 
146-153 

p 

67 33 
68 32 
69 31 
70 30 

154-162 71 29 
163-170 72 .28 
171-179 73 27 
180-188 74 26 

189-197 75 25 
198-206 76 24 
207-215 77 23 

54- 61 58 42 
62- 68 59 41 
69- 76 60 40 
77- 83 61 39 ·216-225 78 22 

84- 91 62 38 
92- 98 63 37 
99~106 64 36 

107-113 65 35 
114-121 66 34 

226-235 
236-245 
246-256 
257-267 
268-278 

79 21 
80 20 
81 19 .. 
82 18 
83 17 

V 
279-290 
291-~302 
303-315 
316-328 

p 
84 16 
85 15 · 
86 14 
87 13 

EL0-
329- 344 88 12 tabe 1 · 
345-357 89 11 
358-374 90 10 
375-391 91 09 

392-411 92 08 
412-432 93 07 
433-456 94 04 
457-484 95 05 

485-517 
518-559 
560-619 
620-735 

735 

96 04 
97 03 
98 02 
99 01 

100 0 

V 1s het rattngverschll en P geert het verwachte scor1ngspercentage aan. 
Is btjv. speler A 77 punten sterker dan speler B, dan 1s de V1;rwactite score 
voor A 61 % en voor B dt1s 39~. 
Er Z1j" t,.u<>e belanq"t H,·•' • ~t.-n1,,',,,,,,..,11,,c,~· ;,, i;.,~t ~sj·~,~.... '-''-.:\··~,,,-:.•, ,'l~ ·~•"'''t'te 

lt 'I l\;, I' "' ' !J~"'-'7· J X:~!,\i ,, '-'' •t f\;\'C~) . ,\ ~., {• "" .. ~,. '-,,\: ~~'~'.'- \•J~"!,, 'i .. "\~ ....... ,,,.. '\;v , ''" ~ 

r,:.r-,~t~t~·öA3.'.,S U1"' ,-;.:-:;~,--..,:~~,~. ,'\lf>'•· '1._,.~·1\·1t , 
'\, i\, •" ' • .. H v,•t"t, \,> -" . . v \..à V V ..... \: ...... " • 

Rprestatie = Rtegenst + versch11(P) ••• { 1) 

waarb1J Rprestatie de zgn pcestatjeratjng is, ~egenst de <gemiddelde) 

tegenstandersrating en verschil(P) u1t de tabel gehaald wordt via het 
behaalde percentage P. 
De tweede belangrijke formule 1s n1et zo direct du1de11Jk, maar met en1ge 
aannamen en na wat rekenen vtnd Je: 



Rn = Ro + K C S - Sy) ••• (2) 
waqrbij R0 de nteuwe rating ts, R0 de oude, Keen schaalfactor, s de 
werkelfjke score en Sv de verwachte score, d1e weer u1t de tabel gèhaald 
wordt. 

Nu wordt de eerste formule gebru1kt om iedereen een beginrattng te geven, 
en de tweede om de ratings pertodfek b1j te stellen. Het berekenen van de 
begtnrattngs gaat als volgt: , 
1. Geef iedereen dezelfde beg1nrat1ng (voor onze club heeft Wiet Bouma tn 

.. 1981, 1750 gekozen). 
; 2. Mbv. formule< 1) wordt nu voor 1edereen de prestatterattng uitgerekend. 

De nieuwe rattngs vertonen nu al f11nke onderlinge verschtllen. Geer 
ieder z'n prestatierattng als nieuwe rating. · 

3. Herhaal stap 2, totdat er geen grote verschmen meer optreden tn de 
ratings (dwz. vorige en nieuwe) (bij W1et bleek indertijd dat de els dat 
voor Iedereen de nieuwe rating niet meer dan 5 van de oude versch11de, 
een goed punt om te stoppen was). 

4. Cal/brat/e, aanpassing aan de KNSB-rating: bereken de tnterne <ev. 
gewogen> gemtddelde rat1ng van spelers met een '*rede11Jk betrouwbare" 
KNSB-rattng, we noemen dtt ,gemtddelde 1. 
Bereken vor dezelfde spelers het (ev .. gewogen) gemtddelde van hun 
KNSB-rating, we noemen dtt gem1ddelde K. 
De 1nteme ratings moeten dan met 1-K verlaagd worden om met de 
KNSB-rattng verge11jkbaar te ztjn(aan het etnd van sefzoen 86/7 was 
1-K ~ 45). . 

B1j het vaststellen van de begtnrattngs voor het se1zoen 87/88 heb ik, voor 
zover mogel1Jk, gebru1k gemaakt van de resultaten van het se1zoen 1986/7 
met.caltbratte c-45.punten> mbv. de n1euwe KNSB-rat1ng11Jst per t-9-87 . 
over het algemeen komt deze rattni aardig over~en met de prestat1erat1ng 
over het seizoen 86/7: de Invloed van de beginrating Is vr1J klein. 
Op grond van de wekelijkse uitslagen wordt nu de rattng van 1eder dte 
gespeeld heeft bijgesteld; d1t geeft de lijst die je tedere week kan 

.. bewonderen. De schaalfactor K 1s op 50 gezet, ten eerste van ~eg~ het toch 
· vrij schaarse part1j€nrnatena3l en ten tweede Vvór ee~ t:nt~,s~ins ~:~lar:nend 
compef ~tfeverloop. In f(~;te ,,··t:,trsp!<;g~it :..i€ l!J~l. ~·~)t v~t1f)\)p "~n ti~ · 
.Glli!l:l~t i~ht vt~··.,:' het bei't:K~!'"·~~n ,·~~n zo t c·tn)";wl~~Qf m,)~)~HJ~e r~.t;r:~1s ~f3 
et:n klGl,,e vari ant van het btsc; î~ven systeem beter g\;schtKt. 

Nog een paar opmerk 1ngen: 
1 > Het grote voordeel van een Elo-acht1g systeem boven elk ander dat 1k 

ken, 1s het adequaat wegen van de tegenstand. 
2) Je kan eroveï redetw1sten of de resultaten u1t het vor1g seizoen moeten 

doorwerken in de beginrattng, als Je alleen ge"nteresseerd bent 1n het 
verloop van de compet1t1e van het lopende seizoen. Als Je echter 
prestat1erat1ngs u1trekent alleen gebaseerd op de uitslagen van het 



lopende seizoen blijkt het resultaat n1et v~el af te w1Jken mits er 

voldoende 01efst 20 of meerl) _part1Jen gespeeld z1Jn. U1te1ndeHJk 

. .moeten be1de formules hetzelfde resultaat opleveren, als er maar 

. voldoende part1jenmater1aal beschlkba.~r 1s. Persoonltjk zien Wtet en 1k 

het dus n1et zozeer a1s een nadeel, dat het voorgaande seizoen en1gsz1ns 

doorwerkt [hoe meer partijenmatertaal, hoe beter]. 

3. Het berekenen van rattngs die zo goed mogelijk corresponderen met 

externe rat1ngs gebeurde alti jd in de zomermaanden; het komend sei+oen 

willen we dit tegelijk met de interne rat1ngs tedere week doen. 

Weging van externe resuitatinCS). 
i' Het grote probleem 1s de weging van de tegenstand d1e een speler in zijn 

externe part1Jen ondervonden heeft. Geprobeerd 1s, zo goed mogeHjk een 

model te maken voor alle teams op grond van de bekende KNSB-ratings van 

de tegenstanders van het 1 ste t1enta1. 

Het idee 1s om voor teder t1ental een gemiddelde rat1ng van het 

tegenstandersttental te vinden en dan mbv. een profiel aan 1eder bord 

afzonder11jk een tegenstandersrat1ng toe te kennen. Ott prof1el ts àfge1e1d 

van de (bekende) tegenstanders-rating per bord voor het 1 steen ziet er als 

volgt uit: · 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O bordnr. 

+ 11 s •90 +35 +25 +5 -20 -40 -60 -80 -80 prof1e1(6) 

gemtdde1de 

Dtt profiel komt overeen met de ervartng dat voor verreweg de meeste 

teams geldt, dat de topborden ( 1 en 2) verreweg het sterkst z1 jn, waarna 

een homogene middengroep volgt (3 t/m 6) met een wat zwakkere staart 

7t/m 10). 
Het rel<enschema voor de bepaling van de tegenstandersrattng voor 1eder 

bord berust nu op de volgende: 

AANNAME: ,, 
De gem1ddelde score dfe een ttental haalt over een setzoen 1s 

representat1er voor de rat1ng[lndlen mogel1Jk nemen we het gem1ddelde 

over meerdere se1zoenen en/of teams utt dezelfde klasse in de compet1t1e) 

[US2 86/7& US3 85/6; US3 86/7 & US4 86/7 & US4 85/6 ]. 

(S}\)r\.~:r ~~~i,rl!ikm~kenó va:) ~~~f) ;:1:'ti~\.~t ,~3~ ~ \~l1~~·t :~~~t:;;~J~ (~.;~~,:\"~~ ~/~1~~ L~e 

Rath:§t.ûtmni3Si~ il, b~ Schake!ing 22-5-1932) n3ar aö~!~~?ö!ng V<lfl zijn 

implementatie Cover het seizoen 81 /2) van het door de rat1ngcommfsáte 

(toen Wtet BoumaC>Ronald Hoogland), Jurgen St1gter, Tom Turk) bedachte 

systeem. 
C6)Dtt profiel is gebaseerd op de c1Jfers vanaf 1981 /2, en dus redelijk 

betrouwbaar. Het prof1el vari-het lste uit het se1zoen 1986/7 ts h1erbtj 

nfet meer gebru1kt 1vm. de beperking tot 8 borden (+1uthe1d) 



De berekening verloopt nu 1n de volgende stappen: 
') Stap J 
..;._ Voor teder tiental wordt de gem1ddel,de f1)ttng berekend. · 
7 f Dan wordt mbv. de prestat1erat1ngsformule de gemiddelde ~tlng van het 
, <gem1ddelde) tegenstanders tiental bepaald. 

l 

2 
,; 

Stap 2 
Nu wordt aan ieder bord een tegenstandersrattng toegekend mbv. het 
profiel (6). 

&Q.l. 
De u1te1nàe11jke rating van een speler wordt nu een aanpass1ng van z1jn 

i interne rating waarbij Kop 25 wcrdt gezet [setzoen 1986/71, met de 
formule: 

!>. R =-K*{p-n*P(Or.> J ••• (3) -

waarb1 j R = aanpas::>t!'Q rating 
K = 25 
p -= aantal extern behaalde punten 
n = aantal extern gespeelde part1jen 
n*PCD

0
) = W8 

= verwachte score 
P(D

0
) =percentage utt de Elo-tabel behorend b1J het versch11 

tege:-istandrat1ng (berekend 1n stap 2)-spelersrattng 
[Vroeger/altemattef de volgende stappen: 
stao 3oud 
De prestat terattng van 1edere speler wordt nu bepaald. 
stap 4oud 
de u1te1nde11jke rating van een speler ts nu het gewogen gemtddelde van 
ztjn interne en externe rating; b1j extreme s1tuaues Cb1Jv. 7 uit 7 geeft 
een prestat1erat1ng d1e 729 punten boven de tegenstandsrating zou komen 
te ·11ggen-Bert WesteraD geeft dm problemen). 
Experlment:1n het n1euwe setzoen willen we ·de externe part1jen tegeHJk -
met de interne part1jen (per week) verwerken, om zodoende de wel<eHJkse 
ranglijst tot min of meer bindende actuele tussenstand te maken. 01t onder 
.het voorbehoud, dat het voor dit se1zoen een experiment Is, dat dus 
achteraf "geëvalueerd" meet worden. We houden vaste prcri~îes-l aan die a;m 
het beg1n van het se1;,):,~)n (E:1nd seot.~mt~r·) ~n h~t :· ~t ::-:~:f.•:'(~tv~:f:1,.~:~ zuliH! 
mo-et<m wordEn tngev·)-:~td (,~,:):' ;~~)n:~;G ,t,,1r.~c~,G} i ;·~: U \i'! ~:<~;,~)n.: :__;: ... ~ 

~)t,:1 tJ;::t ~-;~~1,1r1<J zo een te\.f;:r~st~1t~(Jsr'à~~f!û zot~ to~~t1'l:f~~,~~,i krt)g,:r~ ~;\: 50 
, .. , .. f '-

Eicpur/ t·n \:.;m è~ ··werkeli jK•/ ;-atîng ligt.Dan sche$it h&n dit maximaal 
7% (als de toebedeelde ratir g geHjk is aan de e1gen), dus wijkt de nieuwe· 
rating zegge en schr1Jve slechts 50*.07=3.S(drte-en-een-halve> punt! 
Zelfs bij een afwtjk1ng van 100 punten 1s dit nog maar max1maa1 8 punten . . 

Het op jaren ervaring berustende profiel zal m.1. dus een betrouwbare 
rat1ng opleveren. Probleem: US2 is gepromoveerd nar een nieuwe klasse 
Cwetn1g gegevens). 



USI 
Voor het eerste team 1s de s1tuatte nog iets anders/ moe1 lt jker door de 

qegradatie naar de (onbekende) derde klasse KNSB. Ik hoop hiervoor aan de 

hand van de nteuwe KNSB-rat1ng11jst + -:spelers11jst een prof1el te kunnen 

berekenen. Alternati ef 1s het d1rect invoeren van de bekende 

tegenstandersrat1ng (tets meer werk voor Rona1d>Mart1Jn:extra 

programmer1ng + 1nvoer afw1jkend). 

Ook voor het afgelopen se1zoen was de berekentng voor US 1-spelers tets 

anders dan voor anderen: per speler kon zonder veel problemen de 

tegenstandersratfng worden uitgerekend, volgens de KNSB-rating. Daarna 

volgde "calibrat1e" KNSB-intern, t.e. de prestat1erat1ng werd verhoogd met 

45 punten, en deze werd voor stap 3 gebruikt. 

Rekenvoorbeeld 
~ Gemtddelde rattng US2: 1712 1 1 

. ~(J' 

Gem1ddelde rating US3: 1570 ) , ~ 

Gem1ddelde rat1ng US4: 1570 

i,_, v/ :;{Lji Stap 1: 
Proftet US2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 

1827 1802 17 47 1737 17 l 7 1692 16 72 1647 1632 1632 

Stap 2: 
Bert Westera scoorde 100%(7 uit 7)1 aan 6*bord 9 + 1 *bord 8. 

Gemtddelde rat1ngtegenstand Bert= (6*1~32 + 1*1647)/7 = 1634. 

Echter, h1j speelde ook remise in het 1 ste tegen speler met ·us-rat1ng" (na 

"ca11brat1e":1959 +45 => 2004. 

Tegenstandersrating extern 1s het gewogen gem1ddelde van 1634(7x) en 

2004C1x):=(7*1634 + 1*2004)/8 = 1680. 

Stap 3: interne rat1ng - externe tegenstandsrat tng = 1877-1680 = · 197 

P<Dc> = .755, W8 = 8*.755 = 6.04 

Score was 7.5, dus de 1nterne rat1ng mag me 25*<7.5-6.04) = 37 punten 

verhoogd worden voor de eindrangHjst. 

Nog een paar opmerk 1ngen ~nog van Wiet, u1t 198 l, maar toch nog actuee D: 

0 Een zekere w1llekeur1ghe1d kan het systeem h1er gevolgd aangewreven 

worden. Redenen om er toch voor te k1ezen waren, d;t df. u1t1<9msten 

moot o·JereenstemmeC'\ met de tntu1t1e v;;,1 df: f~{U:"':~1('.'·::~1.-::iss1e <tr. c~si.l 

1kze1.:, "LIit ~!)n beh'"'··:.,, -~--.... ~"111~ci...~ :-.-""'" Ï'\~·~\·,, .... , ',:,., ·,.:c. ~--,~~,;; d?'' ,,-c-
' ~ ~ , 1,ç \:-".,; v-\. ' , ,\.•, .. _:~, .... , , .~ ...... IN : \,1-(11~~') td, .'1;', .. •u. ' '-· '•,.; ~ .• , ii.\; 1 (1-" \.\\;· 

~:t\.f'~"l'"'~·~ ,·'·"":1, k,l'\t 1 st,.. ...... ·~~'= \,:--,:·· ......... "'1..~~ ~- ~ \~ .,'\~1 ,·~·•'·'~""\"~ "·1·:,, ''\'· 
....... -~ .. '' ,.. ..... ,,,. ·~.. " - ·. \..•,.-......• ~ "'""'",.,· ''i:' ~' •.. ,4 \: .. ,,, , . 

~~· ~ ~~,t! ... tat~:1~1~iJ3t zonder ~n .. :t~r q~t~rlil~ .. t ku~1î~e:1 ~V({'~;f):~ (;1~1t gaat .. 

,miïi1:r-:s nh:t ac1n om fe1tei1jke gegevens te negeren ten gunste van 

theoret1sche modellen>. 

11) Het voorgaande seizoen 85/6 werkt door 1n de rat1ngs. De commissie 

ziet d1t niet als een nadeel. Berekeningen alleen gebaseerd op afgelopen 

setzoen leiden overigens tot een vrijwel identieke ranglijst. 

Hiera~n wi 1 ik nog toevoegen: 

110 Ik hoop nog steeds de gelegenheid te krijgen met alle gegevens 

versch111ende modellen/methodes te vergelijken om een [nog] beter inzicht 



1n de zaak te krijgen. 
1v) Het frappeert m1j steeds weer hoe we1n1g het systeem "Hege': . 

op grond van de nieuwe rat1ngl1jst en eindstand kom ik opnieuw tot een 
"ca11bratfe" van 45 punten! . 

v) Ratingstraffen worden noo1t gegeven(de ledenvergadering heeft z1ch 
hier tegen uitgesproken-en terecht). 

vo Tot slot wn 1k nog opmerken, dat: 
prestat1erat1ng over een setzoen ~ e1ndrat1ng 

bij een absolwt mlnimvm van 20 partije.'7(b1J 30 of meer=>. 
[Df t 1s de gedachte achter punt 1 > van} 
s. RegeHog om volgens de e1ndrangUJS1.rechteo te doen gelden.. 
1 > minimaal 20 parttjen per se1zoen (intern+ extern) 
2) m1ntmaa1 14 partijen intern . 
3) KNSB-spelers: m1ntmaa1 6 part1jen extern.· 

over1gen : min1maa1 S partijen extem[behalve voor n1euwe leden 
die niet direct in een team kunnen meespelen of nog voor
een andere club spelen]. 

D1t z.1Jn de voorwaarden voor plaats1ng tn de versch11lende teams; de e1nd

rang11Jst geeft de volgorde.over1gens, om deze rechten te kunnen doen 
gelden, moet men ook nog de bere1dhe1d tonen om tntem te spelen 
(minimaal 14 partijen), de plaats1ngscomm1ss1e kan natuurlijk ontheffing 

geven of afwijken van de rangorde 1n byzondere gevallen( "gezond verstandH 
regel) 
voor het cJub1<amp1oenschao gelden extra regels: 
4) minimaal t-maa 11n groep I spelen 
5) JK-regel < 1-parttJ u1t 30): d1egene(n) d1e aan voorwaarden 1 )-4) 
voldoen en d1e z1ch binnen 3%, 1.e. qua rating K=SO Elopunten vaOde hoogst 
geë1nd1gde bev1nden, z1jn gerecht1gd deel te nemen aan een bes11ss1ngs
wedstr1Jd om het clubkamp1oenschap. 
Seizoen 1986/87 e1ndigde als ~olgt: l .Peter Ton 2050, 2.Jom Turk 2005, 
3.Jurgen Sttgter 2000, 4.Ed Schouten 1973, 5.Marttjn Spaan 1967. 
Peter heeft echter, ondanks herhaalde waarschuw1ngen slechts 12 
partijen 1ntem gespeeld! Dus Peter niet clubkamptoen. 
Maar er is wat voor te zeggen, om hem 2 partijen tegen absolute nullen te 
laten verHezen (op pa1'Ji~r), dan staat h1J nog op 195~~. ·· 
Tom staat dan boven2~~1\ m~..:.r heeft voJg~ns ,if :;:~:-:·,-:'11~rit:~~ .de plicht 1.wt 
1oi'4 ~t".i:>.t.ç; rH~ l'\" -!lX1ma~; ~,r, .-· .,,, •'0 1~rc;,.-' ,.,, ·:'I' '" ·'," ,•,'-,,v ·· ,,,\ .••.. ,. 1!1.f 

t' i\. t \: .. '- 't.•• \;,,; 1:!~Ci \4;, •·\.• ~i.\:\,, . O:~" ·' ,•\.~-.<\\. ~ ..... ,• ".,._:,,: ... "', :} .• ,{.,l • ... , ..... ~ 1 

Cto{~ .. , ;"\.'".,,' ~ ~,~~~~--·.,i,~ ... ,, ... ~;~t",+1:,0..i<r.·"' ~.,..,::. ,:-,,,·.:-~-; .. t, .... _., \'\~.;,~ .,'\1>1~\.- : .. )~\ . 111"'\';,,.~'\-'\"\.~"·"'· ... ,,1 
'-.•,\'f \,t\.· ~: \ .... ,,\,~~~ :ii. V\,j v~ ,J\J .,. ,,,_., ''.:·"• \..~~ .. \ ~~\:; .. \...,1o\~, 11i\.--.•~~·~•111\.4"-•••11o.1'...,.,s:\,IP"'• 

'"~'":r c;~f~ rn~~~t. ~~~~1tt):~ he1aas ,~~~2~ff~ \.~:.1r~ 2! ~~ t\:c~·,t t'~f,:t1~'i~f~ :~U$ent1e, 
V , i 

Fd ,,.,·n \:r \•lel gç'brutl< van m:;}k-:n, /i,115 sept. ais Mj te~ugi<0mt van . 
vacè"lnUe, en Mart1Jn ook(hoewel MJ ntet extern voor ons heeft gespeeld, 
maar intern wel bijna iedere week!). Of Peter met een "papieren" rating van 
1955 d1t recht heeft, is op di t moment een open vraag. 



! 

E1ndr1ngltJ1t 1186/1987 pag1na 1 

Naam nr KNSB Intern extern extern eindstand 
1-9-87 1-7-87 86/ 87 86/87 86/87 f 

tegenst result (4-9-87) 
rating geca11br. 

: Ton { l]<s) 2099 2061 2113 5/8 2055* 
·Turl< 2 2031 2018 2183 3.5/8 2005 
St1gter 3 2007 2026 2094·· 4.5/9 2000 
Van Ommeren 1995 2054 2090 217 1979* 
Schouten 4 2042 2002 2051 4.5/9 1973 
Spaan 5 2028 2012 **** */* f967[*1 
Putter 6 1847* 1965 1832 6/7 1950 
Ordod1 7 1721* 1958 1767 6.5/7 1945 
Simon 8 1907 1994 1865 3.5/7 1918 
De Ruyter van St. 1934 **** */* 1889* 
Mel<ers 9 1891 1937 2016 2.5/8 1876 
Hout smuller 10 1733 1929 2027 2.5/8 1873 
Beugel 11 1796* 1912 1802 6/9 1871 
Westera 12 1836 1877 1680 7.5/8 1869 
Blankert 1887 **** */* 1842* 
Van 6ompel 13 1800 1929 1998 1.5/9 1830 

Van der Veen 14 1731 1689 6/7 1738 
van Megen 15 1731 1632 5.5/6 · 1728 
Van Hart1ngsveldt 16 1838* 1751 1653 5/7 1720 
Raymal<ers 17 1722 1605 6/7 1712 
De1nema 18 1966* 1780 1720 3/7 1708 
Wegman 19 1599* 1734 1545 5/6 17~2 

·F. Groot 20 1730 15·:-1; ! ..... 
:; .•cl , .. ,, 1695 

Berk~nbos·~h 1740 :5H~ ~ ..:· .' ·-:-, ..... \.\ .. • ... 1693*. 
van.:~~-.,~ ·~: 1 \ .. ~ ~: ... : 15:~l} .. , :' 1689 ... \. ..~ ... , ' : .· ....... ...... \...• 

Hc-"· ...... , 1;,~, 1568 ' /"'f 1679* ... , 1 .. '!' .. ...., ...., ,, "' 
Vän Unt":n 22 1682 1604 5.S/7 1669 
Ridder 23 1449* 1689 1678 4.5/7 1666 
Wenn1ger 24 1665 1656 4/7 1631 
Hyll<ema 1682* 1505 0/1 1630** 
Van Dtnteren 1661 **** *!* 1616* 
Teheux 1644 1575 3.5/5 1612* 
De Rijk 25 1675 1559 2.5/5 1610 

.~ 



.. 

Eindr!!n;l!J:;t i ·· 86/ . i 987 paa,na 2 · . 
nr KNSB Intern extern extern eindstand 

1-9-87 9- 7-87 86/87 86/87 86/87 
. tegens t result (4-9-07) 
rat1ng gecaUbr. 

Berkhout 1603 1534 1.5/2 1566* 
Sn1Jders 1595 1550 1/t 155}~ 
Slemmer 1592 1550 1/1 1558* 
Veenhof 1600 **** */* 1555* 
Van Baarle 26 1587* 1579 1639 4.5/9 1552 
Hoogland 27 1580 1592 1530 3.5/6 1547 
Van W1gcheren 1588 1603 2/4 1545* 
Zwart 1563 1520 2/3 1526* 
IJkelestam 1:.75 1530 2/4 1524* 
Abadt 1612 1505 0.5/4 1515* 
Eijgenra2m 1550 **** */* 1505* 
Br1nkman 28 15S4 1508 4/8 1496 
Sassen 1537 **** *!* 1492* 
Séhr1Jver i 1536 **** */* 1491* 
Du1n ' 1530 **** ~,* 1485* 
Rozemond 1502 1498 2/2 1482* 
Van Kerkwf J!~ 29 1497 1495 4/6 1476 
Kemps 1504 **** */* 1~59* 
Van Beveren 1517* 1501 214 1454** 
Bot 1~ 0 1490 t ;' 1 1429* . . 
Pendavtngh 14[,0 ~** ~"'· ... ·,~ ' .. ~: ~·+!· 
Po1r11et ~h r·· . ~ fSS6 '\ ... ,. 

~.-~~.:: ,~ \.1 
.... ~ 'I \ ~ . : 

Fernhout :~ ! 1 & . .;:,; ~U) 4 :.~'/·~ ' .. ,.t'\(' 
~ -... ~ .;. ':, :.) 

Dïenth 
' "l ='"~' ·-·:--~ -~(~ · ~ :.9~~ ~ .)(~ 

Schot-'J(~r 13·':, *~** ~,~_,. .. ~ :353* . .. t .• 

Lassauw 32 1~2ï 1557 t/7 i35(~ 
Van Straaten 1378 **'~ */* 1333* Souren 1334 1490 · 0/l 1282* 



6.Groepensysteem, 
Het groepensysteem heeft verscM 1 lende voordelen: 
. -Je kan je voorbereiden op Je tegenstander 
-als Je n1et op d1nsdag kan spel~n, kan je met Je tegenstander op een 

andere dag afspreken. Als Je tegenstander n1et vast11gt, 1s het moei11Jker 

om op een andere dag te spelen voor de interne compet1t1e. 

-extra spanning: promotie/degradat1e/w1nnen van groep. 

-je weet van te voren wanneer je moet spelen (zodat Je n1et 1edere week 

denkt: volgende week kan ook wen. · 
, -kans om tegen spelers met een hoge rating te spelen(maar voor spelers 

met een hoge rating tegen mensen met een lage!), i.h.b. voor n1euwe 

spelers(met (te) lage beg1nrat1ng) kans om 1n.de. top te komen danl<z1j 

(herhaalde)promotte. 
Voor de doorstroming Is net van belang, dat er voldoende cycli per 

seizoen worden gespeeld 11. ,: is 2 hiervoor te weinig. 
-1hb. 1 ste-team-spe lers komen tenm tnste 1ntem spe lenl 

Nadelen groepensysteem: 
-Voor de Zwitserse groep b11Jft er een te 1nhomogene groep spelers over. 

-extra spann1ng · 
-Je tegenstander.heeft zich op Je voorbereid <en verrast Je). 
-Je krijgt veel te sterke/zwakke tegenstanders als Je 1n de "verkeerde" 

groep terecht bent gekomen. 
voorstel voor t Q87/8 
A. groepenkamploenscnap-systeem Stlgter 
We kunnen van het groepensysteem een spec1ale compet1t1e maken met een 

eindstand volgens een volledfge rangorde, als volgt: 
= 2 groepen I van teder 6 spelers, met 2 degradanten per groep 

= 2 groepen 11 van teder 6 spelers~ met 2 promovendi en 2 degradanten 
) 

? 
= rest 1n groep(en 3 . 
= per1odenkamp1oenen spelen In de derde cyclus een 4-kamp van 6 partijen 

1eder<wtnnaars van groepen I u1t cyc11 1 en 2): de kamp/oensgroep 
= evenzo voor de nummers 2, &c. 

, Voordelen: 
-hele compet1tte 1s eerliJ;~er: 3 m1n1matches 
-meer spmm1ng, Je speelt om ;~o hoog mogeHF t::~ ~in,fr,}:'~i 

.. ~:K:~~r ··r,·1i'!::~:i~~·· •},,,stand1gt·~~~,~(-:. l*~ iie toel<ûiil~·~J~?: ~~:t~ .. ~amp1oen ln t~': 

k~1,ilf)1ût~n~.:-gr(:tp ~5pelen, ev~n;.,:3 1~: ,H,ecte cc~lî.ti:y'-~rit,::r: Ü):) m1nder dê:îl 

':,O Eh)p~nten van de hoogstgt~}J1;at~:ie speler) ;:n dat ~wv~i x.m de 

k;:1mv1oensgroep tegelijkert1jd àe bes11ss1ngswedstrijd voor h~t 

c iubl<ampioenschap 21 Jn. 



... 

Nadelen: ;t 
-1n.de lagere regionen zal het moeite kosten de-4-kamp te voltooien 
-er zou gevaar kunnen bestaan dat het Elo-:systeem verstoord zou worden-
, m.1. onz1n. 
Alternat1even: 
B.= als A, maar ntet doorschu1ven: als de nr lvan de groep in de tweede 

cyclus al per1odekamptoen ts geweest telt de nr 2 toch n1et als nr 1 
C.= als A, maar alleen de kamptoensgroep als 4-l<amp (hele compet1t1e); 

verder 2 promotieplaatsen extra voor de gróepen, rest dus als 1n de 
andere cyc 11 

,- D.= als oude systeem, .maar met groep I van 6; 
nadeel is, dat 4 van de 6 degraderen 1n groep f! 

E.= als oude systeem, maar met 2 groepen Ivan '6;· · _ 
nadeel is, dat 2 verscht11ende spelers die voortdurend fn groep I blijven 
elkaar niet of we1n1g zouden kunnen tegenkomen 1n het groepensysteem 

Het bestuur was zeer verdeeld over deze kwestie;ik voelde voor A, mijn 
oorspronke11jke voorstel, of [nu] ook yoor B or C.De nad"len van Den E 
heb 1k al aangegeven, en deze altemat1even lijken m1j daarom slecht. 
Daar ik waarsch1Jnl1jk niet op de vergadering zal z1Jn, hoop 11< dat men d1t 
gelezen heeft! 

Jurgen Stigter 
<volgende Keer 1ets over schaken) 



.. 
UtTSL!GEN óROEPE!iSYSI'EEH DERlJE CYCLtJs 

l>e laatste cyclus van het groepen
a7ateem werd,. in het afgelopen jaar, 
gekénmerkt door een overbemande 
groep I. :De groep was in de tweede · 
c,clua al door de Grote VernieU11'8r 
(Jurgen) Vergroot van Z88 tot acht 
man, nu speeldetJer selfs negen. 
Tom Turk had zich aan het begin van 
de tweede cyclus al uit groep I 
teruggetrokken, en wu zodoende 
gedegradeetd. Toen hij in de derde 
oyolus weer Me Wilde doen stonden 
hij en Benk ·SiJloi, (onze dinosaurussen) 
aohijnba&.r on bedreigd bovenaan. 
Rank en enkele anderen waren nu bang 
dat Tom 1n groep ll veel mkkelijke 
overw1nn1ngen' zou behalen, terwijl 
Henk in groep I nog heel wat zou 
moeten laten zien. Zo sou Tom wel 
erg makkelijk r&mpioen worden! 
»it argwnent bleek (godzijdank) door 
alle betrokkenen doorelaggeTend te 
worden gevonden en dua nrd Tea . 
aan de acht rechthebbenden uit groep I 
toegevoegd ••• 

Waarom zijn de dinoaaurus .sen uit-
geatorven? · 

Dit is een vraag die de mensheid 
sinds lang bezig homt. Ie meest bi
zarre suggesties zijn in die tijd 
na.ar voren gebracht. Van zondvloed 
to~ meteoorinslagJ :van milieuver
vuiling tot d6nosaurussen-aida. · 
l>e ware oplossing is nu eindelijk 
gevonden! s Ze hadden wel vat betere 
te doen. 

Terwijl onze sauriera (specieas 
ratingua gigantua) zich nieta ve•
moedend op hun maatschappelijke 
oarriere ooncentreerd-.,en daohten 
dat het olubkampioensohap een onder
onsje zou worden, lagen velen op de 
loer. Vooral rare Ordodi en Coen 
»akers ontpopten sioh ala ware. gr oot-

. wild-jagers. Marc legde tweemaal aan, 
en dat na tftemaal !'recht tussen de 
ogen" heb ik bègrepe~. Ook 8oen 
volde beide reuN.Chtigen hoewol hij 
daar in ,,n geval twee zittingen · 
voor nodig had. Peter Beugel, Jurgen 
Stigter en MartiJn Spa.an troffen ook 
nog ieder eemiaal doel, zodat beide 
kolossen tegen de rest van de wereld 
ieder uiteindelijk slechte drie(}) 
punten verzamelden. Hun onderling re
sultaat kon toen zelfs de degradatie 
niet meer voorkomen, dua die partij 
speelden ze maar helemaal niet meer. 

Van dese apectaculaire ondergang 
profiteerde de aalgladde Jurgen Stigter 

,· 

(hebben alen de evolutie hiet glanzend 
doorstaan) • H~ versloeg alle reuzen
doders plus t'en reus en hield de ander 
op remise. En zo kwam Jurgen zeer verrassend 
als groepewinnaa.r uit de bus. Hoewel, de 
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat Jurgen 
nog wal van Ed schouten verloor. En als 
die niet it) de laa tate ronde nog, n,a. remise 
te hebben afg,slagen, van Tom Turk had Ter
_loren was h(j, voor de tweede ·keer op rij, 
winnaar geworden. Nu werd hij tweede met 
slechts een halt punt voorsprong op Martijn 

!~-~~~-1!-~~!!!-!!E~!~~-?!!l-----------
1 Stigte:r 5't uit' 8 
2· schouten 5 . " 

; =:i Û :~ U* 

In groep II& toonde 'Bert Westera zich 
de sterkste. J.anvankelijk leek hij zelfs 
regelrecht op de voor hem typerende I<>o.'
score (mr. I~~ werd hij in het tweede 
immers genoemd) ar te stevenen. ~ -he laa.s 
Toor :Bert ging er iets mie. In zijn partij 
tegen Johan Berkenboech kwam hij ;Verloren 
te staan. Hij heeft nog wel, zoals zijn ge
woonte is, talrijke pionnen ·naar vegi:t'tigd 
aangeboden en psarden"omgord . met zware ex
plos1even1in de vijandelijke stelling ge
slingerd maar het mocht niet ·b&ten. Johan 
maakte koel en berekenend alle gevaren on
sobadelijk en pakte het volle punt. 

ne strijd om de overgebleven promotie
plaats bleek al snel te gaan tussen .let 
W.gman en Jaap Deinema. Eef was in de eer ... 
ste cyclus al een k~er gepromoveerd naar 
groep I maar Jaap had daartoe nog niet eer
der kans gezien. Jaap liet echter zien dat 
er met een doctorandue niet valt tesollen 
en rekende eigenhandig met Eet'a aspiraties 
at. Goed gedaan Jaap, ja.mar Eet. Ook tegen 
Jaap liet Johan Berkenboaoh trouwens zien 
dat er duchtig rekening met hem dient te 
worden gehouden. Bun partij werd remise. 

.André van :Dinteren en Onno,Baymkers 
konden zich in deze cyclus niet in groep II 
handhaven. Run onderlif189 partiij is nog 
steeds niet uitgespeeld ea verder haalde 
alleen Oóo .iiog een punt • · 



,. 

l>e eindstand: 

---~------------------~----~------~~-
l Westera 
2 l)einema 
'Wegmari 
4· 13erkenbosch 
5 Raymakers 
6 v. Din teren 

4 
tt 

Î(+l) 
0 (+l) 

1 

Groep I.Ib .werd bij de start enigs
zins ontluisterd door het .terugtrek
ken ' van kanshebber Roland ·van Har
tingsveldt. Onze, inmiddels gewezen, 
wedstrijdleider extern had het te drwc 
met de externe weds'trijdsn en was bang 
dat hij niet het vereiste aantal par
tijen zou kunnen spelen . l)at betekende 
dat de strijd om de promotie waar- .. 
schijnlijk zou gaan tussen 1d Putter 
en mij ~driaa.n Houtsmuller), en niet 
ta vergeten ~ 'coming man' Wim v.d. 
Bij. Laatstgenoemde leverde een zeer -
goede prestatie. Hij versloeg id Rid~ ·· 
der en Kaurice Teheux met redelijk ge
mak en hield id Putter fraai op rèmise. 
Het was bovendien uitsluitend te wijte~ 
aan gebrek aan ervaring dat hij tegen 
mij uiteindelijk, na een gelijk opgaan
de strijd, tooh nog het onderspit dolt. 
Hij wikkelde onnodig af naar een totaal 
verloren eindspel. Jammer, maar ik denk 
dat wij dit jaa.r nog meerdere malen van 
Wim zullen horen! 

Mijn overwinning op Wim was trouwens 
niet het enige geluk dat ik deze cyclus 
had. Tegen Ad Ridder kwam ik totaal ?i. 
verloren te staan nadat ik een ongamo
tiveerd lijkende koningsaanval van mijn , 
tegenstander volkomen verkeerd pareer
de. Ik hield eehter met mijn bekende 
gefriemel stand tot de tijdnoodfaa 
waarin Ad zich uiteindelijk verga.llop
peerde. In de tweede zitting won ik het 
nog steeds zeer moeilijke ,eindspel. 

Ook tegen de andere Ad ging ik bijna 
de mist in maar wist door 'te weinig 
daadkracht 'Van de kant van !d toch nog 
remise te maken. Voor de rest wist Ad 
zijn kracht wel in daden om te zettenJ 
hij versloeg Ad ridder en Maurice met 
groot gemak. 

:De eindstand• ., . . 

---.-------------------------~--~-~---
·l Boutsmuller 
2 Putter 
} .V .d .Bij 
4/5 Ridder, 1ineux 

p 

S.8 :f 

Ik moet tot mijn spijt erkennen dat ik, 
mede doormijn eigen schuld, de competi
tie in de verschillende groepen III niet 
goed heb kunnen volgen. Ik kan inder
daad niet ontkennen dat ik zelf nauwe
lijks mijn best heb gedaan in 4ie rich
ting; má.ar aan de andere kant is de op
komst in die groepen zo slecht dat het . 
ook nauwelijks interessant meer is_!, 

Het moet wel van tft'e kanten komen na-
tuurlijk! . 

lls laatste wild~ ik nog een opmerking 
me.ken, het groepens,.ateem zoals het nu 
ga.at mag dan wel soms enige moeilijkhe
den opleveren, soms door mijn schuld, 
SODIS door laksheid van de participanten, 
over het geheel genèmen loopt het tooh 
vrij redelijk. Ik Bie daarom geen enkele 
reden om allee weer om te .gaan gooien en 
met ingewikkelde veranderingen te komen. 
Als iedereen zijn best doet om zijn pro
gramma af te werken dan hebben we met ", 
het groepensysteem, de bekercompetitie en 
de open zwitserae groep een seer leven
dige interne. Groepenkampioenen en derge
lijke zijn dan nergens ner voor nodig. 

1 

1 

1 
1 

i 
l 
1· 

i 

,··j. 

1. 



GEWOON WEER TERUG 

Het is in \dezen meer dan tragisch dat we 9ede9radeerd zijn . 
Natuurlijk hadden use vorig jaar moeten degraderen, toen 
waren we immers slachtrijp. Blijkbaar hebben ta,e toen alle 
geluk voor tt11ee J aar gebruikt. want dit jaar zat alles 
lllt?rkel ijk tegen. · 
Vooraf was er wel ète,gelijk reden voor enig optimisme. 
Welis~aar . toas Paul verdt,eJ\en, OP zich·een gevoelig verlies, 
maar daar .stond tegenover · dat er .bij vele spelers toch 
dui del ijk 'groei I geconstateerd kon ldOl"den. ·Achteraf gezien 

: heeft alleen Peter Ton de z e groei extern kunnen -.aarinaken. 
Hij werd dan ook verdiend topscorer. Verdér voldeden alleen 
,Jurgen St:igter en Ed Schouten redelijk aan de verwachting, 
alhoetatel ik zel t van de laatste toch iet's meer verwacht had. 
Het ontbreekt hem duidelijk nog aan de benodigde 'hardheid' 
en bovendien neemt hij het spel niet serie1.:s genoeg" Als hij 
niet uitkijkt eindigt hij nog zoals ik. 
waarmee we meteen aangeland zijn op het punt ~aar ik ~ilde 
komen, nameliJk mezelf. Zonder enige t~ijfel i s dit het 
meest merkwaardige seizoen geweest wat ik ooit heb 
meegentaakt in mijn meer dan 1·0-jarige carri' ere bij U" S •• · 
Intern was het helemaal vree~d. Op een of andere manier 
presteerde ik het in een stuk of vijf partijen om een goede 
of zeer goede stelling bjnnen 2 zetten volledig te ruïneren, 
bij voorkeur door het weggeven van een stuk. Knoeipartijen 
speel ik natuurlijk ieder jaar, rJtaar vreetad genoeg blunderde 
ik nu regelmatig in partijen waarin ik naar ~iJn eigen 
beschêiden mening goed speelde (zie onderstaande partij). 
Alleen door schan deii jk geluk en het ~isbruik .aken van • 
ande~smans gebreken sl a agde ik er in h009 te eindigen (ho& 

hoog weet u.aarschiJ n l i Jk nog st ds nif!llllend ten gevolge van 
het 2:o.;al s zo vaak n i e"t hel 1 . ' · , ~ ~ -"'., ·. · 

1 1· . ' ~ .,,,. i• ti• ' ... 
bestuursapparaat v n •, :iU'.:~1.;;,•, ;1•!' <: .' • · 
Extern is een heel , , . · · · ~ ; '.zci#n· 
beetje alle serieu%e !! t' .... ·~--~"''"' ;1·i 116 verlatem - he-b'bilffl viel 
aan miJ dit Jaar de eer te oeurt Dllt h~t topbord te 
verdedigen. Zo zie Je maar weer wat een bf!etJe volharding 
<of is het .meer een vorm van luiheid ?l weet te 
betderkstelligen. Zeer goed be111Ust van alle ellende die onze 
topspelers iede~ Jaar weer ten deel valt (scores als 1 1/2 
uit 9 zijn aller~inst uitzonderingen in Ö?. geschiedeni~ v~n 

,' het eer"ste bord van U.S. 1> na,r, ik me ... t,n r mi n i maal 3 uit 9 
· te halen. Immers Paul had vorig jaar < ~ .. ·.::,~:-- t,;.:-·i ~~erst ~ > ~~~~r 
dan . 50% g~ coord en ZOV C~'? l b e te r is hi ,.; ,~,;.~ ~.~.,._ weer nic ~ 
<al leen v~1 :::~r- ieuzer ~::ni:~ ~- ~.-;1t bord ) •. 
AchtP-~ -~f -:-~~: 5.~',, viel het :,.,.,"'' .. ~t, ~:~e tend ~ """·, i'~:tt wat ra~ r 

· -Zttl ,"...-~~~~-~""'·''"!\,· · wtns- · het.- -~ ~~~:\..' "-%"H-;ik - -:leif-11 .:~ .~ _l'Z W-i--t -.g...: · .. -
9~" :--.\"'~·t . ., ,:-.aar saet 3 1/2 ~~ ... ~-~- \:,Dl< niet o n~~vr ~den. J~ 
9en c:x,~.- ~~$ ,efte ik pas i r. k; 1-~-·~'tste Pë!>.I''~ :U ~~'t i k eigenlijk 
hel(;,' ~~&:\! n iet zo bang hoe t h1 :.:ijn op ~H t .~i '\,'\'.y~u . Nijn 
tege m ~ t ander had tot dan toe iets van ·1 uit 8 of iets 
de~gelijks <God z1J dank 111ist ik dat 1:ie t>. ln feite kwa,a 

. hij er niet erg aan te pas. ,.\a r c1i':~ ~ '"' r.mtro ~ r-end 11H1ren de 



pogingen van z1Jn clubgenoten ara achteraf aan te tonen dat 
ik 'eigenlijk' heel slecht gestaan ha d. Nog veel 
bevredigender dan het winnen van de partij zelf was de 
situatie dat ik doorgaans met een achteloze opraerkin9 kon 
volsta~n om aan te tonen dat ze de stelling al net zo min 
begrepen als hun voorvechter. 

Coen Mekers-To~ Turk 1-b-87 

1. d2-d4 Pg8-f6 
2. c2-c4 e 7 -eb 
3. 92-93 c7- c5 

Niet dat ik hier veel ver
stand van heb, n,aar je moet 
toch wat als je wilt winnen. 

4. Pg1-t3 a7-ab !? 
5. Lf1-g2 c5xd4 
6. Pf3xd4 PbB-cb 
7. 0-0 Dd8-c7 
8. b2-b3 LfB-e7 
9. Lc1-b2 d7 - d6 

10. Pb1-c3 Lc 8-d7 
11. e2-e4 ?! 0-0 
12. Pd4xc6 ? ! 
God zij dank kan Coen het 
goede plan niet vinden. 
Z111art heeft natuu,·l i j k een 
gigantische rui~tegebrek en 
daarvan had wit met na op 
de vorige zet ku.nnen pr ,of i -
te~en met 11.Tcl waardoor 
Pd5 in de stelling kosat
Het ruilen daarentegen 
verlicht zwarts probleeen. 
12, Ld7xcb 
13. Dd1-e2 Tf8-d8 ~ 
14. Tal-dl TaB-b8 
15. Tfl-el b7 - b5 
16. e4-e5 ?! dó xe S 
17. L92xc6 Dc7 xc 6 
18. c4xb5 a 6 xb 5 
19. Td1xd8 + Le7 xd 8 
20. De 'h ~es L d9-c 7 
21. D~5 -g 5 h7 -h 6 
22. :C9 5 -t:1 

Het zal inmiddels iedereen 
duidelijk zijn dat ~it zichzelf 
in problemen heeft gebracht. 
Zwart l'Klet echter ook op zijn tel
len pass~.Als iemand tijd heeft 
zpu hij ·deze stelling ..ellicht 
eens kunnen uitanalyseren.Het 
beheersen van dit soort st~lling-
en "is vo:ègar.s mi..i -in;.)u"*~.-. :~~~::~ ··:::::::._: 
rijk. 
22. 
23. Tel-e3 
24. Pc3-e4 
25. Te3-c3 
26. Tc3-c4 
27. Tc4xc7 

Dc6-f3 
Df3-h5 
Pf-lrd5 
Dh5-e5 
De5-f5 
Df,xe4 

b5 - b4 
De4-d3 
Dd3-f5 

28. Tc7-c5 
2.9. Tc5 - c4 
30. Dc1 - e1 
31. 93-94 
Dapper aaar doa. De •i tte stell-: . "'· 
vertoont e-chter ...einig saaenhang 
en is daarora raoeilijk te spe,len 
in tijdnood. 
31. 
32. De1-e5 
33. h2-h4 
3't. 94-95 
35. Tc4-cB 
36.. De5-bB 
37. Lb2-c1 
38 . TcS-hB + 
39. Thfl - M , 

Of5-9ó 
Tb8-a8 

h6-h5 
TaBxa2 
KgB-h7 
Dgó-bl 
Db1-f5 
Kh7-gó 

, Dat Wä.$ ._, ... •''<"'" ,..,_ l :~ k ken .. 
< 1-0) 

+ 
?? 



E" Sc:hoohuys-T. Tur .k 9-5-87 
(US-Weenink> 

1. d2-d4 P98-fb 
2. c2-c4 e7-eb 
3. Pb1-c3 Lf8-b'f. 
4. Lc1-g5 h7-h6 
5 ·. Lg5-h4 Lb4xc3 + 
6. b2xc3 c7-c5 
7. d4-d5 eó-e5 
8. e2-·e3 97-95 
,9. Lh4-g3 d7-d6 

10. Lfl-d3 Dd8-e7 
11. f2- .f3 Pb8-d7 
12. Pg1-e2 Pd7-b6 
13. o-o Lc8-d7 
Met deze zet 'dreigt' zwart 
14 ••• La4 te spelen, ldëlarna 
de damevleugel 20 goed als 
geblokkeerd zou zijn . Ui ter-
aard streeft ~wart een bl ok -
kade na om de t~ee wi t te 
lopers in bed~ang te hou de n . 
14. a2-a4 O-Ö-0 
Deze zet joe9 aijn raedespe
lers de schrik ap het lij~ ~ 
Zoals later zal blijken kan 
de z~rte koning zich priraa 
handhaven op de datAevleugel 
oedat wït vrijwel geen vel 
den beheerst aan deze kant. 
15. a4-a5 Pbb-aB 
Altijd leuk o~ dit soort 
zetten te kunnen spelen. 
16. Ta1-a2 Pa8-c7 
17. Dd1-a1 Pc7-ab 
18. Tfl-bl ~ 
Al die zware stukken zien er 
natuurlijk wel indruk.ekkend 
uit maar in feite 'dreigt' 
11ti t al leen.. onder bijz o ndere 
CMStandigheden op b7 in te 
vallen, n a ~li j k wan r.~e r hij 
Leb ach ter d~ ha n d hee ft . 
tB. Kc8 -b8 
19 . Ld3 ·~.:.~· ~-d7 -c8 
20. T.:< .. ~--1:-.'..:' :<b8 -i1 8 
21. Le:.::·--.-~~· l:k:!7-c7 
Met d;:,: ~-:· :~!-:-:: beeindigt z çr~(' ~ 

zijn • ,:, t ·:.~~h:mdans' • I n pri. ,t:~ .~-.:· 
heeft :\i j nu de han den vr ij .::,-.. 
op de hc.iningsvleugel iet ~ t e 
.gaan b~:. Slncn~ _ Otnda.t bi J áaa r 
niets ki.\ , , bereiken zonder hulp 

.. 

van wit bood ik hier ren,ise aan. 
Gelukkig utees hij dit van de 

. hand in de veronderstelling dat 
hij gewonnen stond < ha ha) ,. 
22. La4-b5 Pt6-h5 
23. Da2-a4 LcB-d7 
24. Tb2-:b3? 
Verkerend in de veronderstel-
ling dat hij een ~innende 
combinatie moest hebben op de 
damevleugel had wit inmiddels 
zo'n ba~tje al zijn tijd mis
bruikt.Vanuit zijn volslagen 
foute taxatie gaat hij nu zelfs 
de stelling opehen onder het 
motto lopers hebben rui~te nodig. 
Maar eerst gaat hij nog even 
zijn stukken op de damevleugel 
deplaceren. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
2.9. 
30" 
31. 
32" 
33. 
34. 
35. 

Da4-a2 
f3-f4 
e3xf4 

Lb5xd7 
Tb3xb7 
Tblxb7 

h2-h4 
h4xg5 
f4xg5 

Lg3-f4 
92-93 

f7-f5 
? Ph5-tó 
?? e5:xt4 

Pf'b-e4 
Td8xd7 

?! Dc7-b7 
Td7xb7 

?? ThB-98 
h6xg5 

Tg8xg5 
T9S-9B 
Pa6-b8 

Het paard houdt hier in z1",n 
eentje de da111e in bedwang. 
36. Kg1-g2 Tg8-h8 
37. Kg2-f3 Tb7-g7 ?! 
38. Da2-a4 Tg7-e7 
39. Kt3-g2 Pe4-~6 
40 . Da4-a2 , 

:onder h~t uit voeren van~ ~~ 
zet v :h:• .~ ·~,~ N:-.. {: te v l a9" t1 P:~f>· aard 
ü; het '~-~~ ,,~:-. , , }191.t vol l ~d~ -..: uit. 
Het is. h' "~ ~.:-~,,·~~! t om te z i ~--... hoe 
snel u,i ·t -~.~~:~~:·:.?lf oa :z~,-' ~-.....act.t 
i n deze Pv~' ·U, i. 
Overigens ~(- ·~,.. ik een f 1,-..><:S (.Sijn 

., . 

uit voo"' ..:1:-:-~~-me die groa 't '~rdeel 
voor ISH: ~.~'~"l ~~n": r.m!<?n in de;ze partij. · 
W-1 > 



Schaken en bluf Ad Putter 

Een niet te verwaarlozen onderdeel van het edele schaakspel is natuurlijk .de bluf. 

Zo moet een schaker van wie de naam mij . ontschoten is eens in hevigè tijdnood alle 

tijd hebben uitgetrokken om zijn dorst te lessen en daarmee zijn tegenstander zo 

van de kook gebracht hebben dat niet hijzelf maar de ontzette tegenstander op tijd 

verloor. Lust U nog peultjes! Een andere wijze om de vijand te overbluffen komt tot 

stand door het te zetten stuk met veel bombarie op het gewenste veld te kaatsen om 

daarna zelfverzekerd op te sta.an en de ronde te maken; als het ware letterlijk een 

krachtzet doen. Natuurlijk hoeft de tegenstander dit niet lijdzaam over zich heen 

te laten gaan. Mocht het vijandelijke houtje de ve rdedigende linies binnengedrongen 

zijn dan kan hiJ vervolgen met de laconieke _spreuk die onze schaakclub pleegt te 

hanteren: Herzlich willkommen in meine Stellung. Verbale bluf over de kansen die 

men{ zichzelf geeft in een partij die nog gespeeld moet worden is al helemaal de ge

woonste zaak van de wereld. Zelfs de gedegenereerde Miles die volgens de Telegraaf 

boerend, kreunend en soms naar onfrisse geuren riek~nd op een stretcher zijn partijen " 

moest(?) spelen, deed era.an mee. Uitstekend allitererend riep hij; -I shall crack 

Karpov. En dat deed hij ook nog. Fischer kon daar ook wat van. Op de vraag of hij het 

er in een partij beter af zou brengen dan God himself gaf hij ten . antwoord dat ·hij met 

wit in ieder geval remise had, dan speelde hij gewoon Spaans. Net zo makkelijk zou ik 

zeggen! En dat voor een diepgelovig man die volgens de geruchten nu een soort Ameri

kaanse variant van de Strijdkreet aan de man brengt. In krachttermen van dien aard 

brallen ook de spelers van u.s. a.ls zij" zich na de partij tegoed doen aan het schuimende 

gerstenat. Zij spreken immer over briljante - overwinningen die zij te danken hebben aan 

hun specifieke genie. Nederlagen lopen zij niet op door slecht spel maar door een off

dä3 ofwel door pure pech. Remises ontstaan nooit door gebrek aan vechtlust maar 'liggen 

in de aard van de stelling•. Dat zij Andersson ook toen hij in Londen (1980) op de 

twaalfde zet de vrede tekende met Ljubojevic, maar het toernooibulletin zal wel dicht~r 

bij de waarhéid zitten •••• •still it was a nice da.y-••••• • 

Als er in de wereldliter atuur dan ook een schaakscene voorkomt dan wordt het blufelement 

vanzelfsprekend niet ve rgeten . In de Schaohnovelle van Zweig zegt de wereldkampiom1 over 

de held van wie hij in de eerste parti j op niet mis te verstane wijze klop heeft geler 

en in de tweede partij ternauwernood kan winnen omdat onze held een zenuwinstorting 

krijgt; niet slecht voor een beginneling! Ook Satan pocht over zijn Elo-rating en daagt 

het soho_rrie-morrie naar hartelust uit voor een partijtje met de mensenziel als inzet. 

Ook Satan en zijn trawanten in Boelgalfov's hilarische boek t de Meester en Jia.rgerita'

blijken het schaakspel te beheersen. 13oelgakov's taalgebruik, lichtelijk arohaisoh, doet 

denken aan de stijl van onze schaak.redacteuren als zij in de beste traditie het ganzevee 

hanteren om gewag te maken van de een of de andere teamwedstrijd. Zo in de trant van; 
Zo bliezen wij ten aanv~ of Zo werden zij ten val gebracht. Tegenstanders worden to~ in 

het karikaturale beschreven. Niet het lelijk-e mannetje, maar de geboch el•is met het lid
teken. De personen i:p. de Meester en Margt:1ri ta doo:;. v~t d~t betreft niet· voor onze tP-~

standers onder . Bijna al dQze loensen, hebben ho:~'~v.::,: v,:,,i\•:--:, :-:n wat di i'~ ,~ ... :\Jr zij. ·?Jsom. 

het merkwaa.rili.ge figuur u1· het rui tjeepb.k: en de p~~)·~_.,~,:,..:-:-: ·.,~der gla ~;~, :.tii j had em:\ 

bolhoea . op o.e b:-:t~ ~., uit zijn bt: x pri·N,J. <> een sl ~~éi,,·.: :-~:-,,:JO voren die -;;:.:' ~in toch al ~.o 

in tens g.)m~:~.)', t~,·~-~:.(,omie nog stu:-. !,• . .:,·5:-~:' ~:aakte •• • ', o:, ~: ... g meer van cU .. ,~._ ~,ard. Dasr kez. 

zelfs ot\·.:<-. ,,~ K~,1 J aa? Deinema nis:,·~ ~--~:~,:~, Qp. Maar ter' ..---s; ü-'lar de essen t5.~ van dit sclu •i ;:j 

ven, he t, ~..;~.:l,:-.'-~l1. Een van de fr ~,x~, ... ~.~ -:-_;,r~sodei1 v.i t h(~ ~ :.,);-,k is het sc h.;;.'il,!Cgeyecht tuasen 

de Satro 1i . .;..~},(' Woland en een re uc.~;:~, .. ~.~s :~wart e li;N~- ~l! .. ~ \."'l: ·.:.ijn a~àterpoten loopt. De 

moei te ~~Mr-i om hier ten volle ;__~.·mi.(' ,r:-:t, ·te n~m.::'1'! ~ 

(De zwar ts ka t Behemoth probeGd in w~l v~rlm·~o. t, :i.':U,l~ zijn taganstander te irriteren 

door het ~::vërd te dosn verdwi jn.en ont::\>\' h~+. :i:~'~°t.L' "'ü·. Zijn t<.\,~enstander Woland heeft 

er genoeg v""a. Het €e'beuren v:.udt pl a<'.':~;-.... ~:(•.;.:~.l,-: •u·,~: vo(,:-.:'<!a:t ~8t- SJitansbal begint.) 



2 . 1 - 1.. 'Heeft die donderse apdcop ·,· eruit Jesmetffl te ~orden ! ledeteca mukt &ic:h mooi oar ~-, daar oog laog nodig onder dat bed? Kom onder dat bed .vm- ; &'b08ffl. U moo,t het er op houden, dat bet zelfde ook ,eldt-YOO.r dun, drommclse hansworst!' · ~ (k hmode. !DfSUte!' ·· · 'Ik kan het paard niet vinden,' reageerde de kater met 1eveimd ; 'Maar je morlwen ••• ?' verstikte mm van onder bet bed. 'Het is weggesprongen en nou : 'Ik 7;ie ~t in,' weersprak de kat kodtjft. 'waarom AzueUo t'Zl zit er een kikker in zijn plaats.' . : Korov1ev ZJCb nndaag na het schucn met wiue poeder muesten Wur denk je dat je bent, lummel, toch zdter niet op de ker- • immeren. maar dat laat ik addcn. Waarom zou aoudJ,oedcr dan mis?!' vroeg Woland met gemaakte boosheid. 'Er zit een kikker : "° veel minder zijn? Ik heb mijn mom:c ppoederd, dat is.UCS! i onder het bed, die goedkope kunst..~ bewat r je maar voor het i Als ik me geschoren bad, dan zou dat wat anders weun. Mar Variététheater. Als je niet meteen te voorschijn komt. dan hou-1 een g~..choren kater, nee, dat is je n:imte vul,ariteit, ik r.aI de den we bet erop dat je je gewonnen geeft, lelijke deserteur!' l'1étste zijn om dat te bestrijden. Ik zie trouwens wel' -Behe-'Nooit van m'n leven, messitt !' brulde de kater en 111eteet= 1 boths stem beefde gekrenkt - 'dat iedereen bier de pik op me .'t hoop hij onder het bed vandaan met het paard in zijn poot . l ~t en ik zie me seconfrooteerd met een cmq probleem: lal 'Mag ik u voors tellen? • •• ' begon Woland, maar metc..11 viel hij ik al dan niet ten bal tijgen? Wat is daarop uw utwoord, messi- . , zich zelf in de rede: 'Nee maar, ik kan die hanswoJ:rt gewoon niet re?' uitstaan! Kijk eens wat-ie nu weer aitgespoc:.c heeft onJ er dat .· En ~e kat blies zic..h van ,egriefdheid zo op, dot hij ieder mo-bed. Geen gezicht gewoon!' ment uit elkaar lede te zullen ploffen. De kater, die onder de rollen stof 111c. maakte inmiddels, stun- 'O, jij schelm! Zo'n schavuit!' ai Woland hoo-.fdsclJuddend. de op zijn achterpoten, een di~ buiging voor Margariu. Om 'Iedere keer als zij~ partij zwak staat, haalt-ie je het bloed onder zijn hals droeg hij nu ffll wit 6fflokingstrikje en op zijn bont hing , de na,els vandaan · met z.ijn kletspraat. Hij u nog erger dan de aan een riempje een pa:u:lemocren damesbinccle. Bovendien wa- eer.te d~ ~te qwlatan of volksmenner! Ga direct .zitten a, rai zijn btennom:baardcn veiguld. staak je hoogdravenéfe gemier!\ ·~at. zullen we na weer beleven?' riep Woland uit. -W~ ·. 'llt sit 111,' tmtt»OorJd ~.de kater, 'mur op het lMtste punt dim heb Je Je snorharen veiguld? En waar voor de drommel heb JIJ •l " te weerstr l'fJns. Mqn iul gebruilt behelst uite; gem boog• een strikje voor nodig? Je hebt nota bene niet eens een broek! ' : tlr1Nnul gemier, gelijlt " och in ûme sgnels cht,p gelieft uit u 4Een kater wordt niet geacht broeken te dragen, messire.' · 4ru kk m, doch em. reeks 1teurig ingekkde ,yllogis,r.m, de velil antwoordde het dier met grote waardigheid . 'Het ontbreekt er · ~ l<e ltenners "1s Se~ Empirii;,,s, M,da:mu CopeU. ,,. velaog maar un dnt a mij opdraagt laan.en un te trekken, messire! licht Zèlf s - .»llllrtot het tt verhelen - histotdes ulf,,.., ~ Üq gelaarsde kat figureert slec:hts in sprookjes, mcssire. Mau M """"1en '1letm te sel,atm.' . hedt u ooit iemand zonder strikje op een bal ootmoed Ik ben "Je 1tcmmg Stll4t sdluk,' ui Wolad. ... aiet van zins me bespottelijk te maken en zodoende te :riskeren 'Mn anu -welnemen, bl is jt,in,' rapmk tk au, a l,f _.. ; · · · , gon het seh1111Uortl doorn;,, bmoek u ow,si,a. ~ ;;-

.... 3. 
~:: ~:i 

'lil heb ., .,,..,,.,dnjnlijlt wrlteerd wrnan, "'°" 'IIIIIÎtn,' •- :it:f ooorllM bn •· 'Mijn lto,dq IUllt ,riet 1c:hari ,n bn OH flin \( 
""'1d """"·' '-C 'Il htrhM:l 4"t je ltorting ""· #Ml.' . . .-: 'Masir.t,' 1111,.,"'UXH!rlàe Behemoth mn geveins4 Of'II.IUl1" SlfflJ, 'il weu t1t,t. ., ~m bent, mijn ltonmi stMtt t:in ,ckàr 'Dt ltonma ,,_ o, Ga,' ui Wol#n41 u,uln op hn boni lt ltijltffl. 

'Messwe, ilt htm ont$nr lndûle Btbe:mo:'t:-, urv,ljl 1,iJ o~.t. tmir op~ tf'smt tot liitdrokling lmzd•t . 'Sv .~ htlmu:~! g,mr · ltonmg Of) ~ - ., t 
•w a ,.-.,:_;-. ,:,., :,··~ ~·'·~~·:-}d 11n+ijnerd ~-,~ ;:-,i ~esk fllllW" bcç bwd, '1.Wtar, 0/: .':,', x"~}.,,' ·:~·~·~ Je 1toninJ, iü ~:h'iÛ?r #Wt .llfgt.'tJ,~:J '5,·90/d m F-7>-,::-~ .. .-N3 ,-~-·:·.:-~n Jnkht , ~~~~,,.;-..· .. ~ r~cNl. 
'0, 1,ii~t'I ii~ }-.; i:-·:.~~:/ ui Wol.mil ~~, .. ~::,;•!, 'Messf.~~t Anà~"')..':,: ~ em ik mift, :~~--~~!:~. i-t,t b fo[Je~/1 ~~ ik i~-s~, ~:-..."'t1ijl l;i:j ,i,• ·~':.·~ tm tîSl'i i-t ~~'1>~ iif...,tt,. 'R-'~,~t=~...,:,;s,,~ ;;,.~·l.."7 t.i~ &,~:i:~t .:.:-~.,_,.\ ~·:-kwm :1...-,~~·, lilu i~ s rsk-: ......... "!os ~: t,~: ,r;~.,d_ fx~w.~~~--s, !!~~; f...~': ~ ~ :~·~-ç_~':l '""'~& ti;~r 'G~·:1 i: f~ ~.,..,. .... , ~f -:-..~-Sf'' :~:;~-~~m..--d: l-VG~ ,_, telJ1iau,d .. &,....,~~ ~·~;'f,~~(':i,'-:f. ·~ '}',.vs.:1~.i ~-)~ij i:.~.-~.~~:}Rk n!l te 4nr'l,.n,: 11111't1H>Or44t . .tt f..:..~~- . ·~~- H:J ~~ -::~ ~._,;: i:i:..-:;.~~~~ op tgfel, btûiu slj,r orn ,;:,,:e~ -~·~ r•}8~: ~:,. ~~{-:, :;,~ ,;:'$$eet..'>"!~~)-:'. Lm:ce tijd_,,, Wj M tm t~i s~~.~ ~~-~{tt,·~§~: '.t\': s'* .. ~f ~•,· s~"~~~ffi,.' 
' ... ~~N' ~~ ~:,,s. f:~.·~-~f~,:, :~·s ... ,~~':" ~tj SC<HfsJu,,r fluin.n4, Au-. . ' ~~~;:._, 
'St,, f;,. isç_1 ),:~ v'!.W/ ~-; s~ . e:.:,r-'mMr IIÏtlWtnul '1lfUÛI _ A l'~'S sm • ~-~~ ~: ~~ dor;,· sf ~-sr.,s#ge indiwlllm wrt)ftil,IÜ Id• • 

• &.-\,'~N·:.f-m}' iiij ~:o:sd op en 4, iehMltstwlkm hopl!ft ,,,.,, "' - j .wal. ' . \ 
·! ' . ,., 
.·~·1 "· 
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DE HOUTSMULLER··AAJ1FAL 0:" o•...r•~'!"' i:ut, '"''" t 
. 1 

nadeel der twee b1;,ip~,i. ~ '--------- ... ---... -................ --........ -............... -,.-. ...... -..._ 

Dit wordt een {h~~:<-':i;i~.:.]! \·~)~'0~:,\l, 1:~ 
attente lezer zal ·~-:.l!.Î<ï:> :i.n ~.i.;;1\ ;{i·~:i.l·.-)i,~~. 

reeds vaker hebb~n ï.;c-~_ •. e-l,t:~, :,1.:-..,:.i:,• -5~:~:.·~ 
keer zal de s cha<i.1·_-t~c.n:,1.:~~·~!"t~ ~.:-~!,: d:.:- )'1<: 
worden benafilttltt: ~}~~=· .l:~~:"~)tt,~~(i.\ i,,) s; ,~~ l t 
:~ .. \ eehs ee-!l b.:,;l'at1grl j!c t:- ,<'.i., 

~-:i t : A d.r i •"!~·.'1 ;.~ l)U t smuller 
Z.:art: Be:i."~· ~~..-stera 
'l'week~p ( .3), ~:iemen, 15 m;e:~. : ·\:) 

K,mings- Ir,·~) ~-·~t,, . Sämiscl :--,)~··'.-~,~,:·:, 

1 Q~-d.4 Pg8--l'ii 
2 c2-c4 g7-g6 
3 Pb1-c3 Lf8-g7 

4 e2-e4 d7-d6 
5 f2-f3 0-0 
6 Lc1-e3 a7-af> 
7 Dd1-d2 Pb8-c6 
8 Pg1-e2 Ta8-b8 

Dit is de zogenaamde Moderne Variant 
van de Sämisch, met de voor moderne 
varianten karakteristieke opstelling met 
Pc6 en af>. In een eerdere partij in de 
H188 had Adriaan de zeer gan gbare zet 
9 h4 gespeeld ·en na 9 ••• h5 10 0-0-0 b5 
11 Pg3 bc4: 12 Le2 Ld7 13 Tdg1 Te8 had 
hij met 14 Ph5: !? Ph5: 15. g4 Pt:6 16 h5 
stoutmoedig een stuk geofferd, om na 
duistere verwikkelingen te verliezen. 
Nu kwam hij met een mij onbekende zet 
op de proppen: 

9 g2-g4 !? 

stelling na 9 g4 

Dit diagram zal nog een paar keer te zien 
zijn. Het witte idee is duidelijk: hij 
wil pas eep paard op g3 ~etten na de 
g-pion op te hebbe~ gespèeld om zo de 

· opmars h2-h4-h5 extra kracht te geveiJ,._ 
Zulk scherp spel lijkt om é\ktieve tegen
maatregelen te roepen. De handboeken van 

zowel Euwe, Gell ~r als Tai ~anov bleken 
~chteraf geheel a.~ '1 9 g,~ vco..-bij te gaan .. 

9 

Geloof },('"i; of nil) ·t >_maar :li"t is waarschij n,~ 
."U.jk ,û ·~o besli:n,ende fo at, 

10 d4-d5 

.:~~' '! { h:-..d. Adriaan in ee ~: ~: .... ~ h -~ tegen zi ji~ 

..... ~.:~,~ .. ,)·! L~ o eens 10." _r;~fi .~~ .... : .. :.'.,-.::\.ild en hr""Q 

'":,~, i:>~.jzonder onp1·):·.~-~~:~,:~v .:-..:c;:i,l bs leefd, 
toici:-n. de wi t.3pe 1~~- :~;.1 i:l j.:'to.n,ld zijn 
gewonnen ste lling geh c ~.!. sn al kado deed. 
Na die part i j had hij bes l oten 9 g4! ook 
maar een s t e proberen. 

11 Pe2-g3 

Wit heef t zi j n openingsidee verwerkelijkt 
en dreigt nu 12 b4 met paardwinst. · 

11 
12 h2-h4 

c7-c5 
b7-b5!? 

Een wanhopige poging om tegenspel te 
krijgen, desnoods ten koste van pion en/of 
kwaliteit. Wit negeert het houtje (die 
naam slaat dus ·ook nergens op). 

1 3 h4-h5 (. ! ) 
14 Lf1:c4 
15 h5:g6 
16 Dd2-h2 

Pa5:c4 
b5:c4 
f7:g6 

Recht op de koning af lijkt deze zet uit 
te nodigen to t 16.' •• Lg4:? 17 fg4: Pg4: 
maar na 18 Dh7:+ Kf7 19 Tf1+ Pf6 staat 
zwart een stuk achter, bijvoorbeeld 
20 Lh6 Tge 21 Lg7: Tg7: 22 Dh4 en als 
zwart nu met 22 • •• Tb2: een derde pion pakt 
wint wit een beslissend tempo: 23 0-0-0! 

T?? 24 Tf6:+ Df6: 25 Tf1 met winst. Een 
leuke variant die duidelijk maakt dat 
dit stukoffer niets voor zwart is. 

16 Dd8-b6 
17 Ta1-c1 

Ook 17 Tb1 Da5 18 Ld2 was mogelijk, om 
zwart zelfs pion b2 niet te geven. Dit 
houtje zal me echter later in de partij 
nog zwaar op de maag gaan liggen. 

17 
18 Tc.1-c2 
19 Le3-o1 ! 

Db6:b2 
Db2-a3 

H~la.a.s, hij heeft het door. Na onmiddelijk 
19 g5? zou Tb1+! zwart ~elemaal terug in 
de partij brengen: na 20 Pb1: Del:+ ge
volgd door 21 ••• Dg5: staat zwart · prachtig 
ter wijl wit kompensatie voor de pionnen na 
20 Yi.2 Th 1: 21 Dh1: Pe8 ver moet zoeke~. 

-~ 



Da3-a.5 
Tf8-f? 

Geeft een st ~'"uc om ds stell ~,:"g 1-n.takt te 
houden. Ik kvn niet geloven dat d~ zwarte 

. steiling na 20 ••• Pe8 t e ver dedigen was 
(20 ••• Ph5?? verli est na+.uurlijk meteen), 
hoewel w1t al s hij meteen 21 Dh7: Kf7 
speelt, rekening moet houden met hinder
lijk 22 ••• Th8. D:<.i.:u-om wellicht 21 Pf5!? 

want 21 ••• gf5: · 22 Dh7:+ Kf7 23 ef 5: ziet 
er heel eng uit. Aan de talenten onder 
ons cm het eens te proberen. Wit wint. 

21 g5:f6 
22 0-0 
23 Le3-h6 

Lg7:f6 
Lc8-d7 
Kg8-h8? 

Tot op dit moment was ik nog redelijk 
tevreden met mijn stelling, ma.ar de tekst 
kost een belangrijk tempo ten opzi~hte 

_van onmiddelijk 23 ••• Lgî, waarna zwart 
tot tegenspel door aanval op f3 komt. 
We houden het maar op mijn opkomend~ 

• tijdnood! 

24 Pc3-d1 
25 Pd1-e3 
26 Pe3:c4 

Lf6-g7 
Tb8-f8 
Da.5-a,4!? 

· Een poging onrust te stoken, die bijna 
succes had gehad en overigens meende 
ik f3 buit te kunnen maken. 

27 Lh6:g7+ 
28 Pc4:d6 

Kh8:g7 
Tf7-f6 

Deemoedig gespeeld, maar pas hier ont
dekte ik dat 28 ••• Tf3: faalt op 
29 Pgf5+1 en zwart blijft een toren 
achter. De partij lijkt uit maar bij 
enige ~àdere insp .èktie blijkt de ;i tuatie 
zo duidelijk niet: het redden van het 
bedreigde paard met rustig 30 Pczf ·wordt 
gevolgd door 30 ••• Lb5 en nu A. 31 De2 Tf3: 
32 Tf3: Tf3: 33 Df3: Dc2: met tegenspel 
of B. 31 Pb2 Dd4+ 32 Tff2 Tf3: met een 
puinhoop. Niet leuk in tijdnood.. 

29 Tc2-c4 

In opkomende w.aclé'l'zijJ.Ge tijdnood een krl
tieke st al ling. tü ti) laatste zet heeft hot 
veld var" te rugtoc ~t voor het paard beze t e .. , 
!l3. .30 Pbï kost hei. l'Cdcl.E'!l van het stuk van .. 
:-.age 3iJ ••• Lb5 8 {-ltl kwaliteit, terwijl bove~~ 
dj ~n z-;,1~.:?.·t voort ~l.11rend dr.);gt op f 3 binn en 
t ·~ v:,-tl]"":i. Reden genoeg om tot de aktie ov~r 
te gé4 '\.'1 clie Ad.ria.an voor ogen heeft. 

)J Pg3-f5+? 

Het foute veld. Een veel betere poging was 
.30 Ph5+ ! geweest., waarna de zwarto stelling 
uit elkaar wordt geslagen: .30 ••• hg5: 31 De5: 
en nu A. 31 ••• ~h3 32 Tc2 Da2: 33 Tf2 Db1+ 
34 Kh2 De1 35 Tcc2 en nu wint wit na 35 ••• 
Lf1 . 36 Pe8+ bij overweldigende stelling een 
kwaliteit, terwijl hij na 35 ••• Ld?(?) 36 De7-
T8f7 (anders een stuk kwijt voor niets) 37 
Tg2+ zwart vlot mat zet: zoals 37 ••• Kh8/h6 
.38 D:f7:r Tf7: 39 Pf7:mat. Beter dus: 
B. }1 ••• De3+ 32 Kh1 Df4 (na 32 ••• De2? 33 De7+ 
volgt een ons bekend mat) en na eenvoudig 
33 Df4: Tf4: 34 Tc5: faalt 34 ••• Tf3: op 
35 Tf3: Tf3: .36 Tc7 zodat wit bij overwel
digende stelling een pion voorblijft. 
Het stukoffer in .de partij had daarentegen 
niet tot winst mogen leiden. 

~ 
31 e4:f5 

Ld7:f5 
Tf6:d6?! 

Sterker nog was 31 ••• De3+ maar niet noodzake · 
lijk om de stelling te houden. 

32 Dh2:e5+ ' 'l'f8-f6? 

De verliezende zet, noodzakelijkerwijs vrijw f 
à tempo gespeeld. Na het juiste 32 ••• Tdf6 
blijven de zwarte torens flexibel; de opmars 
van de d-pion gaat door de onveilige stellin t 
van wit vermoedelijk te langzaam . na 33 ••• Dd3 
34 Td4 Df5: en op 33 fg6: is 33 ••• Da2: goed. 

33 De5-e7+ ! · Kg7-h6 

Ook 33 ••• Kg8 34 Th.4! h5 · 35 'l.1b1 ! Tb6 36 tb6: 
Tb6: 37 Dd8+ met' torenwinst verliest. J)e. tek f 
is nog kanslozer, maar ik wilde wit geen 
gebruik laten maken van de door mij geopende 
b-lijn... · 

34 Tc4-h4+ Kh6-g5 
35 Th4-g4+ Kg5-h6 
36 Tf1-f2 Da3-c1+ 
37 Kg1-g2 Dc1-b1 
.38 Tf2-f1 Db1-c2+ 
39 Kg2-g3 1-0 

Terwijl ik thuis kon zwoegen om het in m1Jn 
openingsrepertoire geschotengat te dichten 
kreeg Ad.ria.an al snel een nieuwe gelegenheid 
om zijn openingsidee uit te proberen, tegen 
een ons welbekende vechtjas. • 

:~ 



Keldergewelf H'88, 16 juni 1987 
Wit: Adriaan Hootsmuller 
Zwart: Marc Ordodi 
Konings-Indisch, Sämisch-systeem 

1 d2-d4 Pg8-f6 
2 c2-c4 g7-g6 , 
3 Pb1-c3 Lf8-g7 
4 e2-e4 d7-d6 
5 ·f2-f3 0-0 
6 Lo1-e3 Pb8-c6 
7 Pg1-e2 a7-a6 
8 Dd1-d2 Ta8-b8 
9 g2"".'_g4 _ 

De lioutsmullei-a.anval 9 g4 

Van ~e zetvolgorde wil ik afwezen. Marc 
kende deze stelling, want in een aantal 
rapid-partijen had hij het tegen dezelfde 
speler enige malen met het doorzetten van 
f7-f5 proberen tegen te spelen, maar dat 
had hem louter hopeloze stellingen op
geleverd. Zijn antwoord is aanzienlijk 
flexibeler dan mijn 9 ••• e5: ~ 

9 
10 h2-h4 
11 g4:h5 
12 0-0-0 

b7-b5?? 
h7-h5 

Pf6:h5 
b5:c4 

Tot ~usverre zien de zetten van de zwart
speler er gezond uit en wit zal tijd 
moeten verliezen om tot aanval te komen ••• 

13. Pe2-f4!? 

Maar Adriaan denkt daar anders over! Het 
uitroepteken staat er voor de moed van de 
witspeler, het ·vraagteken omdat ik toch 
niet kan geloven dat het goed is: wit 
geeft niet alleen veld d4 weg, zwart krijgt 
er ook nog een pion bij kado. 

1j 
14 Le3:f4 
15 Lf1:c4 

Ph5:f4 
Pc6:d4 

De kritieke stelling, waarin zwart goed 
moet oppassen. Nodig is volgens mij 15 ••• 

· Le6! met als pointe 16 La.6:? La2: ! en . 
de wi. tte koningsstelling is plotseling 
onveiliger dàri de zwarte, t :erwijl hij ook 
nog een pion achterblijft. Dus moet wit 
16 Le6: Pe6: 17 Lh6 spelen. Zwart moet ook 
nu goed oppassen dat hij niet onder de 
voet wordt gelopen, maar hij heeft een 
sterke zet in 17 ••• c6! 18 h5 Lh6: 19 Dh6: 
Db6 en nu moet wit na bijvoorbeeld 20 Td2 
g5! tijd verliezen want hij M8.i de zwarte 
dame niet naar e3 laten komen: 21 f4? De3 
22 f5 Tb2:t met winnende aanval. Dit lijkt 
op de partij Pikavet-liestera uit de · 
vorige Schakeling, een Siciliaanse Draak! 
Ma.re komt echter met een voor een speler 
van zijn kaliber ongelooflijke grafzet: 

15 Pd.4:f 3?? 

Smult een houtje met een gifdosis waar 
zelfs Raspoetin aan zou zijn overleden. 
Zwart zal helemaal nietshebben geloofd 
van het pionoffer, maar had dat veel 
serieuzer moeten nemen. 

16 De2-g2 

\-lint een stuk, of de partij: 

16 
17 Lf4:e5 
18 Dg2:g6+ 

Pf3-e5 
Lg7:e5 

Niet gezien. Wit zet spoedig mat en daarom 
gaf Uarc het hier op: 2-0 zogezegd~· 

Bepaald geen subtiele overwinning voor 
de witte pionnenstonn! Niet lang na deze 
partij sprak ik Adriaan en hij sprak ~ijn 
verheugenis uit toen ik hem meedeelde te 
denken iets gevonden te hebben ~egen zijn 
systeem: hij zag uit naar een nieuwe 
gelegenheid om zijn plan uit te voeren. 
De tweekamp was overigens weinig floris
sant voor mij verlopen: 0-3 bij d4n remise 
en - net terug van vakantie - ik meende 
met energiek spel de witte opzet een klap 
te kunnen verkopen. Vlot kwam het tot een 
afspraak. 

Tweekamp (5), Rapenburg, 22 juni 1987 
Wit: Adriaan Houtsmuller 
Zwart: Bert Westera 
Konings-Indisch, Sämisc~-systeem 

.,,, 

Pg8-f6 
g7-g6 

Lf8-g7 
0-0 

1 

' 

1 d2-d4 
2 c2-c4 
3 Pb1-c3 
4 e2-e4 
5 Lc1-e3 
6 f2-f3 
7 Dd1-d2 

d7-d6 
a7-a6 

Pb8-c6 

- __ _J 



8 Pg1-e2 
9 g2..:g4 

Ta8-b8 

Daar ·gaan we weer: een obscuur zetje _rnet 
goede resultaten. Een weerlegging had ik 
niet kunnen vinden, wel een poging om zo 
flexibel mogelijk te spelen. 

:, 
; 

De sleutelstelling na 9 g4 

9 h7-h5!? 

Zonder deze zet lijkt zwart niet goed te 
kunnen, waarom dan niet meteen gespeeld? 
Hij dreigt nu op g4 een pion te winnen, 
dus moet wit kiezen tussen de partijvoort
zetting en 10 h3!? waarna het spel een 
geheel ander karakter krijgt. 

10 g4:h5 Pf6:h5 
11 Pe2-g3 

Een poging 9 ••• h5 geheel en al te weer
leggen: zwart mag 12 Ph5: niet toelat :en. 
Allicht was 11 0--0-0 het speelbare alter-

" natief. 

11 e7-e5! 

Pas nu het witte koningspaard zich aan 
de dekking van d4 heeft onttrokken is 
deze opmars geheel gezond. Op 12 Ph5: 
is zowel 12 ••• Dh4+ 13 Pg3 eP4: als 
oruniddelijk 12 ••• ed4: heel behoorlijk voor 
zwart, terwijl na 12 d5 P~ of 12 de5: 
Pe5: wit door de zwakte van f3 concessies 
moet doen. Na twintig minuten nadenken 
kornt ·Adriaan evenwel met een verrassing. 

12 Pc.3-e2! 

Vertrouw nooit op_ je huis-analyses • . Daar 
had ik niet naar gekeken! De zet is min 
of meer karakteristiek voor Adriaan: hij 
weet zijn stukken met bescheiden zetjes 
op onnavolgbare wijze te hergroeperen: 
13 Ph5: is nu een echte dreiging en 13 d5 
eveneens. Wordt het toch een echte partij! 

12 
13 Pe2:d4 

e5:d4 
DdS-h4 

Ook na twintig minuten - :- .peinzen. Het 
·alternatief 13 ••• Pd.4: 14 Ld4: Ld4: 15 Dd.4: 
Dh4 16 Df2 Pg3: 17 Dg3: Dg3: 18 hg3: leek 
me geen winstpoging, terwijl wit kan 
afwijken. · 

14 Pd4:c6 Ph5:~3 
15 Le3-g5 

' · Tot soortgelijke verwikkelingen l . _ 
· 15 Lf2 terwijl op 15 Df2? zowel 15 ••• bc6: 

als 15 ••• Lb2: goed is voor zwart, en 
15 Pb8:? Pe4:+ 16 Lf2 Pd2: 17 Lh4: Pf3:+ 
leidt tot een winststelling vqor zwart~ 
Een wel' serieus alternatief was 15 Pe7+!? 
De7: 16 hg3: om de h-lijn te openen~ Na 
16 ••• Df6 17 0-0-0 Df3: (?) 18 Lg2 .Dg3; 
19 Lf4 Dg4 20 Lh3 kan zwart de dame geven 
of na 20 ••• Df3 21 Lg2 ~~t minimaal remise 
toestaan. 

stelling na 15 Lg5 

15 
16 Lg5:h4 

Pg3:f1+ 
Pf1:d2 

Tevoren had Adriaan gemeend hier met 17 Pb8: 
te kunnen winnen, maar moest nu een teleur
stelling verbijten: 17 ••• Pf3:+ en zwart 
wint. Dat krijg je er van als je zo snel 
g4 speelt! Helaas heeft wit nog een 
ontsnappingsmogelijkheid. 

17 Pc6-e7+ 
18 Ke1:d2 
19 _Pe7-d5 
20 c4:d5 
21 Ta1-b1 

Kg6-h8 
Lc8-e6 
Le6:d5. 
Lg7:b2 
Lb2-e5 

Aldus heeft zwart een pion buitgemaakt. 
Helaas komt in dit soort stellingen het 
knoeierskarakter van de spelers optimaal 
naar voren: geen eindspeltech..~iek, laat 
staan -begrip. Het ziet er naar uit dat 
wit enige kompensatie heeft voor .de pion: 
de zwarte da.~evleugelpionnen zijn zwak. 



22 Tb!-b3! 
Een radikale poging het probleem aan te 
pakken. Als wit de formatie d6-c5-b5-a.6 
toelaat kon het wel eens kort duren. 

23 d5:c6 
24 Th1-b1 

b7:c6 
Tb8-b5 , 

Dit zou de p~inte moeten zijn, maar het 
is heel wel denkbaar dat 24 ••• Tb3: 25 
Tb3: Lh2: 26 Tb6 beter is . 

25 a2..:e.4 Tb5-c5 
· 26 Lh4-g5 ! ! 

Een'°' verrassing (Adria.à.n had al niet veel 
tijd meer en ik werd ook wat onru~tig ), 
maar het ziet er eigenlijk niet naar uit 
dat pion h2 echt giftig is, hoewel! 
26 ••• Lh2: 27 Lf6+ Kg8 28 Tb8! Wie ziet 
er eigenlijk nog een verdediging tegen 
het mat? Dus 26 ••• Lh2: 27 Lf6+ Kh7! 
28 Tb8 (28 Th1 Th5) Tb8: 29 Tb8: Lf4+ 
30 Kd3 g5 31 Th8+ Kg6 32 Ld4 ! en als 

• de toren wijkt houdt wit eeuwig schaak? ·! 
Een dekselse rakker, die witspeler. 

26 Kh8-g7! 

Tuint e~ niet · in .. en doet een . winstpoging; 
Het toreneindspel na 26 ••• Lc3+ belooft 
weinig. 

27 h2-h4 Tc5-c4 
28 Tb3-b6!~ a.§-a5 
29 Kd2-d3 Tc4:a4 
30 Tb6:c6 Ta4-a3+ 
31 Kd3-e2 Ta3-c3 
32 To6-a6 Tc3-c2+ 

· 33 Ke2-e3 

Terug naar de onderste rij met 33 Kd1 
~as wellicht te prefereren geweest. 

33 
34 Tb1-b3 

Tf8-c8 
Tc8-c6? 

" 

In opkomende tijdnood een zinloze zet, 
maar er lijkt voor zwart al niet veel 
meer in te zitten. 

35 Ta6:a5 
36 Lg5-e7? 

Tc2-g2 

Retourneert het presentje, wit moet toch 
even oppassen voor de zwarte torens op 
de tweede rij: met een extra pion op a5 · 
was dat zwarts beste kans gebleven. 

36 
37 Ta5-a8 
38 Ke.3-d3 

Tc8-o2 
Tg2-e2+ 
Le5-f4 

Dreigt mat, hetgeen wit dwingt een pion 

te geven. 

39 e4-e5 d6:e5 
,Op 39 ••• d5 pareert 40 L b4 het mat. 

40 Le7-f8i- Kg7-f6 

stelling na 40 ., •• Kf6 · 

De afgebroken stelling, waarin wit het mat 
41 ••• Ted2+.42 Ke4 Tc4 finito moet pareren • 
Adriaa.ns zet was de verwachte: 

41 Ta8-e.4 
Zwart heeft aànval en een pion, maar z1Jn 
koning staat. evenmin veilig, wat het meest 
d-uidelijk blijkt uit de "verleiding" 41 •• ~ 
Ted2+ 42 Ke4 Tc1, onpareerbaar mat op e1 
dreigend, echter: 43 Tb6+en mat volgt~ · 
Daarom had ik besloten wat torens te ruilen 
en op de pluspion en zwakke witte pionnen 
te spelen en het matzetten te vergeten. 

41 Tc2-d.2+ 
42 Kd3-c3 

De beste zet: 42 Kc4 gaat geforceerd uit 
na 42 ••• Td4+ 43 Xb5 Ta4: 44 Ka4: Te3 45 Tb6+ 
Kf5 46 Lg7 Tf3: ! 47 Tf6+ . Kg4 48 Tf7: en nu 
zelfs 48 ••• Td3!? want na 49 Te7 10)4: 5() Le5: 
Le5: 51 Te5: staat de witte koning te ver weg. 

42 
43 Kc3:d2 
44 Kd2-e2 
45 Ke2-d3? 

Te2-e3+ 
Te3:b3+ 
Tb3-b2+ 

De verliezende zet. De witte ko~ing moest 
naar de onderste rij. Na 45 Kf1 Le3! kan 
zwart 46 Ta6+ met 46 ••• Tb6 opvangen. 

.45 Tb2-d2+ 
46 Kd3-e4 

Ook 46 Kc4 Td4+ en 46 Kc3 Tf3 47 Ta6+ Xf5 
48 Lg7 Tf3:+ vermogen niet de witte stalling 
te redden. Voor de tekstzet zeg ik de wit
speler evenwel dank, aangezien deze de 

. 1 



partij terugbrengt naar de oorspronkelijke · 
.thematiek en haar doet eindigen in de 
stijl van haar voorgangers: m~ mataanval. 

· 46 . Kf6-e6 

Dreigt een fraai mat door 47 ••• r5.-
47 Ta4-a6+ · 
48 Ta6-a7+ 

Ke6-d7 
Kd7-c6 

Adriaan zal pas hier tot zijn sohrik hebben 
bemerkt dat wit nu weliswaar met 49 Tf7: 
onder het terugwinnen van de pion ,èl mat 
kan P,&,reren, maar da.t zwàrt dan vrolijk 
mat zet door 49 .;~Td4t 

49 Ta7-a6+ Ko6-b5 

En nu pareert 50 Td6 weliswaar het andere 
mat,~ ja 50 ••• f5 is net zo leuk. 
Aangezien er een zweem ~an een patstelling 
op het bord ligt besluit Adriaan nog even 
te proberen me-te laten schrikken, maar 
erg serieus is da.t niet. 

50 Ta6-a5+ 
51 Lf'8-b4+ 
52 h4-h5 

Kb5:c5 
Ko5:b4 

En na. 52 ••• gh5: is het niet eens pat, want 
veld -f5 is voor de koning vrijgekomen. 
Daarom zette Aad.je de klok stil en reikte 
me de hand.(d.at had hij lang niet hoeven 
doen). De BoutB111Uller-a.anval is met deze 
partij geenszins weerlegd, maar hij heeft 
de witspeler tenminste niet enkel punten 
opgeleverd. Wie weet: wordt vervolgd? 

LDf 260787 

BET VERVOLG! 

Nu al ·terug, want de stelling van dit 
artikel kreeg onze dappere witspeler nog 
eeanaku op het bord. Onze klubkampioen 1985 
en 1986 speelt in zijn vrije.tijd nog ste~ds 
een potje schaak en speelde ergens eind juli 
de volgende thema-partij tégen Adriaan: 

1 d2-d4 Pg8-f6 
2 c2-o4 g7-g6 
3 Pb1-o3 Lf8-g7 
4 e2-e4 · d7-d6 
5 f2-f3 o--0 

6 Lc1-e3 Pb8-c6 
7 Pg1-e2 _a7-a6 
8 Dd.1-d.2 Ta.8-b8 
9 g2-g4 b7-b5 

10 h2-h4 h7-h5 

.- .... · 
Tot hier waren de zetten afgesproken, 

· dus met nog 40 zetten te doen zt.ot aan de 
eerste tijdkontrole begon hier de partij. 

Wit: Adriaan Houtsmuller 
Zwart: Paul van der Werve 
Konings-Indisch, ·sämisoh-systeem 

11. g.4:h5!? 

En dit blijkt dus pas de eigenlijke nieuwe 
· zet. In Paul's theorieboek van Bolealavaky . 
(?) en in de Nederlandse versie van Euwe 
(ik had slechts in de Duitse gekeken) 
bleek t1 Lh6 als enig mogelijke voortzet
ting ,va-n de aanval te worden gegeven, met 
een voor wit niet geheel beV'l'edigende 
afloop. Adriaan hee_f't zo zijn eige~ 
methode ontwikkeld om tot aanval te komen. 

11 
12 0-0-0 
13 Pe2-f4!? 

Pf6:h5 
b5:04 

Of we deze zet nog zien is zeer de vraag:. 

13 
14 Le3:f4 
15 Lf1 :c4 

Ph5:f'4 
Po6:d4 
Pd4:f3!? (?) 

Wat nu, onze grote voorganger gaat toch 
niet de partij Houtamullel'A-Ordodi 16·•Dg2 
Pe5 17 Le5:" LeS: 18 I>g6:+ 1-0 herhalen? 

16 . Dd2-g2 

stelling na 16 Dg2 

. ' 
Geloot nooit in het komnaentaar van . Uw . 
Verslaggever! Er blijken wel twf~ H~ ten 

. te zijn die gf4n stuk verliezen. Volgéns 
de wi tapeler ging Paulus op dit moment ~ 

van de partij in trance. Hij zal onder 
andere gekeken hebben naar: 

A. 16 ••• e5t? met als pointe 17 Dg6: Df6! 
Na 18 Df6: Lf6: ia de situatie -nog 
zeer onduidelijk en· scherp: wit heeft 

,.. .. ~ . : -·· ....... 
- • . #\ ;'' .... .... ;~' 



1) 19 Pd5 ef4:! 20-Pf6:+ Kh.8 en nu is 
bijvoorbeeld 21 Tdf1 Pe5 21 Le2 f3! 
(22 Lf3: Pd.3+) op het eerste gezicht 
goed voor zwart. 

2) 19 Lh6l en de toren moet wijken (na 
19 ••• Lg7 wint 20 Tg1 Pg1: 21 Tg1: 
materiaal), maar dan ziet .1-zówel 22 Pd5 
als 22 Tdf1 (met het idee 22 ••• Lg4 23 
Tf3: Lf3: :24 Tf1) er kansrijk voor wit 
uit. 

B. Dat is natuurlijk de tekstzet; gezien 
variant A.2) vermoedelijk de beste poging. 

16 Lc8-e6 · 
17 Lc4:e6 

Na afloop leek Adriaan 17 Dg3: 104: 18 h5 
heel kansrijk voor wit, maar de tekstzet 
heeft het voordeel dat de zwarte konings
stelling dir~t wordt verzwakt. 

17 f7:e6 
18 Dg2-g4 

Want na 18 Df3:· herovert zwart met 18 •• ,eS _of 
18 ••• Lh6 het stuk. 

18 Dd.8-d7 
·,;19 Td1-d.3 

Interessant is 19 e5 want na 19 ••• Pe5: 20 
Le5: Le5: 21 Dg6:+ Lg7 22 Tdg1 Tf7 23 h5 
~nt wit in .de aanval; 23 ••• Tb2? 24 h6!? 
Na 19 ••• Tf4:! 20 Df4: Pe5: staat zwart ech
ter heel goed. Na de tekstzet is zwart in 
grote moeilijkheden: 19 ••• Pd4 20 Td4: Ld4: 
21 Dg6:+ verliest op slag, dus gokt Paul op 
een overval, maar het komt me voor dat zwart 
op f4 een kwaliteit had moeten geven. 

19 . _Tb8:b2? 
20 · ic1 :b2 !? 

Ook mogelijk was 20 Tf3: waarna zwart drie 
pionnen heeft voor zijn stuk, maar dat·is,in 
dtt soort stellingen bij lange na niet genoeg. 
De tekst zet kan ook ·... ; wel, maar is enger. 

20 
21 Kb2-c2 

Dd7-b5+ 
Lg7:c3 

hn. .§telling-,waa.rin wit zeer V$61 keus heeft. 
?i2 ~:+ Lg7 is nie;t goed: . 23 Lli6? Dc4+ en 

. wi.D.t;, we;l mogeli:~ . lijkt 2.2 'l'if 3: Db2+ 23 
·Xd)! ,,Jlaa;l" na ~22 : Te3: ! De2+ 23 Ko1 ! li ,jkt 
.l~,J~ ~.-~,ta .iae.ér te heb'ben: bijvoorbeeld . 
·.~~ ,·-~ ' 24 »g6.~ . I<;h8 25 Dh6+ l(:g8 26 Tg1+.! ! ,\~ { ' 1;,~ ::Kfî 28 Dg6, .. .!'S,t• De, ~ t:t~ 't4~ ... 

1 • a.an:v.~>is ·' ~ . -1. tijd , .te alte;i :(i,at ' wii · _j, , , 
: QQlç,il~f-n: ·~~ Jlteeii)~: A,~i,a~ :·kiest ~qg _ ' 
--een: -.«ere zet, ·maar die .

1
1:,,liJkt onvoldoen~ •. 

' . . · .. ,:~"'--

22 Dg4:f3? Db5-b2+ 
23 Kc2-d.1 Db2-b1+ 
24 Kd1-e2 Db1-c2+ 
25 Ke2-f'1 Tf8:f4! 

De schriksekonde: zwart wint een stuk: 
terug: 26 Tc3: Db1+ 27 Kg2 Tf3: is kans-
loos voor wit. 

26 Df3:f4 Dc2:d3+ 
27 Kf1-g2 Dd3-e2+ 
28 Kg2-h3 Lc3-e5 
29 Df4-g4 <, 

En wat nu? Paul .vindt een grappige 
manoeuvre, die de a-pion· .oplevert. 

29 De2-d.3+ 
l) Kh3-g2 Dd:3-d.2+ 
31 Kg2-h3 Dd.2-c~ 
32 Kh3-g2 Dc3-b2+ 
33 Kg2-h3 Db2-a3+ 

tl 34 Kh3-g2 Da3:a2+ 
35 Kg2-h3 na2.:.b3+ · 
36 Kh3-g2 Db3-c2+ 
37 Kg2-h3 Dc2-d.3+ 
38 Kh3-g2 Dd3-d2+ 
39 Kg2-h3 Kg8-h7 
40 Dg4-f3 Dd2-f4 

In tijdnood besluit de zwartspeler te 
vereenvoudigen, maar na 40 ••• Kg7 zou de 
zwarte pionnenmaasa zonder problemen 
hebben gewonnen. 

41 Df3:f4 J..e5-:-f4 
42 Th1-f1 ! e6-e5 
43 Tf1-a1 Kh7-g7 
44 Ta1 :a6 Lf4:-e3 
45 Ta6-c~ Le3-b6 
46 Kh3-g4 d7-d.6 
47 Kg4-g5 Kg7-f7 
48 Kg5-h6 1-0 

Bier · vond de partij een voortijdig einde, 
.~t · de zwartspeler oversohreed de tijd. 
Hi,j stond overigens nog steëds gewonnen. 
Een bizar einde aan een : ~~e . !) Pa.1:tij ! 
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6BOTE VIS GEVASGEN! 

door Jaap DeiJleaa 

Het lJ.l)tt ~ een. goede ge
wooate- waan.eer elke .keer dat 
82" door e:e• ailllder sterk ge
ac:Jrte US •er een. kanjer aan 
de kaak wordt gesl.agea• d.:lt 
OlderwUJ_d ter pttlû.i.cati..e aan.
ge 'boden. wo.,rdt aan.. de · Seba
ke!blg" lltet zo 'bescke:tde-a• 
joagenst .. . 
Peter B. gat al. het ga.ede 
~laeel.d . · ae -t ~ spektakel.-

. stnk tegen !'all T. ; ,i 
&::>.~ mi hela 1k. IIOOi. eea. exeuus 
oa Jl'.JJ,I: partU tegen. ftjJs de 
~er 'WaJl Stewenfnc:k te 
l.a ten z:tea.. ~tt11ellS, die 
Sdlak.eling aoet tocll Tal. ea 
Bert droag zo, aan. op eea 
stukje ... 

ld.t: - ftUs de R. 'WaD. s" 
zwart: . Jaap D. 
iat. COlllp ... 9-6-1987 
1" Pf3 Pf6 
2. e4 e5 

.. ,, 3" g3 g6 
. 4. I.g2 L,t/ 

5" 0-0 Pe6 
6. d4 exd4 
? .. Pxd4 0--0 
&. Pe-3 Pxd4 
9" Dxd4 d6 

1.0. Tdl. Lt5 
11a. de partij haiorde ik van. Co.en.· 
M. dat 10 ••• Le6 h:ier ge11QOD. 
i.s. Ik ilil.de .-ll.e4 veridn
deren., dat ieek ae ook l'd.et 
gek. 
ll. Dh:4 Db6 
Op 12.e4 was ik au 12 ••• 
Pg4 vaa pl.an.: l.3"exf5 Px:f2 •t de .drei.ging 14 ••• Pm3++'· .· 
e:a (st:tk}aat (zie ook zet ·22). 
Ot': lL3.e,xf5 Pxf2 1.4..Ktl. Lxe} 
l.5"llate3 ti4!.: · ·:: ... 
Ell 12.Pà.4 Db4 en. l.3.h3 kan. 
ai.et goed d00>r de open. dh~ 
gona.al. a1-lr8" 
l2..Le3 
Dat had ik aak wel gez:l.eai, 
aaar al.s ik. op h2.· s:La• han«t 
aeteea het paard o,p c3• d~ 
dat moest kmmea. Jlrt zjja er wel. 
liedea di.e paraan.ti.€ becer.en.: 
•slaaa op b2: _1:s nooit go.ed,. 
ze1fs ai.et al.s •et goed :ts'• 
aaar dèze ll.la.git:i.te:1.t àeb ik 

• •I,.. .-.. 

noo:tt ve.rtra:uwd. Desaln:tetteldn 
begon: ik.. te denk.en:, zag QIOk. wel 
wat hU YaD. pl.an: was" aaar Jlleende 
een. ri.poste te hebben. 12·-··· Dxb2 13" Ld4 Pg4 {t) 
14" Lxg'/ 
T,jden.s de p~ was ik h:ter- oang 
"IOOr 14.Pd5 Lxd4 1.5.Pze?+ Kll8 
16.Prl5 gxt5 1.7.ll3, maar Ba 1.7 •• 
Lxt2+- 18.Kfll Pe3+ l.9.Xxf2 Pxdl. 
2Q .. ~dl. staat zwart een: kwal 
wor ea na 16- Lxt2+ 1?J.'.t1 
gxf5 :t8.ll3 Pe:3+ 19"Krl2 Pxd:t 
20.~ ook• want dat 1:s dezeltàe 
steJlliag {de ik. pas mt ik ~t 
ttitta) .. Dit .kon ik niet a11eaaa_+ 
prec:tes bereken.en. . aellter het bord. 
14.. .... Xxg7 
15" Pd5 Dxe2 
16. Dxe? Dxf2+ 
1.-7" !hl 'l'f>e8 
l.8~ Dxh? 
Ik " J10et bekennen. dat 1k n.1.et 
lte .k Joumèn ril!de•,- hoe zwart 
acllter el.kaar wi.n.t na 1.8.Dxd.6. 
Ik. -.:lJld tronens tae-h dat 'fb:ijs 
zi.c-h w.el. heel gevd.ll.i« na.ar de 
slac-l!tballk lle.t l.eiden. 
18. ••• Le4 
1.9. 'l'gl 'l'a b8 (?) 
Hier owerz:te ik mat in. 6: 
19 ..... Lxg2+ 20.Txg2 Te.1+ 21.. 
Txel Dxel.+ 22"Tgl De4~ 23"Tg2 
Pf2+ 24.ltgl. Del. aat" 
20" Dd? T'b2 
En. }der o,rerzi.e ik mat in 5" 
zoal.s Willem m.. na. de part:IJ 
aangaf": 20 .... Lxg2+ 21.. Txg2 
Tei + 22.Txel. Dxel+ 23.Tgl De4+ 
24.Tg2 ThL aat, en. dat is aaar 
goed ook, want anders was ik 
a:f.ssebiea dood gegaa.D zoa.der oo~t 
stikmat gegeven te hebben. 
21.. ~4 



. ~en. partJJ mnder di.aç-aa i.s · 
al.a eea tlu'b zon.der petr:n:ing
aeester ea daaro11 moet Jrl:er 
!Saar een. diagraa kca.en. Ket 
:ts Bi.et elke dag dat ik 
pardoes een daae kan '()f'fe
ren.• • 
21.. ••• Dxf'4 
22" grl4 
• Aan jou de eer",. aei. TJrlls. 
Ben: eelt.te keer. {ils hi.1. een. 
ec:à~e :toaper:llt was geweest. 
Qad h1.t ·22.Dxg4 gespeeJLd en. 
het aat .ko•t eea paar ze'tten 
.later ea :ts ni.et zo leuk). 
22 . •- P:r2 aat" 

JD 

. 
. Bij gebrek aa. i.azadhgea voor deze toch _razead populaire rubriek put de reda:x:i• aaar uit het . eigea geheugeit.. Zie vat ee• TeelbeloT".ct aspiralat-lid jo:ags~lede• 1 sep~ember oYerkvaa: · 

Be». elemeataire reaiaeestelliag etaaJ op het 
Ml"d (vaat nart speelt uar boyo), met het" 
buiqriacipe 1 Icl:1-lo3 2 l'.c1 cl2+ J l'.ci1 ltcG pat. ·EcJttc-, er gescli:Jedcl•: 1 l'.•1 . tt (pett de oppoad. tt. weg) 1 •• .Xt:$ 2 J.'.d.1 d2 ;5 J:e2 ~c2 . • de pi• pl!'OIIOYMri.··a..i au de eudapelatudiet 

~ll . Scllld.dt --"1u Br:l.Jimas (~je hterprria1:1e) ~~I..~:. . . ·-



UT IS HET !OOR~ DB GOEDff PARTIJ SCRill'. TE SPELEN 

door .Adri.aan Houtamuller 

Sc:aa, so eens per jaar d~nlt 
ik, koat het voor dat ik een partij 
schaalt speel die, om een of andere 
reden, het predikaat 'goed' · Yerdient. 
Met 'goed' bedoel ik hier natuur
lijk . niet dat er g,ten fouten in voor
komen, daar kan .ik namelijk niet goed 
genoeg voor •cbaken. Nee, ik bedoel 
een partij waarin mooie combinaties 
voorkcaen, vooràtgegaa.n door koel
bloedig spel en acherpe taxatiea. 
ila dan, na zo'n combinatie, in een 
vlammende atelling het ini tiatiet 
over en weer wordt gegrepen en weer 
weggegeven en de winst nog geheel 
onseker ia, dan. maakt dat allemaal 
weinig •er uit, de partij blijft 
•goècr• .(Ik moet er trauwena eerlijk
beidehal.Ye bij seggen dat het goede 
spel in de pa$'tij8', die ik onthoud . 
altijd van mijn kant ltoat • .lls mijn 
tegenatandera briljant gaan doen heb 
ik blijkbaar de neiging die .partijen 
zo ga'mr mogelijk te verdringen. een 
Qalijke zaak natuurlijk maar zo gaat 
tbÎt·nou eenmaal,). Ik krijg bij het 
spelen van zo'tt partij meer het ge·• 
voel dat het me oiverkmt dan dat ik 
het allellll&l sel! doe, maar misschien 
ia dat ook wel ao want de tegenatan .. . 
der moet natuurlijk wel aeehelpen a~ 
dat aooia mogelijk te maken. Maar goed, 
. genoeg geluld. Laat ik nu maar eens 
een partij laten aien die ik wel goed 
vind ( van aezelt1 bucheidenbe'4 siert 
de mehs). 

wit a .Peter :Beugel 
nartJ J.BH (doen se allemaal, die 
.luterdam I987 

1 e2-e4 e7-e6 
2 d2-d4 47-d.5 
} Pbl-c3 LB6-b4 
4 l,cl-d.2 Pg8-e7 

. . . 

Hoewel het aanne•n van het pionoffer 
goéd voor zwart schijnt te zijn neem 1k 
het toch . liever niet aan want wit houdt 
de hele tijd maar initiatief' en Yooral . 
Peter doet daar aoas hele enge <Ulagen mee. 

5 Ddl-g4 o7,-o5 
6 Pgl-t, 

~. ...... . . . . . ,, . 
... ;r·:'!-t.:. . 

Het lijkt me hier achteraf toch beter 
om eerat a.3 te spelen zodat na Lxo} 
~xc3 de d-pion goed gedekt is. ».ama 
kan wit dan •veilig' op g7 en h7 slaan. 

6 ••• Pb8-c6 

Ik deed de ·laatate twee sjabl.one-
, setten maar gewoon, hoewel de stelling 
natuurlijk geheel ander• ia dan de 
stellingen waarin deze aetten inderdaaà 
aja.blonee zijn. Ik sag echter niet hoe 
wit van de ,pann1.ng in het centrum ge
bruik zou moeten maken. Bijv. 7.exd5 
exd5 S.Dxg7 T~ 9.J>xh7 Lt5! 10.Dh5 ··:Dd.7 

... ll.Pg5 0-0-0 12 Pir7? Pxd4! en het lijkt 
1ne dat swart voldoende initiatiet heett · 
voor de winst. 

7 Lh-b5 Lc8-d7!? 

7... Pg6 ia een solide zet waarna 
na.rt als je het mij vraagt 1auagleicht 1 

De tekstzet stel, wit in de gelegen
heid alle swarte koningsyleugelpionnen 
te winnen. Uit het venolg zal echter 
blijken dat dit niet sonder risico is ••• 

e Ltt5xo6 Ld7xo6 
9 »g4zg7 'l'h8-g8 

101's7m7 

~ d: ···;i~ àtelli~ 8 Pg5 ot Pe5 ,? 
natuurlijk een vreselijke dreiging • 
.ilà nart nu echter anel ruimte maakt 
voor lange rokade valt het aiaachien 
allemaal wel••• Er .ia in ieder geval 
niets betere. 

10 • • • llcl8-c 7 
11 Pf3-g5 

· Pete'.f apee~e dit natuurlijk met het 
.Uee liet de claae op t7 te nemen en dan 
op e6 met het paard de ..warte dule en 



toren te •vorkèn ·!. Pe5 waa echter veel 
beter geweeati ll.Pe5 0-0-0 · 12.l)zt7 
cxd4 l}.~6+ na 14.;Pbl Lxd2+ 
15. :.'·xd2 ch:•4 en hoenl het 11oeilijk 
lijkt voor wit om de twee pluspion
nen te handh&Ten staat hij toë se
kar niet aleoht. 

11 •• • 0-0-0 
12 l>h7xt7? 

ils er dan toch sonod.ig pionnen pwon
~n moeten worden lijkt Pxf7 evt. ge
vólgd door Pe5 beter. TJxt7 lijkt erg 
sterk in verband •t het vorkje op e6 
maar soala uit het vervolg van de par ! . 
tij blijkt pakt dat heel anders uit dan 
wit zich bad voorgesteld ••• 

12 ••• o5xd4! 

13 he6 

·li t is de enige zet. Iedere mdere Ter.:. 
11,st tenminste een et.ic in een ste17 
ling waarin al die pionnen geen baat 
meer brengen. Bijv. 13.»xe6+ · Ld7 waarna 
het paard op 03 valt. Of 13.Pbl Lxd2+ 
14.Pxd.2 'l'xg5. Het lijkt nu ot wit ook 
nog een kalite1t ·w1nt, ma.ar zwart heeft 
nog een verrassing in petto. 

13 ••• d4:x.é3! 
14 Pefu:e7 

Op bxc3 volgt De5 r. Er kan dan :volgens 
15.P.zde Exd8! en zwart heeft zeer aotiet 
s~lf wit kan niet goed rokeren en zo 
blijven de torens buiten spel. J.ls wit 
de •oren niet neemt blijft hij een stuk 
achter terwijl de ene pion na de andere 
sneuvelt. 

14 ••• ~,xd.2+ 
15 lal-dl rcexc7 

~ie, hoe de witte dame, die zo kloek 
de zwarte koningsTleugel op .rolde, ge
heel alleen ataàt. l)e torens staan nog 
helemaal bui tenapel en · ook,. de poai tie 
Tan de konin:g ia verre van ideaal. 
De zwarte stukken echter staan alle ·
vijt zeer actie!. l>e torens hebben -..-· ·. 
vrij spel op de koni.ngsvle~l en ook 
de lichte stukken controleren vele 
velden. Op de schaal van Eu.we heeft 
zwart drie punten :minder maar dat doet 
hier in het geheel niet meer ter zake.· 
illen de zwarte koning staat wat on- ·· 
beschermd en het is dan ook geen won
der dat Peter hier gebruik van IIA:8.kte 
om zijn dame beter te, post~ren ••• 

16 l>t7-t4+ rc7-o8 
17 e4-e5 

l)e ~nige manier om.de d-lijn dicht te 
·houden. 

17 •• • d5-cl4! 
18 o2-o~ Lo6-a4+ 

18 ... d.xc3 met de bedoeling ~ 19 llxb4 
Lxg2 teantwoorden an aod.oeride promotie , 
en selfs mat te dreigen faalt op Dxc3+. 

19 b2-b3 ' 

Op l'.xd2 volgt dxo3++! met, winnend..,~i
tia ,tiet. 19: h2 wordt beantwoord met' , 
19 ••• ~}+. 

19 ••• 

Hoewel zwart nu een kwaliteit wint 
{Tbl is suicidaal) maakt het verlies 
~an de witveldige loper swart•a ·taak 
niet eenvoudiger. Bovendien kan ook 
de witte koning naar voren komen en dat 
zelfs onder het slaan van de b:elang-
rijke pion op d2. · · 



20 b~! 

20 Lc6 en nart staat beter dan 
de kwaliteitswinst. 

20 • • • 1c,xa1 
21 ~4-t6 Pe7-c6(?) 

Veel sterker is hier uiteraard 21 ••• 
Pd5 waarna het paard flexibele~ staat. 

22 Jdlxd2 Lal-o:,+ 
23 Id2-d} Tg8-g6(?) 

Gewoon een bluf'aetJe. 24 Dxg6 faalt na
tuurlijk op 24 ••• Pxe5+, maar verder 
heeft zwarts zet geen nut. 

24 ])f6-t5+ Ic8-b8 
25 Thl-bl Tg6xg2 
26 l>t5-e4 

:De witspeler da.oht hier definitief te 
winnen omdat toren en paard tegelijk 
door de dame worden aangevallen. Jlaar · 
de toren kan nog steeds na.ar g6. 

26 ••• Tg2-g6 
27 e5-e6 l:b8-c7 
28 t2-!4? 

l>eze zet geeft het initiatief 1Jeer 
uit band'en. Zeker in tijdnood een on
aangename gebeurtenis. 'Boter lijkt me · 
28 e7 Te8 en hoewel de 'pion e7 mis-

-sohien niet te handhaven is houdt het 
zwart in ieder geval nog bezig. Na. de 
tekstzet slaat zwart toe. 

28 ••• Tg6-h6! 
29 f'4-!5 Th6-h3+ 
30 ld~-c2 Th3xh2+ 

-}l J:c2-b:,? 

Nu verliest wit ogenblikkelijk. 
Vreemd genoeg bad hij het nog even 
uitgehouden na :,l.lcl omdat zwavt 
niet direct een mat hee:tt: ils zwart 
wel meteen probeert mat te geven drijft 
hij allen de koning ma&r· naar het een 
trum waar deze zelte goed kan komen te 
staan • .lls zwart echter wit de duim
schroeven nog wat vaster aandraait zal 
de winst vanzelf wel komen. 

31 ••• Pc6-a5+ 
}2 n,-a3 Pa5-c4+ 
'' :ca,-b, Pc4-d2+ 

0 - 1 



Ledenlijst U.S. schaken d.d. 04-09-87 

voornaam 

Lahsen 
Peter van 
Johann 
Peter 
Peter 
Nico van 
Wim van de 
~~ 
,Jan 
~faë<.p 
Andre van 
Erik 
Peter 
Gert-Jan 
Rob van 
Roland van 
Jan-Jaap 
Ronald 
Adriaan 
Norbert 
Vincent 
Rudie van 
Coen 
,Jos van 
Marc 
Clemens 
Ad 
Onna 
Ad 
Frans de 
Matthias 
Christoph 
Ed 
:Beert 
Henk 
Marc 
Mr1rtijn 
Jurgen 
Hein van 
Peter 
Tom 
Hans van 
Eet 
Thijs 
Bert 
Eric van 

acht1?rnaam 

Abacli 
:Baarle 
Berkenbosch 
Berk hnu t 
Beugel 
Beveren 
P.,i j 
?il)('l( 

Brinkman 
Deinema 
Dinteren 
Dre:inth 
Fernhout 
Froberg 
Gompel 
Hartingsveldt 
Hey 
Hoogl.,rnd 
Houtsmuller 
IJkelenstarri 
Lassauw 
Megen 
Mekers 
Ommeren 
Ordodi 
Polfliet 
Putter 
Raymakers 
Ridder 
Rijk 
Rozemond 
Schmidt 
Schouten 
Schrijver 
Simon 
Souren 
Spaan 
StigtPr 
Straaten 
Ton 
Turk 
Unen 
Wegman 
Wenniger 
Westera 
Wigcheren 

Felix Eij ~enruDJTt 
Aantal leden : 46 

adres postkod woonplaats telefoon 
------------------------ ------- -------------- ----------
Mijehot 321 1106 H,J AMSTERDAM 
Prinsengracht 181-3 1015 DS AMSTERDAM 
Osdorperweg 730 1067 TA AMSTERDAM 
Vrolikstraat 365''' 1092 TC AMSTERDAM 
2e van Swindenstraat 81'' 1093 VL AMSTERDAM 
Wethouder Tabakstraat 74 1107 DE AMSTERDAM 
Zeilstraat 60 1075 SK AMSTERDAM 
î«x~ ,.;.~llt.1.ttR\lUl~Ü::V.sl91:U~9.JCX Xlil.~X~~MiY&.RRWt 
Kattenburgerstraat 26 1018 JB AMSTERDAM 
Bilderdijkkade b32 1053 VV AMSTERDAM 
Weesperstraat 13 1018 KN AMSTERDAM 
F 1 ori j n ~;30 1102 BA AMSTERDAM 
Westerstraat 98''' 1015 MN AMSTERDAM 
StuyvPsantstraat 11''' 1058 AJ AMSTERDAM 
Niasstraat 28' 1095 VB AMSTERDAM 
Bijltjespad 2 1018 KH AMSTERDAM 
Verdistraat 22 2162 AV LISSE 
da Costastraat 106' 1053 7T AMSTERDAM 
Rode Kruislaan 905-14 1111 ZV DIEMEN 
v. Oldebarneveldplein 3'' 1052 JK AMSTERDAM 
Soetendaal 88 1081 BR AMSTERDAM 
Hacquartstraat 6 1071 SH AMSTERDAM 
Amstelveenseweg 199 c 1075 XE AMSTERDAM 
Voet~oogstraat 10 1012 XL AMSTERDAM 
Meerhuizenplein 20''' B 1078 TD AMSTERDAM 
HaarlemmerhouttuinPn 413 1813 GM AMSTERDAM 
James Wattstraat 75-935 1097 DL AMSTERDAM 
Frans Halsstraat 48''' 1072 BT AMSTERDAM 
Jan Lievensstraat 69 1074 TM AMSTERDAM 
Oosterpark 35''' 
v. Bauningenstraat 209''' 
Banstraat '•8 
Pr. Irenestraat 19 
Bankastraat 5~''' 
1e Atjehstraat 104''' 
Nassaukade 372'' 
James Wattstraat 75 k320 
Hacquartstraat 6 
Keizersgracht 535 
Kattenburgerstraat 22 
Bellamystraat 59' 
Oostenburgergr~cht 71''' 
Kattenburgerstraat 18'''' 
vnnder Hoopstraat 71'' 
Rapenburgerstraat 161 C 
Burg. Bic~erstraat 3 G 

Z~ndstr aut 14..::: 

1092 AL AMSTERDAM 
1051 XR AMSTERDAM 
1071 KB AMSTERDAM 
1077 WT AMSTERDAM 
1094 EC AMSTERDAM 
1094 KR AMSTERDAM 
1054 AC AMSTERDAM 
1097 DL AMSTERDAM 
1071 SH AMSTERDAM 
1017 DP AMSTERDAM 
1018 JB AMSTERDAM 
1053 BH AMSTERDAM 
1018 NC AMSTERDAM 
1018 JB AMSTERDAM 
1051 VC AMSTERDAM 
1011 VM AMSTERDAM 
1111 BZ DIEMEN 

1011 KL Amsterdam 

z. o. 

Z.O. 

975187 
230740 
105774 
680577 
938516 
968560 
793641 
il~ 
271359 
120838 
230524 
900252 
238424 
S:~l.984 

231111 
02521-14779 
163402 
906,459 
880820 
445050 
796085 
622943 
223860 
646937 
233071 
657181 
769409 
620768 
183418 
828328 
712497 
445798 
932172 
658905 
127358 
657181 
796085 
236688 
2:-11456 
836427 
236084 
242721 
868221 
380193 
904998 

233301 


