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REDAXIONEEL 

Wel, lieve lezerschare der US-schakers, gij kunt verrukt zijn! Onze veelzijdige, 

op literair en schaaktechnisch gbied ( e vergeten) hoogstaande Schakeling heeft 
namelijk een aantal unieke zaken te bieden. De veelkoppige redaxie (Roland van 

Hartingsveldt, inbrandredakteur; Jaap Deinema, adjunkt-redakteur; Adriaan Hout

smu).ler, raapredakteur; Bert Westera, . inktredakteur) kan trots melden dat voor 

het eerst sinds mensenheugenis (in mijn geval is dat oktober 1984) ons lijfblad 

verslagen bevat van de externe verrichtingen van ALLE teams! In een enkel geval 

wordt de lezer daarbij nog verblijd met partijen ook! En hier raken ve gelijk aan 
net tweede punt: van het dit jaar ingevoerde bekertoernooi zijn niet slechts de 

uitslagen, maar tevens ALLE gespeelde partijen te . vinden. Zo kun je je nog eens 

,ebt op je (on)bekende tegenstander voorbereiden. 

Allicht ontbreekt ook in dit nummer (het tveede alweer van dit nog zo jonge 
schaakseizoen) de GABGL niet: wat zich daar in afspeelt overtreft je stoutste 

verwachtingen. Tevens wordt de herko1'!18t van de naam van de rubriek voor de 

• minder stripliterair onderlegden verduidelijkt (ra, ra). 

Buiten wat saaie notulen, uitslagen van een snelschaaktoernooitje en een bericht 

van het SGA-bekerfront, worden er enige belangwekkende dingen medegedeeld over de 
interne competitie. Lezen dus, want dat gaat iedereen aan! 

Verder gaat Roland van H. verder op de reeds in het vorige nummer ingeslagen weg 

van ''bluf' in het schaken", waarmee het sportieve karakter van onze bezigheid nog 

eens wordt beklemtoond. Gewezen hoofdredakteur Rob van Gompel bespreekt in een 
lijvig artikel een keur van onderwerpen: zo behandelt hij de sleutelstelling van 
de eerste v~rlieapartij van de wereldkampioen (bij gebrek aan Kaaparov's eigen, 

ongetwijfeld 1+o bladzijden diepe commentaar) en meent dat Xarpo-r's oTerwinning een 

rechtlijnige was, in te~nstelling tot bijvoorbeeld Ligterink in de Volkskrant 
en Timman over de radio (bij monde van BoÎUD). Zo moet dat berent Niet bang zijn 

Toor een eigen mening en liefst in dit orgaan gepubliceerd! 

Ook Bert w. voegt nog een partijtje aan dit blaadje toe, waarmee we tot een 
collectie komen waarmee we New in Chess naar de kroon lijken te steken. Maar 

naast dit technische geneuzel ontbreekt in de wedstrijdverslagen het m~nselijke 

aspect allerminst! Kopi.j voor het volgende nummer van begin januari zo spoedig 

mogelijk bij ~~n van bovengenoemde mensen ingeleverd, jawel. 
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Notulen najaarsledenvergadering US-schaken dd 22~1X.87, ~ede H'88 

Voorzitter Peter van Baarle opent de v~rgadering om even voor hal f negen en 
heet de leden welkom; hange nde de verga'de r iztg druppelen er nog een aantal binnen 
waardoor het totale aantal aanwezige l eden de 22 bereikt. Probleemloos worde~ de 
notulen goedgekeurd, waarna het best uur een aant al mededelingen _doet. De eerste is 
een waarschuwing aan de ,leden de kl okken niet te strak op te winden: daarvan ga.an 
ze beslist niet lopen, maar stuk. Tom trof negen GEBROKEN VEREN aan bij de klokken 
die bij ter reparatie onderzocht. Let da.ar dus ee.~ beetje op! overige mededelingen 
hadden vooral be·trekking op _de agendapunten die nog moesten worden behandeld~ 
Zo weet het bestuur middels c~ptatie de hand te ·le ggen op Martijn Spaan om ha.ar 
gelederen na het vertrek van penningmeester Jurgen Stigte :r tè km.men versterken. 
Bij- deze door het ,bestuur nogmaals dank aan Jurgen voor vele ja.ren trouwe di hst! 
Aangezier1 het totaàl geen zin heeft de alh~bbende Jurgen een boek aan te bied ~n, 
heeft het bestuur hem ean etentje in het vooruitzicht gesteld, hetwelk zaterdag 
10 oktober (na de tweede thuiswedstrijd van het e~riÏte!) zal worden genuttigd. 
Overigens neemt Martijn de plaa ts van sekretaris in en schuift Bert Westera. door 
naar de penningmeeatersplaa.ts, zoals het een goed Hollands re gentenkollege betaamt. 
Ook voor de diverse komissies beho~ft de ver ga.óeri ng niet in stemming te gaan, 
daal" tot de volgende baantjesv erd e ling kan word en geaccor deerd: Henk Simon 11eemt 
onder applaus plaats naast J aap Deinema i n è.e geschillenkommiss i e ( die sinds mensen
heugenis niet heeft hoeven arb it reren) , Ger ·-Jan Fröberg, kersvers lid met kennelijke 

•aspiraties, neemt het mater i aal •-commissar i aat over van Ad Ridder, die -wij eveneens 
bij deze bedanken en voor de vol gende ver gadering een fle s wijn alsdan.kin het 
vooruitzicht stellen .( onze bur okr.atie werk-t een beetje traag en het ui trej ,ken van 
flessen wijn stond niet op de agenda; ook degene die het afge l open jaar het meest 
is -opgekomen in de in~ér nc komp~t it ie moet zijn beloning, nog ontvangen). In plaats 
van Jurgen neemt Adriaan Hout sniuller plaats in de vijftienkampkommissie, zich aldus 
van een plaats in het zaai voetbal team verzekerend. Naast Clemena Polfliet neemt 
in plaats van Bert Wester a het jon o,1 id Ardjan Langedijk plaats in de ~.a.skommissie~ 
Hulde! Bert Westera meent ve r der dat hij wel a.rchiefkommissaris zal worden, ter 
opvolging van Jurge n, ma.ar het papie r is geduldig. Na di, t geweld van nieuwe 
benoemingen laat ook Jan Brinkman zich vermurwen teamleider van het vierde te 
worden en ontvangt daarvoor een ovationeel applaus" 
De behandeling van Adria.ans ordevoors el om de rust in de interne kornpeti tie ook 
tijdens de tijdnoodfase te handhaven noodzaakt de vergadering beterschap te beloven. 
De behan~eling van het ratings.rsteem, waarvan de veelomvattende en gecompliceerde 
konij in de vorige Scha.~eling te le~en was, roept in do vergadering een discussie 
lo~ of het überhaupt wel noodzakelijk is om de externe partijén mee te te l len voor 
het vaststellen van de klubkampioen. Met name Henk Simon en Adriaan Houtsnruller 
trekken dit in twijfel. Een stemming blijkt noodzakelijk waarbij het voor~tel om 
externe partijen wil mee te tellen met 12 stemmen voor 8 tegen en 2 onthoudingen 
door de vergadering wordt aangenomen. Het voorstel om de externe partijen z~ snel 
mogelijk gedurende het seizoen in de ranglijst te verwerken wordt vervolgens met· 
een overweldi~de meerde r heid aangenomen. , _ 
De diskussie O\~er het groep ensyst eem js roor ons doen kort en de vergadering laat 
zich op ä~n onthouding na una.n.iem 1)01!fiUo f uit over het handhaven van het gr-oepen
systee..~ zoals het nu is: J.:rie cycli met 4én groep _1 van acht spelers waarvan er 
vier degraderen;- twee groepen 2 van zes spPl ers waarvan er twee keer twee promoveren 
alsmede deg.raderen; groepen -3 in gericht na.ar de inzichten vsn de inteme wedstrijd
leider. 
Na een rondvraag die niets inemorabels te berde bracht wordt de bekerloting verricht. 
De uitslagen van de eerste ronde alsook partijen zijn elders in dit nummer te vinden. 
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En de~e prestatie krijgt no~ wat ~so~ 
reliëf als je weet d.at op papi<3I' do tc~.ms 
elkaar niets toegav~n: de gEffltiddelde 
rating van Ce.st:!'ic~ bedr~ 1957 t<.'lgen 
US 1956 ( waarbij de be1 .achel:i jke rating . 
V!ill Marc h6t gemiddeld e-3n ds!"tigt~ put.
ten drukt). Ten fa.rtn. .. 't'e VQ..l'l d~ Cé.èstr.ioum
mers kan nog werd.on g~z~e~ ë.at zij ni6Ul>• 
kcme:ts ~ijn in d.e KN~B: ~t-'8s7.ien :iij 
vorig jaéU' -:.i i. t dg promo-ti öklas:,:\) ziju 

ontsnapt. Volledige Ui!.l'.l!ag: 

1. Tll!'k ·( 203 1) - .fo!~n\l.rod :: P~58} · - ,_-?-l ... ~-
2. Stigter (2CK>7) .. Sto ..... ·~t:,lcl~!' (2171) H · 
3. Ton ( 206 5) - 13:t·..:i~k ( 189 3) 1-;.> 
4. S~hcuten { 2042) - 1'1~~w·~rik ( ~96 7Î . 1-0 
5. S-pa~ (2C28) •• K k ( 1866} 1 .... .-} 

.. ( , ( 'l1 
6. v Ormr.er.;;.n 1995; - V ~rhcidf 194~ : -~~ 
7. Ordodi ( 1721) -- d& H~,1;1n ( 1865) 1-( l 

8. Simon (190?) - Holstsij~i !·1868) ~-ü 

En ·op 10 oldober kon er tbu.i l" c!m i ~i1. .. i "t<ord~v. 
aangetreden, :t(U tegen è,e OJ;l pa.pier· s 't e-rk~i;~ 
tegenstander, Ca:pslls aan ei" 1.,1 a~a l (gf,'ql, 
bezettine- 2049) .. Maat · di -.';3df 1fo c~~f~l.a had 
de \rcrige r•,nde aJ. e ,·n !Ü~i e nG.is rlaag 
geleden, we.a.rui t kan 1Jlij1een de.t f..~ koti.k.ur
rentie in kl~ae 3l) nlat a...-.iders ó..:·.n motrt'd(ln<l 

to noem~n valt:. · M°"'t k.lcpp021c'l hart (a..U i cb.t) 
volgde ik C\O , ,orrich-~ir..g~!l aan de bord.">"• 
~c!:lerpe stelling~n, averû ! "îtlarti jn was hot 
aera-t kla.ëlJ'·: z.iJn draal -: W':l.S in 21 zetten 
geslacht nadat :Uij op cl.e.dam'3vleus6l <itt 

verkeer.de pion had l;: ·-,.tf . 1 cp l•-.\kken" E~n riul 
à.ic de ke ., sverse ldub' -~pio ~n ,onr,1iddel i Jk 
zijn vertrouwan ir. het ~~ci li aat1s dee~ 
v erliezan., ~hlrgan had 2.1et a..s d:a vorige .::€;o::.· 
oe;,, ra.tingreus te best.rijà ,m. c.-n ZO\.."!. de z\°.~ 
-tegenvaller w"3! even oncl gl a1strijke.."1 w ma31' 
hela.Ml Op de zesti<>.nde zei; 1;"11ste h::.j \'l<Jn 
winnende w<mding it1 d.to. SchtN<-!ulnga:r en i n 
plaats da.a.r-va.n brach:~ h i ,i ,)1'_.\:c-le zot.ten 
la:t6r een ond.uitlel:i.jk s b.k,:,ff er. Als :la.'t 

maar ~Go. zo'.l. gaan. "J<,~D h"'1.d file ~ ZUèll"t !:, 
hst kouhlg&gwnb i et <.l.1;; 1>io :2 :~.fg-esl ~gen an, 
zoals hij dat Yak-6.:' d<.',t, t~ optin ;::.:,n ;iscil 
s :;,el v011 zij11 tflgen .. ·ta;. ,i~.r ;,.:,~ge.-o-<;z,o1ît t 

waarop tloz41 i::, eE-.-n tr< .C1st;e.i0t-a t.:·i,1.,J li.1.s 
do~n· d.e vla.g ,::.hlt;;• N:!.(:,t l'll ,g :la ·~~a 
zegevierde oo} ; Ed Sohe;-a.ten~ .tri j llë:"!.d ~;-:.<Jh 
met wit ir.gel.:.ten op dP. 1.cs'tlt-~11.0 

V ~rgiftigde Pion--varü"rft va..'l he·t ( alweG:r) 
Siciliaans. Ed speelde daal"lla eerst w~t 
él,theoretische outwi.kkelingszf!tjss, mn-á.r 
wiat alsnog in de ·'l"oo-:r: d.2?.-e va.ri a.,t n">Od·" 

zakblijkt1 stijl (uemolijk !û~f~ of:f~rs) 

de ; te~>1a-l;é.\l!d~1· ~eutj3 t.~ linh t G!l. 
On~~ vcior~-p:--ong w~rd echter ten:5 et ge-
dam ~cor «~ -n~i:.~rlaag ,.ran Ad Piri.t.er, 
di.a het K"ningsindische aind!:!pe.l . wat al 
te s ter k had vereC?m"m.1:riigd.,-er. . cpoedig 
:=;ijn ,~"i tt~ ~tu.l.cl::•m in Mn gruwel:i .,1ka 
è.rukstelling t'3x-eiJht ·. zag komsn " Zijn 
tagenstan:ictr oipa~lde hst koel ei1 vak
k.nndig af" Oox. ? t~r 'l'oi::. gj.:ng kopje 
,,r1\l~.1."" Aèl ~en ~oh\;)l'ye partij': de pion-
1·0Ó1'v'?-riant VP.n 1:1.rans, di tma.al. Na. een 
te lane,-iamu i6i z~.g hi · zich gepo.:>d
~aak:~ e~m ,;weed.a pion te offeren om 
de witte koning ~it te roksnr maar zijn 
t.~~:rist.P.n1t:U' sloeg alle dreiginger, d · 
en '.wist in PetP.n .opperste tijd!lood in 
da t~ge.a.9-allVal ta winnen. Bij Re!lk 
$i1non wall na. eqn Gatalaans9 Hollander 
~ok }:,_,ai; ddn an ~1à.er mi S gsgaan t want 
~~ ~e tijè~ood.f as e kreeg zijn t~ gér.-
1;te.!1d,;,;i' n& c&1 st ü.kofi"er ma.ta..anval. Die 
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;lij ech.tGr 11ist ,1.as;r beho:ren v.oe-rde ( 
'h~ Jeft He.."lk cok esns een gelukje)~ wa.a.r
:fovr onze wi tapelar e~m. atuk mesr v'Ver-
1.ield, maa.r in de _~~ stel.ling..m ~~n- 1 

r.1aa.l tevee l ~\Jthe:haling toeli'lt {hij ~. 
:t.e0ft ook ucoit een~ geluk). Tijd.?lood! f; 
~a !ie~ e.f'.:i~·ok011 maah.-te Ju!'gen d1'! ~t&l\d 

1

1

1

~ 

gelijk nwl.a·t. 2,i jn t egenst an<ler een 
.:\~1·tal verd.edigingekanse:1 had gemist 6ll r 
d"' d.:v11e h .,,d i.1ce"t<ë.in 5sven oru +.e OV6rlevtm. 11 

!!et bloek · :.ü ·l;;: • .-~sl vau exeoutia. Eti Marc:? ~
1 

Rij speelde ~o Spaa2.~e ruilve.i'iant met lt 
zwart haal · ~t-!d en z:i. jn lof,erp~ blsek H 
belangri~ks~ dan do verzwakto piouatel- H 

J 1 ling. Ma."lr ~,.u h ij ook winnen? "y.J • nee !1· , 
lo~~ cie ik -tcou. hi j moect a.fmkkslsn naar 1 

x10.--i e:i.udrq>e 1 1net cng,alijke loper$ an ook 1 

,:!S-O. Marc. wa.~ te zi e:fü dat hij sr niet in i 
· geloofde " E~nko tegem-ror_pingGn dat het 

1

1_· 

toch wel sm-rcnman zou, :!:,::1:1r.nen, zijn wex·d 
door 01 s :;;.c1t oea:il\'\.i.'ct J.achfJn e.fged.aan. 1 

Drie zetten la.t9l' had Marc het pur.t -:ar 0 
• .:1 

bbmen ( ! ! ) en US 1 de;, twe~de zega ! i 
: 

ts 1 ·- Capalse . S\ll{aak Vé~~niging: 4i-3t i 
! 

1. Tu.:l'.k ( 2031) - Segers ( 2092) î-0 . 1 

2. s ·tigt~r (200·7) - vim Jlj.,:t"lc (2148) 1-0 
3. S:c,;ia.-i (;~28) ,. Koster (2038) 0-1 
4. SchcAite1l (2v42 ) - Tabak (204C) 1-0 
5" TQn (206.5) - Scb.ra.ma. (2041) 0-1 
6 ... Put.t~r ( 184?} - Vemeer (2003) 0-1 
7 c 01·riocti. ( 172 ·1) - v Doorn (--.. ... ) î-0 . 
&. Simon (1906) - Lunhtmeijer (1983)i-à-

. -
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6 oktober 1987 

US 2 - Amstelveen 4 

1 Van Ommer~ :-, (1995) 
2 Meke~s (1891) 
3 Beugel (1796) 
4 Houtsmuller (1733) 
5 · Westera (1836) 
6 Van .Hartingsvel-dt (1838) 
7 Deinema {l-?66) · 
8 Van der Bi:r-~-) 
9 Wagman {1599) 

10 Raymaker~ {-) 

US had wit aan de even borden. 

Polhuis (1838) 
Van Velzen (1934) 
Stroes (1764) 
Spinhoven {1821) 
Biewenga ~'.1796) 
Hazenberg (l7u~l . 
v ,"""'l . SchalkWijk ( l..:!a} 
Van i:'!.c~· m,rst ' ·· ) 
Luirink (1852) 
Weverling {-) 

totaal 

\ - \ 
0 1 
l 0 
0 - 1 
1 - 0 
1 - ,., 

'·' 
0 -- l. 

1 - 0 
,L - ? 
1 - 0 

6\ - 3\ 

US 2 DEm>ERT VOORT OP PAD VAK OVERW!l1NING! 

18 aaart l.986 - aeer dan.. ande-r
ha1! 1aar ge1ede• dus-~ - dat ~s de 
aeaaralae:1e data waarop 1JS 2 '&OOr 
het l.aatst T.erloor. Elll ook ia de 
eerste kl.asse gaalll we g~woan. door · 
aet het nrpl.etterea. VaJJ: tege ..... 
standers. Kjj)t maar naa r he t iD 
traaie laserpriDt.er l ett ers ge
pri.D.te staatje hi erbove n . De W
studeut.en (zo staat dat al~d 1.a 
de krant •. aaar dan z.at ea er wel. 
ent.ge o~erjari:ge exeaplaren. tus
se .a) aoestea . buà aeerderea. eri:eJ11-
ae11 iD hu:a onge].o'dge soortgenoten 
vaa de Uv.A. 
Set al..s Ajax heeft US 2 een paar 
aaastoraaade jeugdi.ge ta1e:at.e. 
1.a. zij)r teaa opgenoaen ea. zij aaak- 
ten het in ben geste1de vertrouwen 
1D de · eerste wedstrijd Tan.. het 
lli.e-uwe se-:izo.ea heleaaal. waar. Wila. 
( ~~- vai. dez.e. .jonge hODde:a.) was 
zèlfs het eerste kl.aar. q W<i)):a, ee,a 
toren en hi.el.d het hoofd koel.. 
Pe-ter woa Olllbeugeli.aaas" :aa.8.l:" we1 
hee1 sterk. Iavalier OllDiO aaakt& 
e·r 3-0 YaD en Jblaa.d pl.eegde e.en 
JEO,i ea gebe .el co.rz--ect kwal.of":te.r, 
dat wimlead was. Wa ·t was dat? Het 
l.eek wel. of we nog gewoon: in di.e 
kn'llsse tweede kl.asse zat ~n en- ni et 
ia de door ye,le-a gett ees de eerste 
klla:sse. Bert bakte $ tegensta.Dd«-
01p -.:ertrouwde w~e 1D: aa-0tj,es; ik 
vraag ae. af' of hij in de SGA ei.gea-

1:ijk wel I s e-en halfje heeft 
la tea ·liggen. 
E'l'.ea JLater lie :p er een heel. 
boze Aast el ven.er door de zaal. 
Het was de heer Lui.rink• d:l.e 
aaJIJ ~enieder verkondigde 
dat ~ oJWerd:iead had ,er- · 
l.oren. Oiw-erdi.eDd? Jbezo 
oa.~rdi.end? Onz& Eef had 
heel gew:lekst een ongedekte 
torea'VaJl het. bord gesae.dd" 
Zo hoi,ort dat! ils wjJ hea,Jd.et 
mat z_ette:n,_ doe:a. .z.u. het ons" 
ibem stond het 6-0 ea . dat 
was n.atuurl~ heel goed Taa . 
ons • . aaar er zouden n:let zo _ 
Yeei punten aeer bjJkoaea. 
De 'lier resterende partijen 
werden. a.fgebrokea; Jos kwaa 
e'Sell 1ater rea:ise ov.e~een• 
Adr:ta~ gaf z:FJn partij te1e-
fold.sch o,p ea Coea en onder
getekende speeidea hua slech
te stelli.Dgen twee wekea 
1ater u:lt. Be~dea zwoegde• 
nog dapper ~rt tot na de 
zeven.tigste zet• aaar het 
a>cht niet baten.. U-w Di.eaaar 
was we1 te1eurgesteld• waal 
h5.j (ik dus) had ia de ee.rst.e: 
zi.tti.Jtg eea ho.pel..oze stelling 
aet twee stllkkea miader aoc 
weten te veraa.deren i:ir. een 
rellise-a.chti.ge~ aaa.r -.:er-
prutste het toch. DOg" Ik he 'b 

··· - ·-- -' '. 

'.1 

., 
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NEVENLID Wllft SllELSCBAAJtIDERIOOI 

lfa de l.ekker vJLot verlope:o. v:ergader:tng un.. 22 sept .en l!" jl... 'ftêrd er 
l!la.t~'llr:ttk weer gesnel.scha.a.kt. Door he~ b~ er lage aU'll'ehoergehal..te 
vaa de verga.deri.Dg was daarvoor ruimschoots de tijd. Tot de -..er z:b..g 
Ya& Biet. wei:lli.gen werd de hal."tt dissi.de lbb -.:an <bmpel. - di:e tege 
woor<tlg zjîa externe guast.e:a ten:. di.enste stel:t. "l3l1!. Des:tsco Wat.er
graaf'saee-r - de u:tteindeljJte wimraar. Rij had Mart:i.fni Spaaa iD hun. 

. onderl:ü,ge partij; v.:ersl.agen. Groep 2 werd gewOl!llD'.err door Ard-Jan Lan
gedjjk •et 5 u:i.t 5. Van graep 3 i.s s].e chts ee:a hal..f ingem.Jt.de tabel. 
ia mjjn bezit, dus daar kamt .n niet -ve el o:ver vertellen. 

FiDal.e gra.e:p l..:: 

· 1. Vroa Gol!!pe·l. 
2. Spaan. 
3. Prekers 
4" Beugel. 
5" 1:buaa». 
6. S:iJIK.la . 
7. SchQ,ut.ea 
a. 'lest.era 

Final.egroep 2: 

l. 2 3 4 5 .6? 8 
x1.ti ::tto1. 
OxJll.QJ:ll. 
t,o , xttioJL 
ooixl.OJLJi. 
0 ]L i O X Ji. Q 1 
fo · oJLOxl.JL 
].0 , ].01Qx:Q 
Q. 0 0 Q O O ]: X 

l 2 3 4 5 6 tot 

] • La:aged5,fk X 1 ]. 1. l. l. 5 
2 • J:b f"laam Q X l 1. Î ]. 3-t 
3" Van: Dilrterea Q; Q; x. t l. 1 2i 
4" Pttt.ter Q, Q· ! x :t l. 2j-
5. Dehema 0.: i .0 O x :L ld: 
6. Ordo.di: a o o o, 0; x o 

t t 

5 
5 
3i 
3! 
3! 
3} 
3 
1 

Jaap Deil::eaa 

;,t.?}t 
, .. ·· 
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HD Wim VAl~ m DERm TEAM' (.OOG-US"J, 12 oktober 1987) 

door Peter van Baarle 

~ laatste maal dat ik de pen 

voerde voor ons bimon:thly deed 

ik op beknopte: wijze kond van . 

d~ degradatie van ons eerste 

team..· Ik he~ het; roer nu overge .

dragen aan ~ eerwaarde koll.ega 

Bert, die · zich geheel ten doel · 

lie~t , gesteld om he:t : vlag~:sohip 
; 

schaker zich zo ma.klteljjk op ha~ oog 

laat: . herkènnen. Zo zjjn de lagere 
groepen van het OHRA toernooi dich~ 
bevolkt met. lieden die men, zonder 
ze ook maar een ze te hebben zien 
:uitvoeren, ogenblikkeljJlc als k.n eier 
zou. bestempelen. Hun he.le mot.or:lek, 

·ook de manier wa.a.rop ze bezig zjjn. met 
nadenkEmt ljJ}:t een niet-begrijpen 
uit te drukken. Dit aJ.lea :in scherp 
kontras:t- me-t de zelfverzekerdhei.d 
van da op lan.deljjk . nivo ope.1"."erende 

weer naar hogere r.egionen terng speler. · 
Helaas moet . ik in mijn berichtgeving 

te loodsen-. Mede door het ge.bruik over het · ·wedstr.,j<iverloop bui tenge-

viani in door JJu.rgen uit: Limburg woon kari.g zijn. Ik was teveel me"t 

:m.eegetorste vlaaien verwerkte eigen re :ilen .. en zeilen bezig ~ 
ook begin~IlllJ!l geheugen enigszins 

sti:mulantia (bronsgroen eikehout? ). aangetast te raker1 door de tand des 

schijnt d'it . aardig: t.e lukkeD Na: tijds " Ook over de spee;zaa1 di .tm9.a.?-: 

· · • geen anekdotes, . het enige wa.1t ik lDlJ 

het verorberen van taart wil ook . nu nog herinnert . is het; _gekletter 

het zoet: der overwinning ·nog wel van de, regen op de. rui.ten, daarach
ter slechts donkere leegte, aan de 

ama.ken. wand enkele •r.Gnerk de witte gno'tor» 

posters me't marsmannetjes. 

Hè.laas, in het" derde stnjden wi;j Me:tt mjjn chocomel bleef' ik rede]jjk 

voor · minder. Jazeker, aohr .,jver in stijl., mijn ,op jaren zijnde tegeJJ.-

dezes geeft .. thans acte de, présence stander prefereerde een borrel.. 

als teamleider van het ; derde" Na dertien zetten gespeeld te hebben, 

Vorig ja.ar heb ik het gelukkig en met . ieders nog een half uur op 

kunnen vermijden m,jj1l eigen verr~ch- de klok, bood de grijsaard op omzich

tïngem te berde · te brengen. Jfelaas tige wijze een puntendeliJ:Jlg, aani: "Het 

kan ik nu n:iet ontkennen zelf als is zeker nog te vroe -g voor :remise"?" 

speler aktie:f te . z:ijn, hoe graag Op de achtergrond hoorde ik zijn ltlub-

ik dit ook vanwege mijn schandeli;J'ke genoten besmuikt. . grinniken. N:u doe 

handel en wandel zou wensen. "Nee, ik liep m mijn hart niets li.e.-ver dan 

de schrijver heeft een moeiljjk be- snel remise spele-lll, om. allerl.e.i . ver

staan. Van het weinige achcne dat vel.ende inspanningen en imm.or drei

het leven te bieden heeft . moet de gende . blameren.de nederlagen voor -te 

dichter · een l:iied maken,. "' zijn;. Maar ik had hii.er me.'t Wit toch 
een latent voordeeltj .e verkregen, 

Maar, genoeg ge .peni..st!, zoals d· r ld ik 1n-·•t1 .p d t 

een : ()llm-hoo:fdre .dakteur van dit. ver 8 voe e ~ e.a. aai a · 
ik sterker was, de deerniswekkende 

periodiek zich zo kernachtig · w:ijze waarop de oude in gepeins ver-

placht uit te drukken. Ter zakè nk n ts l ui 

dus. Graag · troon ik de lezer mee zo en was terw.ij. er ni.e -n.e t 

naar · het strijdt.ongel van de' ma-ttch te rekenen sprak wat dat betre:f''t 

OOG 1 _ us ~ gesitueerd op een boekdelen. Ook ~ag de toé~tand op 

, . . . , de: bo.t"den van llllJll kollega' s er 

rege~achtige maand3gavond in de weintg rooskleurig ui~, dus door-

kant:i:ne: van een korf'b~ver .eniging o spel.en maar. Na·tu.ur]jjk begon ik 

De opponent bestond.~ t ~e voor~ prompt . op verdachte Wljze te k1ooien. 

een onderbondavereniging . zo ka:ra~- Gelukkig · meende· de tegenstande.31" een 

teriati~e ambiance ~an oude man inkorrekte doorbraak te moeten be

netjes en verlopen talent~. Ik . werkstelligen" Zeker tien miDiuten 

k~ dus niet; zeggen dat WlJ het in lang zat ik als '98rlamd achter 

d~ broek deden .!an. angst-. Het, heeft . het; bord, niet in staa"t. OJlll helder 

mlJ trouwems al tijd buitengewoon ge- na te denken alleen het Ziekere 

frappeerà, dat de wat mindere ' 



besef· van de na.derend• · vlagv.al -
dee~ mij m:'n posit2eve-n bij elkaar 
rapen, erin ik speelde de: korrelt.te 
voortzetting. 

WIT: Van Baarle 
ZWJ.Rf: S'ieverd:ling 

( Stand na . 18.. Ddl-d2) 

15. •• f5-f4 
19. g3x:f4- e5xf4-
20. Le3xf4 DdS-h4 
21. Dd2xd6, Le6xh3 
22. Dd6;..d5..+-Kg8-hS 
23. Lf •xb8 Lh3xg2 
2~. Lbff-..g3?? Dh4l-b1 ma.'t 

Verder kommenta.ar overbodig dunk~ 
me. Het is al erg genoeg dat ik 
uit misplaatsit exh:Lbi tioniaip:e 
eem zo buitengewoon proportion-eel 
groot gedee1te van de kostbare 
redacxkst'i ruimte wijd aan mijill 

~ geblunder. Voor een gargI: leek me 
dit nog te stompzinnig. 
Aan de : andere kan'lt is het: . misschien 
wel goed dat 1îk mij voor den volke 
aan de· schandpaal nagel. Tenslotte 
ben ik wel de direkt verantwoorde
ljjke voor de ~4i- nederlaag: 

1~ Onno R81,D.alters i 
2·~ Tijs Wenniger l 
3. Koen de Vries l 
4. Frans de Rijk l. 
5. Pete~ Berkhau.,_1t O 
6~ Gertjan ~berg 0 
T. Peter van Baarle 0 
&. Mattias Rozemond O 
9. Clemens Polflia1t 1 

10. Marc S'our.e:n O 

voel;? J-; ·.- daar minder voor in 
d'ë"""il~btg. Het was niet. zo dat 
ilt J4_iin orgiastische razernij be- , 
~~ner het: mannelijk l:id te : . zullen 
ui tt-.rekken ,:m na.as Donner) t 
voor een dof~e poel van depressi
viteit; blet..:f' ik n±.et gespaard. 

Dit alles z9.l mij, en n~ ik hoop 
mijn teamgenote?li, er . niet. -mt1 weer- . 
houdem cmi de komende wedst~den 
fr:t.s van de lever achter het; bord 
plaats te . nell\P..Jt, teneinde ·~ 
schaakkJ ok te , veroveren die . ons bjj 
promotte te wachten s~ 
Om de voorberei.ding; zoveel aogeJjjk 
opttmaal te laten l, verlopen. vol .gen 
hi.er de speeldata ( voor nadere _ 
b:tzonderheden r&adp1ege men he.-'\ 1

; 

Rode · 'Bè>&kj'e )): 

2. 10 DJO'l!8mber - USö-caissa~ 
3. S december: Memo4 - US'} 
4. 26 januari: UB3-Amstel2 
5. l maart.: PC.W-US3 
6'. 29 maart': . us;-o. Toren 
1··. 29 april. ENPS:-US'3 

t. # 
z·oals men ziet hebben de topbordell1. 
zich i kranig geweerd en ook Clemens 
-boekte een flitsend& overwinning. 

Na de wedstrijd: toog een uitgekiende 
minderheid ter kroeg • .Persoon]jjk. 

t . 



Desisco - US 41 eindstand -6 - 4 

Gespeeli: 19.10.1987 

ON 
. ' 

OP EEN MILDE HERFSTAVOND GING US 4 BlJ DES1SCO IN OOST OP BEZOEK 

EN HET WERD D!RE001-·t)P EEN NEDER G GETRÀKTEERD. VOOR IEDEREEN DIE 
DIT JONGE, MAAR AMBITIEUZE. TEA."! E:GN WARM .HART TOEDRAAGT NATUURLIJK. 

. EEN GEWELDIGE DOMPER. GELUKKIG IS HET SEIZOEN NOG PRIL EN KRIJGT 

~T 4E NOG RUIMSCHOOTS GELEGENHEID ZIJN WARE GEZICHT TE LATEN ZIEN \9 • 

Hoe kon het zo ver komen? Wel, 
na drie kwartier spel konden 
·schmidt, Raven en Fernhout hun 
fiets al opzoeken en keek US 4 
tegen een 3-0 achterstand aan. 
Details zijn niet bekend. Van
zelfsprekend kan als excuus -::-.:· ·.·· ,. :··: 
worden aangevoerd, dat bij · · ·· 
aanvang alle borden verkeerd 
opgesteld bleken; . de witte · dame 
op een zwart, de koning op een 
wit veld! · 
Marc Souren hield het dan al 
een stuk langer uit. Maar he
laas, na 43 zetten zou de zo
veelste kwaliteit verloren zijn 
gegaan en ook hij gooide het 
bijltje erbij neer. Voor de 
overige zes spelers re s tte de 
schier-onmogelijke taak, de 
stand alsnog recht te t rekken. 
De Groot blijft de grootste 
problemen houden, om zijn repu
tatie als de "Einstein" van 
onze vereniging hoog te houden. 
Hi~ kwam in een lastig midden
spel terecht met kansen voor 
beiden. De Groot ging bepaald 
niet onverdienstelijk te werk; 
hij sleutelde net zo . lang aan 
de stelling, tot hij in gun
stige positie kon afbreken. 
Zonder verder te spelen ga:f zijn 
tegenstander op. Desondanks 
blijft het een grimmige zaak, 
dat een speler met een rating 
van rond de 1600 bij ons aan 
het 10e bord kan plaatsnemen. 
Beert Schrijver, die inviel voor 

· de · zieke Clemens Polfliet 
(waarvoor bedankt!), stuurde 
op een remise -aan. Net als op 
het vierde bord kwam ook Jan 
Brinkman aan bord 1 remise 
overeen. De manier echter, 

:::-::-: .. ..:;--:···~ Brinkman een totaal 
gewonnen stelling uit handen 
geeft, stemt tot nadenken. 

BRINK.MAN - HAARTSEN {Bord 1) 

1. d2-d4 d7-d5 
2. c2-c4 d5xc4 
3. Pb1-c3 P.g8-f6 
4. e2-e3 Lc8~g4 
5. Pg1-f3 i' -e7-e6 
6. Lf1xc4 Lf8-b4? 
7. Dd 1 -a4+. Pb8-c6 
8. Pf3-e5! Lb4xc3•· 
9. b2xc3 0-0 

10. Pe5xc6 b7xc6 
11. Da4xc6 Lg4-f5 
1 2. 0-0 . Lf5-e4 
13. Dc6-a4 Pf6-d5 
14. Lc4xd5 Dd8xd5 
1,5" f2-f3 Le4-<l.3 
16. Tf1-d1 Ld3-e2 
1 T. Td 1-d2 .. Le2-b5 
18. Da4-c2 Dd.5-c4 
19. Td2-f2 c7-c5 
20. Lc1-a3 -Tf8-c8 
21. La3xc5 Lb5-a4 
22. Dc2-d2 La4-b5 
Zwart moddert eigenlijk maar 
een beetje aan. Erg verheffend 
is het allemaal niet. 
23. Ta1-b1 Lb5-c6 
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24. Tb1-b4 Dc4-d5 
25. e3-e4 Dd.5-d8 
26 •. -i'J>d2-e3 Dd8-a5 
er valt weinig lijn in zwart 1s 
spel te ontdekken. 
27 •. Tf2-b2 Da5-d8 
28. De3-f4 Dd8-d7 
29. Tb4-b8 Dd7-d8 
30. , Tb8xa8 · To8xa8 
31. Lc5xa7! Dd8-(;8 
e~n nerveuze dame. , l,'\_,î 

32. Tb2-b8 Ta8xb8 
33. Df4xb8 Lc6-d7 
34. Kg1-f2 g7-g6 
35. Db8xc8 Ld7xc8 

Een totaal gewonnen stand voor 
wit (zou j°e zeggen). 
36. d4-d5?! Kg6-f8 
37. c3-c4 Kf8-e7 
38. Kt2-e3 Ke7-d6 
39. c4-c5 Kd6- c7 
Nu lijkt d6 de aangewezen zet. 
Zo ontstaat een krachtige for
matie op zwarte velden. 
~o. c5-o6?? Lc8-a6! 
O' jee, o jee ••• met al -die 
pionnen op witte velden vraag . 
je om moeilijkheden •. 
41. La7-c5? La6-c4 
42. a2-a4? e6xd5 
43. e4xd5 Lc4xd5 
44. a4-a5 I~~7xc6 
Wit moet zijn voorsprong jam
merlijk inleveren. De· laatste 
dertien zetten van de partij 
waren niet om aan te zien, . 

· dus die wil ik de lezer b~àpa
ren. Remise! Daar had bedui:-

·dend meer ingezeten. Gelukkig 
kon de symphatieke Jan Brinkman 
er zelf nog wel om lachen. Enfin. 
Nog twe~ partijen werden afge
broken;,.,..~d:ëih6ät-~~;l-oyerigens ' 

. werden uitgespeeld. Sinds ieder~ 
een thuis de gegevens in 'de com
puter stuurt, wordt er nooit 
meer uitgespeeld, maar telefo- -~ 
nisch opgegeven. 
Abadi (bord 2) redde het niet 
tegenover een pionnenovermaoht 
en gaf op. Good-old Eric van 'l:
Wigch~ren (borQ. 3) deed wat men 
redelijkerwijs van een speler 
van zijn kaliber mag verwachten. 
Met een krachtige slotserie 
bracht hij de partij tot een goed 
einde. 
Zelf mocht ik ook een puntje voor 
US 4 laten bijschrijven. Ik trof 
dan ook ongetwijfeld de zwakste 
opponent. Zwart ging in deze 

·korte partij wel erg ~ichtzinnig 
te werk. Hij stuurde aan de 
damesvleugel zijn paarden op 
pionnenjacht, geheel voorbiJgaand 
aan wit's aanval aan de andere 
kant van het bord, waarbij al 
snel orkaankracht geregistreenl 
werd. Na 19 legde zwart zich bij 
de hopeloze situatie neer. Geen 
hoogstaande parti;}, maar wel een 
erg leuke. 

ROZEMOND - J AKOBS ( Bord 5). 

1 • d2-d4 d7-d5 
2. c2-c4 e7-e6 
3. Pg1-f3 Pb8;-c6? 
4. Pb1-c3 d5xc4 
5. Lc1-:f4 Lf8-b4 
6. e2-e3 b7-b5 
7. a2-a3 Lb4xc3 
s. b2xc3 'Pc6-a5 
9. Pf3-e5 Pg8-f6 

10. a3-a4 Pa5-b3 
11 • Ta1-a3 Pf6-d5 
12. a4xb5 •• 
Vooral niet in paniek raken. 

••• Pd5xc,?!. 
13. Dd1-g4 g7-g6 
14. f1xc4 •• 
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Pás nu kan die pion .opgeruimd 
worden. Zwart•s volgende zet 
jaagt de dame alleen maar naar 
een nog beter veld 
· ••• h7-h5? 
15. Dg4-f'3 Pb3xd4 · 
16. e3xd4 Dd8xd4 
17. Ta3xc3 •• Nu is zwart 1 s hele aanval van 
het bord • . 

• •• Lc8-b7 
18.Pe5-c6 e6-e5 

/ 19. Lf4xe5 Dd4xe5 
En voordat ik Te3 kon spelen 
gaf zwart op. 
US 4 verloor dus zijn eerste 
wedstrijd, maar wie weet 
herstellen we ons op 16 no
vember, als we bij D~G 2 te 
gast zijn. 

(wordt vervolgd) 

Ma tthias ·:Rozemond 
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Geregeld valt in de wandelgangen van US geschimp te ~~espeuren op de onvolprezen 

leden van ons bestuur, die vriendelijk gezegd chaoti~èn ' en minder vriendelijk gezegd 

inkompetent zouden djn. De redaxie van de oh zo neutrale Schakeling heeft hierover 

natuurlijk geen duidelijke meningt maar omdat, zij toevallig geheel uit ~stuurèleden 

of semi~bestuursleden of ex-bestU\ll'sleden bestáà.t, kan zij wel enig objektief 

materiaal aandragen om te bèwijzen hoe goed nieuwe bestuursleden door hun voorgangers 

worden ingewerkt! Aangezien het hier een tweetal in de interne- zowel als externe

kompetitie bijzonder gevreesde spelers betreft die in kinderiijke valletjes tuinen, 

zal hun naam met de mantel der liefde worden bedekt. 

Enige tijd gele4en speelde zich in de interne het volgende schertspartijtje af 

tussen de toenmalige WE en de vermetele Peter Beugel: '' 

l d4 d5 2 04 e5!? {de witspeler, een novice op het 

gebied van openingen met de damepion, had van dit 

gambiet nog nooit gehoord) ~ ,de5: d4 4 e.31. (dit laat 

de enig.t pointe van het zwarte spel toe) 4 ... Lb4+! 

5 Ld2 de3l, 6 Lb4,:? (hier is 6 fe3: nod ig hoewel wit 

dan na.tuurlijk in een g;t-af'st elling spe el t) 6. •• ef2:'+ 

7 Ke2 (noodzakelijk, want 7 Kf2:??.Dd.1: koet een 

hele dame; nu volgt op 7 ••• fg1D: 8 Dd.8:+ Kd.8: 9 Tg1: 

en wit staat nog overeind, echter ••• ) 7 ••• fg1P:+! en 

wit gaf het op. Deze val ie natuurlijk.in alle 

theorieboeken te vinden. Met het sohaakje wint zwart 

een beslissend tempo aangezion 8 Tg1: Lg4+ de dame 

kost. Na 8 Ke1 ·Dh4+-9 Kd2;Lf5 gevolgd door 10 ••• Pc6 

en 11... 0-0-0 heeft zwart een ld.nnende aanval. De WE - p9ter Beugel 0-1 

witspeler liet het zich niot meer bewijzen, maar 

trad wel een. aantal maanden als bestuurslid af, wellicht om meer tijd te kunnen 

besteden a.an het bestuderen y~ openingstheorie. Hij liet echter niet na om zijn 

opvolger alle kneepjes van het vak te leren, zoals moge bliäken uit de gebeurtenis-

' sen in. de interne kompeti tie van jongstleden 15 september, mèt cie .huidige WE tegen 

,; ·de geslepen Jaap Deinema~ ))e gelijkenis .. met het voorgaande valt niet te ontkeiinen: 

1 d4 Pf6 2 04 e5!? 3 de5: Pg4 4 Pf3 Po6 5 Lg5 Le7 

6 Lf4 ?? (de tru!orie_vindt dat wit na 6 Le7: De7: 

7 Pc3! duidelijk voordeel heeft) 6 ••• Lb4+ 7 Pbd2 

De7 8 a3 _Pge5: (en nu moet wit iets spelen ··a1s 

9 Pe.j: Pe5: 10 Le5: Ld2:+ 11 Dd2: De5: met ' onge

veer gelijk spel. Alle boeken vertellen ook wat 

er vooral niet moet worden.-gespee'.Ld, · namelijk:) 

9 ab4:?? { aan zo'n zet zijn geen vraagtekens 

genoeg toe te k~inen) 9.,.. Pd3 mat. 

WE, jongen, trek het j e niet aan! Denk maar dat 

je _'je dure plicht als WE hebt gedaan en maai 

je tegens1anders voortaan weer op ouderwetse 

wijze van het bord! 
WE· - Jaap Deinana 
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EERSTE BEKERRONDE EEN STJCGES! 

Althans voor degenen die zi ch wisten 
te plaatsen voor de twee de ronde. · De · 
lezer zal begrijpen dat liet leed niet 
vàn de lucht was, met hieronder de 
partijen met licht komroentaar. 

Peter Fernhout - Jan Brinkman 
Siciliaans, Taima:nov-systeem 

1 e4 c5 2 Pf'3 Pc6 3 d4 cd4 4 Pd4 e6 
5 Pc3 ::J.6 6 Lc4 ( origineel) Pf6 .7. 0-0 
Dc7 8 Pf3 b5 9 Lb3 Lb7 10 a3 Pa5 11 
ie1 (11 La2 lijkt het meest konsekwent 

·maar dan valt pion ,;;'14: riet echter •.•• } 
Pb3: 12 cb3: h6 13 h3 Td8 14 e5 Pd5 
15 Pd5: Ld5: 16 Lf4· d6 17 Tc1 Db7 
18 Te3 Le7 19 Tec3! (verhindert 19 ••• 
0-0 vanwege 20 Te? en Le7 valt) g5 
20 Lg3 h5? (h~ was noodzakelijk · zelf · 
op e5 te slaan' en iets als 20 ••• de5: 

· 21 LeS f6 22 Lg3 Kf7 te spelen, maar de 
zwarte stelling blijft geen pretje, riu 
gaat het geforceerd uit) 21 ed6: Ld6: 
22 Ld6: Td6: 23 Pg5: Td7 24 Tc8+ Td8 
25 T8c7 Da8 26 Pf7: · T'b8 27 Ph8:" Lg2: 
28 Dh5:+ Kd8 29 Dg5+ 1-0 

Ad Ridder - Koen de Vries 
Konings-Indisch, Sämiach-sys t eem 

1 d4 Pf6 2 c4 g6 3 Pc 3 à,6 4 e4 Lg7 
5 f 3 Pbd7 6 Le3 0-0 7 Dd2 e5 8 d5 aS 
(in deze stëlling ongebruikelijk) 
9 Lh6 Ph5 (geestig, maar nu l~jk·t me 
10 g4 Lh6: 11 Dh6: Pg7 12 h4 goed 
voor wit) 10 Lg7: Pg7: 11 h4 f5 
12 h5 (een merkwaardig pionoffer) Ph5: 
13 o..<>-0 Pg3 14 Th2 f4 15 Po2 Pc5 (het 
was wellicht beter om zelf t e ruilen) 
16 Pg3: fg3; 17 Th6 Ldî 18 Le2· Df6 
1, Tdh1 Tf7 20 Ld1 Df4 21 Lc2 c6 (wit 
heeft de slechte loper en zwart een 
pluspion, maar •t v.oordeel i:s verz·e 
van gemakkelijk te realiseren) 22 Df4: 
ef4: 2 3 Pe2 Te8 24 Pd4 ( zwart moet . 
voortdurende zwaktes verdedigen) Te5 
25 Kd2 cd5:?}.. :{o~odig) ?6 _cd5: Lo8? ! 
27 Pb5 Th5? (vreseliJk, maar na 27 •• ~ 
Td7 28 Pa7 Te8 29 T1h4 staat wit ook 
beter) 28 Th5: gh5: 29 Pd6: Tf8 
':IJ Pc8: Tc8: 31 e5 Te8 32 Th5: (het is 
opeens helemaal uit) 32 • • • Pd7 33 e6 Pf6 

,34 Te5 Kf8 35 d6 1-0 

.. -,: ""'~ " 
Cer t-4'an Fr<Sberg - Marc Souren 

. ! 

Frans ·, Ruilvariant 

1 e4 e6 2 d4 d5 3 ed5: ed5: 4 Pf3 Pf6 5 Le2 
te7 6 0-0 0-0 .7 Pc3 Pc6 8 Lf4 al5 9 Pe5 Pa5 
10 a3 b5 11 b4 Pc4 12 Lc4: bc4: 13 Pc6 Dd7 
14 Pe7:+ De?; 15 Te1 Le6 16 Lg5 h6?? 17 'Pd5: 
(gargl) Dd8 18 Pf6:+ gf6: 19 Lh6: (wit staat 
totaal gewonnen) 20 Df3 Dd4: 21 Tad.1 (want 
21 Te4?? Da1:+ is een beetje fout) Dg4 22 Df6: 
Dg6 23 Dh4 Ld5 24 f3?? (wat nu, 24 Dg5 wint 
~og steeds, ondanks de ongelijke lopers) 
24 ••• Lf3: 25 Lg5 (want 25 Te8:+ Te8: 26 Td2 
c 3 !! 27 Tf2 Te 1+ 28 ... T'ff '-:ng2: - is mat·!) Ld 1 : 
26 Td1: Te4 27 Dg3 Tae8 28 Tf1 Te2 29 h4 Tc2: 
:J) Tf6 Dg7 31 Df3 Tee2 { zwart staat totaal 

. gewonnen) 32 Da8+ Df8 ( ook goed en mooier was 
32 ••• Kh7 33 Th6+ Dh6: .34 Lh6: Tg2:+ met n~ 
35 Dg2: Tg2:+ 36 I<g2: Kh6: een gewonnen pion
neneindspel, maar de tekstzet is wel zo simpel) 
33 Da6: Tg2:+ 34 Kf1 c3 35 Dd3 De8 36 Le3 
De7 37 Tf2 Tgf2: 38 Lf2: Tc1+ 39· Kg2 c2 40 Dg3+ 
Kf8 41 Lc5 (in de tijdnoodf?~e is het al niet 
helemaal meer vlekkeloos gegaan zodat hier al 
niet meer aan· viel te ontkomen) 41 ••• Tg1+ 
42 kg1: c1Dt 43 Kg2 Do2+ · (na 43 ••• Dc5: 44 bc5: 
Dc5: is het totaal remise) 44 D~ De4+ 45 Df3 
Dh4.: 46 Le7:+ De7: 47 Kf2 Dd6 48 Ke2 De6+ 
49 De3 De3:+ ·(wikkelt af' naar e~~lijk staand 
pionneneindspel) 50 Ke3: Ke7 51 Ke4 Ke6J.!.(na 
51 ••• Kd6 52 Kf5 c5 wordt het remise) 52 a4 f5+?? 
53 Kf4 c6·.?t (dat kan er nog wel bij in deze 
partij: na 54 ••• ICd5 55-Kf5~ Kc4 56 s5 Kb5 57 
Ke6!fb5 58 al5 Ka6; 59 bc5: Kb7 60 Kd7 wint wit 
ook, maar had hij in . ieder geval nog iets te · 
bewijzen; namelijk dat hij weet hoe de opposi
tie in te nemen) 54 a5 (zwart gaf het op, het 
is ook verloren maar waarom in deze pot niet 
doorgespeeid tot het mat?) 1-0 

Ronald Hoogland - Martijn Spaan ·. 
Siciliaans, Geweigerd Morragau!biet 

1 e4 c5 2 d4 cd4: 3 o3 d3 4 Ld3: Pc6 5 Lf4 e5 
6 Lg3 d5 ( de direkte .aanpak, zie voor hoe het 
niet moet de partij van Hartingsveldt-Westera) 
7 Pd2 Pf6 8 Pgf3 Lg4 9 Da4 de4: 10 Pe5: ed3: 
11 Pg4: De7+ 12 Pe3 Pd5 13 0-0-0 Pe3: 14 fè3: 
De6 (natuurlijk niet 14 ••• De):?? 15 Te1) 15 
The1 Le7 16 Pf3 Td8 17 Pd4 De4! (op he't nipper
tje houdt zwart zijn stelling bijelkaar) 18 Tà2 
0-0 19 Db5 Dg6 20 Dd3: Pd,4: 21 Dg6: f'g6: 22 
Td4: (niet 22 ed4: Lg5 met kwaliteitsverlies) 
Lc5 2 3 Td8: Td8: 24 Kc2 g5 25 Le5 ( donkere 
wolken pakken zioh boven 3Warts at~lling samen) 



:-..." 

25 ••• a.6 26 Ld4 Ld6 27 h3 Tf8 28 e4 g4 
29 hg4:? ( een ongelukkige zet, met eerst 

29 Te2 kon Tf2 worden voorbereid, b.v. 
29 Te2 gb.3: '3JJ gb.3: Tf3 31 Te3 Tf2+ 32 Kb3) 
29 ••• Tf4 '3JJ Te2 Tg4: 31 Kd3 b5 32 c4?! 

.( dat werkt niet ·goed, want pion g2 b].ijft 

hangen als wit het schaak met Te 3 dekt) 
32 ••• Tg.3+ 33 Le3 Lc5 34 cb5: ab5: 35 Kd2 

.Le3:+ 36 Te3: Tg2:+ 37 Kc3 h5 (er is een 
toreneindspel ontsta.an dat iets beter is 

voor zwa.rt, maar vast remise) 38 Tf3? 
nodig ·was 38 Th3) h4 ( dreigt onmiddelijke 
winst . met 39 Tg3) 39 Tf5 Tg6 ! 40 ·rb5: h3 
(het ;is afgelopen voor de d2ppere witspeler) 

41 a4 h2 42 Th5 Th6 43 Th2: Th2: 44 a5 e5 
45 b4 g4 46 a.6 Ta2 47 b5 g3 48 Kb3. Ta1 
49 Kc4 g2 50 Kc5 g1D+ 51 Kc6 Da7 52 e5 Kf7 
0-1 

Ed Schouten - Roelof de Groot 
Siciliaans, !fajdorfvariant 

) e4 c5 2 Pf3 d6 3 ·d4 cd.4: 4 Pd4: Pf6 5 Pc3 

6 a.6 Lg5 7 f4 Le7 8 Df3 h6 9 Lh4 De? 10 0-0-0 

Pbd7 11 g4!? (normaal in stellingen zonder 

h6 Lh4, maar hier wordt altijd Ld3 gespeeld) 
11 ••• b5 12 Lf6: gf6: (principieel ie 12 •.•• Pf6:) 

13 a3 Lb7 14 De3 (vreemde zet) Db6 15 Lg2 e5 
16 Pf5 De3:+ 17 Pe3: Pc5 18 Pf5 Td8 19 Pd5 
Ld5: 20 ed5: a5 (zwart staa t niet · gemakkelijk- . 

ondahks dat de gebruikelijke bestorming van 
zijn koningsstelling is uitgebleven) 21 Tf1 

Kd7 22 Tf3 h5 23 h3 Tdg8 24 Lf1 Tgb8 25 b4 

hg4.: 26 hg4: ab4: 27 ab4: Pa.6 28 Ta3 Pc7 
(want 28 ••• Pb4;?? kost een stuk na 29 Ta7+) 

29 Ta? Ld8 30 Ld3 Tb6 31 Pg7! (fraai Edje) 
Tg8 32 Ph5 Kc8 ··33 ·Lf5+ ICb8 34 Ta.3 Pe8 35 

Kb2 Pg7 36 Pg7: Tg7: (de lopers zijn inderdaad 
zeer ongelijk: wit heeft er ~én, zwart geen) 

37 Tda1 Tb7 (er is natuurlijk geen verdediging 

meer) 38 Ta.8+ Kc7 39 Tc8+ (en na 39 ••• Kb6 
slaat ~it niet de dode loper maar zet mat met 

· 40 Tc6) 1-0 De beste partij , van d.e ronde. 

Jan-Wiek Derksen - Andr~ van Dinteren 

Wegens het niet opkomen van de zwartspeler 
(die zich dus nooit meer vóor de beker hoeft 
in te schrijven) een reglem entai re 1-0 

Stef Raven - Jaap Deinema 
Geweigerd Middéngambiet 

1 e4 e5 2 d4 ed4: 3 c3 Pf6 4 Lc4 Pc6 5 Pf3 
Lc5 (het lijkt wel Max Lange) 6 Pg5 (deze 

naïeve uitval zullen we in nog een partij 

a.an~reffen) 6 ••• 0-0 7 0-0 h6 8 b4 Lb6 
9 b5?? Pe5 (en er hangen twee stukken) 10 
Pf7: (tsja) 10~ •• Pf7: (bedank t ) 11 e5 Pe4 

12 Db3 d5 13 Ld5: Pc3: 14 Pc3: dc3: 15 Le3 

15 · ••• De7 î6 DcJ: Kh8 17 f4 Le3:+ 18 
De3: Pd6 19 Dc5 Pf5 20 Dc3 a6 21 Tab1 
ab5: 22 Tf3 b4 23 Tb4: c6 24 Lb3 c5 
25 Tb5 Pd4 26 Tc5: (is de uitzichtloze 
stelling moe) 26 ••• Pe2+ 0-1 

Peter Berkhout - Henk Simon 
Konings-Indisch, "Tamme Aànp::Jk" 

1 d4 Pf6 2 c4 c5 3 e3 . (wel erg tinide, 
juist tegen sterke spelers m•".let Gr scherp 
worden gespeeld, 3 d5! dus) 3 ••• g6 4 Pf3 

Lg7 5 Le2 0-0 6 0-0 Dc7 7 Pc3 a6 8 Ld2 
d6 9 Tc1 e5 10 de5: de5: 11 Pg5 h6 .12 

Pe4 Pe4: 13 Pe4: Le6 14 f3 Pd7 15 De1 ' 

Tae8 16 Lc3 f5 17 Pd2 Pf6 18 Dg3 Lf7 1 

19 Ld3 Dd7 20 Lc1 b5 (De witspeler ver- i 

klaarde na afloop zijn afwachtende spel 

met een "laat hij het maar bewijzen., 

hij moet komen" Nou, zwart komt eraan, 

over het hele bord) 21 b4?f bc4: 22 Tfd1 

De? 23 a3 Pd5 24 bc5: Dc5: 25 Lb4 Pb4: 
26 ab4: Db4: (het hout is binnen) 27 La2 

c3 28 Lf7:+ Kf7: 29 Tb1 (wat geeft het 

nog) c2 '5J Tb4: d1D:+ 31 Pf1 Dd.6 0-1 

Roland. van Hartingsveldt - Bert Westera 

Siciliaans, Geweigerd Morragambiet 

1 e4 c5 2 d4 cd.4: 3 cJ d3 4 Ld3: Pc6 

5 Pf3 d6 6 Lf4 g6 ?! (oei) 7 e5 de5: 

8 Pe5: Lg7 (ook na 8 ••• Pe5: 9 Le5: Pf6 

10 Lf6: ef6: 11 0-0 staat zwart slecht) 

9 Pc6: bc6: 10 Pa3 Pf6 11 0-0 0-0 12 Te1 

Lb7 13 Df3 Dd.5 (ik kon geen andere zet 

verzinnen) 14 Dd5: ( ook sterk in aanmer-

king kwam 14 Tf,7: Df3; 15 gf3: Pd5 16 r-
Tb7: Pf4: 17 Lc4) 14 ... Pd5: 15 Lg3 Tad.8 

16 Le4 Td7 17 Pc4 f6 18 Pa5 La8?? (de 

tranen spr·ingen me weer in . de ogen, met 

i8 ••• f5! werkt zwart zich los omdat Lg3 

anders in moeilijkheden raakt) 19 Pb3! 

(niet overwogen, wit krijgt een olifant 

op 05 tegen de kasplant op a8) 19 ••• e5 

20 Pc5 Td6 21 f3 Pb6 22 Tad.1 Tfd8 23 Td6: 

Td6; 24 Lc2 Td.2? (nu is het echt uit,de 

enige kans bood 24 ••• Pd7) 25 Lb.3+ Kh8 

26 Td1 (sterk was ook 26 î4) Td1: 27 Ld1: 

Lf8 28 Lf2 Kg8 29 Lb3+ Pd5 (ziet niets 

meer) '5J Pd7 Le7 31 La7: Lb? 32 Lc5 Kf7 
33 Kf2 Ke6 34 Le7: Kd7: 35 Ld5: . Ke7: (het 

alternatief 35 ••• dd5: bood misschien 

betere praktische kansen door de onge~ke ; 

lopers en de kleur van aB) 36 Lg8 h5 37 i 

Ke3 Kd6? (bokt er nog een pion af) 38 
Lf7 g5 39 Lh5: Ke6 40 h,4? gh4: (merci) 



(OP) 

......... 



41 f4 c, 42 Lf3 La6 (het pionneneindspel 
is ~atuurlijk hopeloos, maar ook het loper
eindspel met een pion minder moet verlo~n 
ga.an) 43 b4 oh4; 44 o.b4: Lc4 45 a4 Lb3 
46 a5 · (ia misschien 46 Lo6 ste?:ker?) 46 ••• 
Lo4 47 Lb'7 Kd6 48 fo5:+ fe5:: 49 a6? ,{~ 
ik mij niet vergis vèrknoèit dit ' de winst: · 
49 Kf3 lijkt te wi~en, hoewel het na 49 ••• 
Le6 nog niet vanzelf gaat) 49 ••• Kc? 50 Ke4 
(nu lijkt 50 Kf3 .niet meer te werken van
wege 50 .... e4+! ! 51 Ke4"~ (51 Kg3 e3) Lf1 
52 Kf4 h3! 53 Kg3 hg'2: met remise) 5o ••• Lf1! 
51 Ké5: h3 52 hg3: (52 g4?? Lg2 811 zwart 
winl) 54 ••• Lh3: 53 Kd4 Kb6! (met een vesting) 
54 b5 Ld7 55 Lc6 Lc6: 56 bc6: Ko6: (en niet 
56 ••• Ka61?? met verlies) 57 Ke5 ·H (0-1~ 

Na dit mirakel begon het voor de haren pas. 
Het eerste vluggertje moest worden afgebroken 
omdat een klok niet bleek te lopen. In het 
;tweede vluggertje won Roland alweer ver
scheidene pionnen, ma.ar wa.s al een minuu~ 
door zijn vlag voor die van Bert viel en de 
partij dus reglementair in remise eindigde. 
In het derde vluggertje werd de bovenstaande 
opening herhaald en ongeveer ook hèt partij
verloop, waarna Roland in de interessante 
stelling koni..~g pius toren tegen koning . 
plus toren door zijn vla.g ging. Hierdoor ging 
Bert { dat ben ik, joepie!) naar· de tweede 
ronde. Mijn zenuwen trillen nog! 

Thijs Wenniger ·- Mi~hiel van der Heyden 
Damegambiet t Marshal~-v~ia..'lt 

1 d4 d5 2 c4 Pf6 3 cd5: Pd5: 4 Pf3 Pc6 
5 e4 Pf6 ~ 6 Pc3 (de .theorie geeft 6 d5 Pe4: 
7 d:c6: Dd.h+ 81td1': Pf2:+ als . goed .. voor 
wit, m~ de tekstzet k311 niet slecht zijn) 
6 ••• Lg4 7 Le3 e6 8 Le2 Lb4 9 h3 Lh5 10 Dd.3 
Lg6 111 Pd.2 De7 12 Lf3 Td8 13 0-0 Pfd7 14 Db5 
Pb6 t5 d5 (zwart had er wellicht beter aan 
gedaan eerst eens te rokeren) 15 ••• a6 16 De2 
ed5: 17 Lb6: cb6:? (dat lo9pt niet goed af, 
noodzakelijk wao het om eerst 17 ••• Le 3: te 
spelen) 18 Pd5: De5?19 Pc4 De6 20 Pc7+ ·Ke7 
21 Pe6: fe6; 22 Pb6: Td6 23 Pd5+ Kd7 24 
Pb4: Pb4: 25 '!'fd1 1-0 

Peter van Baarle - Wim van der Bij 
Engels 

1 c~ Pf6 2 Pc3 e6 3 e4 d5 4 e5 4 Pd7?! 
5 cd5: Pe5: 6 d4 Pg6 7 de6: Le6: 8 d5 
Lf5 9 Pf3 Ld6 10 Pd4 Ld7 (nie1sverraadt nog 
de op handen zijnde katastrofe) 11 Db3 Pa6 

~ '( r::-l'-.-

12 ~b7: (konsekwent en al tijd interessan v 
12.-• .'.Pc5 13 Pc6?? (hij vertelt zich een 
vol stuk, het was niet duidelijk of dè 

, dame gestraft zou worden voor haar ge
snoep) 13 ••• Pb7: 14 Pd8: Td.8: 0-1 

Rob van Gompel - Ma.re Ordodi 
Siciliaans, Geweiga~d Morraga1J1biet 

1 e4 c5 2 d4 cd.4: 3 c3 ·(dit gambi~t zien 
we vrijwel nooit in de interne kompetitie 
en nu ineens voor de beker a11,4n ma.ar) 

· 3. • .g6 ( ook Marc heeft geen honger) 4 cd.4: 
Lg7 5 Pc3 d6 6 Lc4 Pf6 7 Db3 0-0 8 Pf3 
Pc6 9 Lf7:+?! ·{de van Gompel-stijl) Tffl: 
10 Pg5 . Df8 11 Le3 e6 12 Pf7: . Df7: 13 0-0 
a6 14 Da3 b5?(leuk · is 14 ••• Ph5! 15 Dd6'f"i? · 
Lf'8 'met damewinst) 15 Pb5: Lf8 16 Pd6: 
Dd7 17 e5 ·Pd5 ( en niet 17 ••• P84?? 18 Pe4: 
La3: 19 Pf6+ en wit wint) 18 Tc1 Fcb4 
19 Pe4 a5 20 Pc5 Df7 21 Ld2 Lc5: 22 Tc5: 
La6 23 Ta5: ( td. t staat ondertussen zeer 
goed door zwarts onbegrijpelijke spel) 
23 ••• Db7 24 Tc1 Pe6 25 Tc5 Pd4.: 26 Dh3 
Tf8 27 Lh6 · Pe2+ 28 Kh1 Pdf'4 29 Dg4 Pd3! 
(Nu wordt duidelijk wat de m·:artspeler 
wil. Na slaan op c1 blijft er na 29 ••• 
Pc1: 30 To1: 4él en ander hangen waarna 
wit goed t~t gewonnen staat. Nu dreigt 
zwart zelf een grapje en na)) De2:? .Pf2:+ 
31 Df2: Tf2: 32 To8+ Dc8: blijft zwart 
een toren .voor) )) De6:+ Df7?? (werkelijk 
afgrijseli :jk, na 30 ••• Kh8 ! is · de situatie · 
nog allerminst duidelijk en heel bo9;iend. 
Maro was na afloop ook niet zo blij~ iRa 
3f te3 is Tf2: 32 Tc8+ De8t 33 To8:+ Le&·· 
34 · Dc8: eeuwig schaak voor wit of na 35 h3 
misschien gewonnen, ma.ar na 31 Le3 ziet 
31 ••• Pec1: er zo goed als gewonnen uit 
voor zwart. Het kan verkeren! 'Na de tekst 
gaat het simpel uit) 31 Df7:+ Kf7: (na 
slaan met de toz·en ts het . snel mat) 32 
Tc7+ Kd8 33 Tc8+ Lc8: 34 TcSr+ Ke7 35 Tf8: 
( en het ma.t op f2 is gedeld) 35 • .-Pe5: 
36 g3 Pg4 37 tg7 1-0 

Aernout Bouman - Ad Putter i 
Dame-Indisch ! 

1 d4 Pf6 2 Pf 3 e6 3 c4 b6 4 g3 Lb7 5 Lg2 ! 
Le7 6 Pc3 0-0 7 0-0 Pe4 8 Do2 (dit heb ik ·1 
nog nooit gezien, maar dat zegt weinigt , 

1 daar ik vrijwel niets van het dame-indisch . l 
weet) 8 ••• r5 9 d5 Pc3t 10 bc3: (vreemde 1, 
zet, zo lijkt mij) Lf6 11 La3 Te8 (een i -,· 

. 1 
goed alternatief' lijkt eventueel . 11 ••• d6) 1· 

12 Pd.4 05 13 dc6: Lc6: 14 Pc6: Pc6; 15 e4 
,., 
-.~.' 



Tc8 16 f4 ( zijn l~ts·te twee zetten hebbe n 
~t geen goed gedaan) 16 ••• fe4: 17 Le4; g6 
18 Ld6 Pa5 19 Le5 Kg7 20 Dd3 Tc4: ( vanaf 
hier bevond,m beiden zich in grote tijdnood 
tot de 40ote zet) 21 Tad.1 d5 22 Tfe1 Le5: 
23 fe5: Dc7 24 Lg2 Tc3: 25 De2 Do5+ 26 Kh1 
Tf8 27 Tf1 Tf1:+ 28 Tf1: Tc1 29 h4 Tf1:+ 
.30 Df1: D67 31 De2 Pc4 32 De1 b5 33 h5 Dg5 
(zwart staat volkomen gewonnen) 34 Df2 
Dh5:+ 35 Kg1 Dd1+ 36 Kli2 Dh5+ 37 Kg1 Da5: 
.38 Da.7:+ Kh6 39 De7 g5 40 Df8+ Dg? 41 Do5 
(de tijdlcontrole is gehaald en zwart zou 
nu venn6edeli jk het beste op a.ariva.1 hebben 
kunnen spelen met dam~ en paard , ondertus
sen oprukkend met de centrwnpionnen. Wel 
moet er steeds op eeuwig schaak gepast 
worden!) 41 ••• Kg6 42 Db5: Dd4+ 43 Kh2 Pe3 
44 De8+ Kf5 45 Df7+ Df6 46 Dh7:+ Dg6 47 
Dh8 Pg2: (ook wel begrijpelijk: nu kan de 
zwarte koning veilig het veld in) 48 Kg2: 
Ke4 49· a4 (wits enige tegenk:ans) Df5 50 

• Dc3 d4 51 De1+ Kd5 52 Da5+ Kc4 53 Dc7+ 
Kd3? (op de a-pion afga.an lijkt zeer ge
makkelijk te winnen, nu wordt het nog 
behoorlijk moeilijk. Zeker in nieuwe · '. 
tijdnood!) 54 Dc1 De4+ 55 Kh3 Df5+ 56 ·Kg2 
Ke2 ( met de beide vlaggen op vallen·gaat 
zwart remise door zetherhali ng uit de weg) 
57 Db2+ (en zwart overaohreed de tijd) 1-0 

Voor de tweede ronde van 17 november a.s . 
zijn de volgende ontmoetingen geloot: 

Deinema - van der Bij 
Schouten - Ridder 
van Gompel - Spaan 

.Fernhout - Langedijk 
Wenniger - Houtsmuller 
Bouman - Simon 
Fr5berg ~ Makers 
Derksen .- ffestera 

Zorg dat je er bij bent! 

US na.ar tweede ~onde SGA-beker 

Dinsdag 20 oktober mocht US thuis de strij
ders van ENPS/Het Witte Paard ontvangen. 
Deze tweede ltlasser bleek geen kans. te 
maken tegen het US-viertal, dat grotendeelé 
uit US 2 was gerekru:te~d. Aa..11 bord 4 wa.s bij 
mij wel het vlugst duidelijk hoe de afloop 
zou zijn. Toch was Peter Beugel nog sneller 
kla.arraan bord 2. Hij behandelde de Sicili-

aanse ~l>ra.ak zeer tam, maar toen z1Jn 
tegenstander meende een fla.'lkaanva..l te 
kunnen lanceren moest deze al spoedig 
enige pionnen en de kwaliteit inleveren. 
Ik won ook (zie beneden) en toen W(UJ het 
wachten . op Ardja.n Langedijk, die aan 
bord 1 een veelbelovande stelling leek 
te hebben opgebouwd, maar helaas even een 
schijnoft'er op h7 had overzien. In de · 
complicaties die daarna ontstonden ging 
hij in vliegende. tijdnood ten onder • . Aan 
bord r.3 redde Adriaan Houtsmuller de matoh i 

door zijn tegenstander in eon Hollander l 
materiaal en daarna het punt afhandig té.· 

1

t 
maken.· US - ENPS/~; . 3-1 f 

Bert Weatera - M. Jones 
Steilia.ans, Morra-gambiet 

1 e4 c5 2 Pf3 {allicht) a6 3 d.4 ·cd4: 4 o3 
(nu een prima zet, omdat weigering met 
4 ••• d5 of 4 ••• Pf6 voor zwart onaantrekke
lijk is door het "tempo-verlies" 2 ••• a6) 
4 ... dc3: 5 Pc:J: e6 6 Lc4 Pc6 7 0-0 Dc7 
8 De2 b5 (zwart wil spel maken over de 
lange diagonaal a8-h1) 9 Lb3 Lb7 10 Le3 
Le7 11 Tac1 d6?! (11 ••• Db8 natuurlijk) 
12 Pd.5 Dd8? (een paniekerige blunder, nog 
steeds 1Z ••• Db8, of slaan op d5 met een 
wat mindere stelling) 13 Lb6 Dd.7 14 Pè?+ 
lCf8 15 Pa8: LaB: 16 Tfd1 Db7 17 De3 Pf6 
( allicht geef \ je een voorpost als. Lb6 
niet vrijwillig op, maa.r nu dreigt zwart 
18 ••• Pg4 en de profylaxe 18 h3 faalt op 

t. 
f 

1 

1 
t 

r 

1 
1 

1· 

1 

18 • •• Pe41 · met eeh tweede pion voor de laml. ! 
Zwart dreig't tegenspel te krijgen dus in 

1
t 

feite hoeft wit maar ,,n goede zet:) 
18 Ld5 ! ! ed5: 19 ed5: (het klopt als Hn 1 

bus: A) 19 ... Pg4 20 dc6: Dc6: 21 Te~: Pe3: 1 
22 Tc8+ B) 19 ... Pd5: 20 Td5: Pe5 21 Pe5z ! l 
Dd5: {dreigt mat) 22 P<l7+! Ke8 '23 Tc8+ f 

Kdî: 24 Tc7+ en mat op de volgende zet 1 

c) 19 ... Pe5 20 Te'{ Db8 en nu bijvoorbeeld I' 
21 Pe5: de5: 22 De5: Dd8 23 d6 ( of 23 Tdc1 )1 
Ld8· 24 De8:+ Ke8: (24 ••• Pe8: 25 Tc8 Lb6: 1 

26 d7 Lc6 27 ~:ma.t) 25 Lo5 ! r. h~è.11räi1" 1 

en zwa:t-t heeft geen zetten meer.- · l):i · ~t- 1 

teloze partf~ bederft ·dus .n:iet't.t~..._ , 1, 

mijn combinatie) 19 ••• Dd.7 20 dc6: L~i 
1 

21 Pe5 ( hoe simpel, de reet had zwart 1 
zich mogen besparen) 21. •• De6 22 Pc6: · ·1· 

De3: 23 Le3: Pg4 24 Pe7: Ke7: 25 To7+ 1-0 
î 
1 

1 



EXTERNE BLUF 

E•• Yeordee1 Tan het spelea in 

d• externe Ke•petitie is,Tind ik, 

dat je je t•~-•stander niet kent. 

Ik bedeel eigenlijk dat het eea 

nadee ·l is dat de tegeastand•r •ij 

~ ••••• Pg8 is o•k aiet ecàt 

aaatrekkelijk. 

7. d5X e6 

8.Be4 

9.»eJ! 

aiet kent.Een nadeel Teor de tegen- gesie» aijn plall,het beate Teld. 

stander dus.Ik bluf er naaelijk ·9 •••••••••• Ld7 

••••tal ee-n. eiad ep los.en aeestal dreigt Pe5x 

begrijpt aijn tegenstander dat niet. lO.b4! 

Bluffen betekent in •ijn geTal: nu •iet •eer. 

•• ·lf'Terzekerd je zetten ui tvoer•n IÖ~ ••••••• • a6 

•• •••• ef'f'erea!Bit aaakt een 

•••ra• iadruk.Extera,wel te yer

sta- ·!Iatern •f'f'er ik ook wel eens 

•at,aaar dat aaakt tetaal geen in

druk.Meestal wordt schouder .ep

halend àet ••f•r aangenoaen en •i• 
ik aoeit ••er iets terug.Extern 

eeàter,heb ik er succes~· 

Zieà6er aijn ••rste externe partij 

Taa dit seisoea. 

(US 2-AaatelTeen 4,bord 6) 

Reland v.HartingsYeldt-F.HaseAb e rg 

es 
cd4x 

adads k•rt •P••l ik •ok het M•rra

gaabiet,•• aet succes. 

.3 ~ cJ d.5? ! 
beter 1ijkt •ij 3 •••• dJ 

4.•d4x 
waerechij 1ijk is 4 ·.ed5x 

5.cd4x beter,aaar dit i• ook vel 

leuk. 

4 • ••• • • .Pf'6? . 

.5 •• 5: 
het paard he•ft aaar 2 Telden: 

. g8 of d7. 

.5 •••••••• Pc6 

6.U.5 Pd7 
Terlie•t li...-er een pi••• 

11.bcSx ab5x 

aijn plan is uitgeveerd •• •illla 

' dame dekt nu alle bela.agrijke 

punteia! 

12.Pf'J »c7 
' Yerhoegt d• druk op de piena••• 

13.Pbd2!? 

de inleiding tot een kwaliteit•• 

of'f'~r. 

13 ••••••••• :Pa.5 

14.Pe4 

zwarts enige kaas.14 ••••• Pc4 

is niks Tanwege 15.1kl4% en alle 

pi•nn•n sijn weer gedekt. 

15.abJx 

v•lgens mij de enige maaier•• 

het initiatie~ te behowden • 

15 •••••••••• Talx 

16.0-0 

•·, <;,t 

·. ;i 
~\ 

i(J 
{-,~ J.i 
:;; 
il .. t; 

ic;t; 
:•. ~ 



Ik heb een moo i e s t e ll i n ~ ,ma a r 

of deEe stel li n g tot winst te 

voerP. n i s,ik weet het niet. 

16 ........... t.c6 

wat anders? 

17.Pd6+ 

18.ed6:x:· 
Ld6x 

volgens mij beter d an c d6x 

••dat nu veld es vrijko•t. 

18 • •••••••• ·• »d7? 

een vres e li jke zet.Zon d er tijd 

te verliezen kan ik mi j n paard 

op e5 zetten. 

19.Pe5 

20.DgJ? 

ild8 

neg Yreselijk•r.20.d7!+wint 

••te•n.bijv••rb•eld: . 
20 •••• Ld7x 21.Tdl! en wint of 

20 •••• ~e7 21.Bg4+ en vint of 

20 •••. Kr8 21.»d4! en wint. 

20 ••••...•.• Df6? 

gelukkig,hij doet het fout. 

2~ ••. gÓ.ziet er niet a a n

trekktlijk uit,•aar •et 

20y •••• ~o-o had hij •instens 

remise kunnen hebben 9mdat 

eea direkte konineaaa:aval niet 

•pgaaat.Bijv.21.Lh6? wordt be

antwoord me~ 22 •••• Tf'lx+ 2 _} .Kf'lx 

24.»f6 en wit kan de aanval niet 

doorzetten. 

21 . Pc6x 

2 J .D d6 + 

b('(, X 

Kd7 X 

Kc8(7 ) 

de slec ht stP verrle<lieing.2J •.•••. Ke8 

was og interessant ge ees t ,bijv. 

24.0b8+ Ke 7 ,25.Dh8x? Dc3x 

2 ~.Tdl? <lreigt mat maar zwart heeCt 

nog 26 ••.• Dd 2 !! en wit verliest, 

daarom 25.Dc7+! Ke8,z;6.Tctl 

dreigt Dc8+ e n v~rvolgens 1~7+ mat 

26 •••.••. TclxCo î Ta8 2 7 .Dc6x+ Ke 7 

2 8 • Td 7 + K e 8 , 2 9 • Ta 7 en \\"int) 

2 7 • .Be 6 x K e 7 , 2 ;~ • Dd 7 + K f'8 

29. Tclx,he t eindspel is n u hoe dan 

ook gewonnen. l 

Nu volgde no~: 

24.Dc6x 

25.L:f4+ 

26.Le5x 

Kb 8 

e5 

opge g even. 

Als ~wart •eteen 18 ••••• Dd8 had 

gespeeld zouden mijn winstkansen 

aanzienlijk geslonken . zijn.WeX·kan 

ik de aanval n•g voortzette door 

verzwakkingen uit te lokkea/af te 

dwingen. BijY. 19.Pg5 0-0, 

20.UdJ g6, 21.DhJ h5, 22.f4! 

(22.~4? dan Tcl.x, 2J.Tclx Dg5x) 

22 ' ••• Kg7, 23. gli 

kansen.oI':19.Pg5 

Th8 met wederzijdse 

h6, 20.PhJ 0-0 

e-n swart hee~t het nog steed . 

moeilijk,maar staat niet verloren. 



LANr IK .OOK EEN-S-.. EEN STUKJE 

SCHRIJV'~ ••• 

Rob va.n Gompel. 

Omdat ik het niet kan laten en ik 
toÓh weer zoveel •ter ta.t'el' had 
hier een kleine selectie - i lc 
begin met een 'analyse blok' : 

Ii E.s~oohi,,zys - Tom Turk 
; 

In het vorige nwnme:- prikkelde 
Tom de lezers een betere analyse 
te maken da:i die prutsers van 
Weenink, en al.weer enige -tijd 
terug deden Willem Blankert en 
ik daar eens flink onze best op 
de vraag was groot voordeel voor 
wit aan -te ton.mi. We volgen de 
~a.rtij tot he-t moment dat wit 
zijn 24e zet moest doen: 

diagram 1. 

In deze stelling besloot wit met 
24•Tb3 zijn stukken op de damevleu
gel te deplaceren, stelt Tom terecht 
vast. De '"bedoeling is onget wijfeld 
geweest op de b-lijn te tripleren, 
maar dit correcte idee wordt , · 
geheel foutief uitgevoerd: juist 
is in dit geval DE lW;1E VOOROP te 
houden, en vervolgens de stelling 
te openen voor de l opers. Voor de 
liefhebbers van varianten ga.at dat+ 
als volgt: 24oDb3! f5 25.f41 exf4 
(anders 26.f'Xe5 bevr:ijdt de loper) 
26eex:f4 g4 'Z{.Lh4 Tde8 28.Da4 Pb8 
(enige zet) 29.K:f1 'l!hf8 ( A. •• Pf6) 
30 .Lxd7 Dxii7 31.'Jlx.d.7 Pxd7 32.Txbî 
Tb8 33 .a6 ~ • Uit heeft een plus-

pion en dreig~ 34.Leî; zwa;rt heeft 
een zwakke pionnen.structuur (met name 
d6 en f5)• 
-f!- 25o.g:x:f4 (i.p.v. 25 •• oocf4) en 26~. 
e4 is vergelijkbaar - de vrijpion 
is onbela.ng:cijk. 
Een alternatieve zwarte poging zou 
zijn Ph5 tegen Lg3 te ruilen, ma.ar 
dan zou het ENIGE actieve stuk van 
zwart van het bord verdwijnen en 
tegelijkertijd het witte paard worden 
geactiveerd. 
Al met al: groot voordeel veor wit 
lijkt ons aangetoond - laat de lezer 
overi gens niet denken dat de kortheid 
van deze analyse betekent dat het 
allemaal erg eenvoudig is, wij hebben 
ons verbaasd over de grote taa.i.heid 
va.n de zwarte stelline; tegen elke 
behalve boven~ë .mitte pogine; -
peoh Tom, ma...1r graag een lalc.lcer flesje! 

II : Kasparov - lCa.rpov 

Tot mijn genoegen betaalt Karpov de 
bluf van onze nieuwe wereld.kampioen 
met gelijke munt terug, en zelfs 
meer dan da.to Alhoewel ik niet alle 
publioa.ties heb gezien bekruipt mij 
het gevoel dat pers en TV reageren 
als op de recente beu.rsk:ra.ch; als 
een pijnlijk incident, maar de koersen 
zullen wel weer gaan stijgen en Ga:ry 
zal alsnog wel winnen. Va.n geen van 
beiden ben ik nochtans overtuigd. 
Ik zaJ. mij hier beperken tot het 
aantonen van de oompleetheid van de 
overwinning van Karpov in de 28 matoh
partij o Ligterink: zaaide twijfel in 
zijn verslag in de Volkskrant door 
te stellen dat Kaspa.rov "talmde toen 
hij 20.a.xc4 deed. 20.Dc3 zou de voor
keur hebben verdiend. Na wits fout 
nam Karpov de leiding over. 0 

Dit is een geheel onjuist oordeel! 
Misschien had Ka.sparov toen hij 17 .04 
speelde wel gerekend op deze zet, 
maa.r vast en zeker heeft hij tot zijn 
ongenoegen bijtijds vastgesteld da.t 
Karpov de touwtjes al vast in handen 
had - ou.rieus blijft de vraag waarom 



Karpov in de 4 8 
matah:pa.rtij deze 

opzet niet opnieuw wilde spelen. 
Uit onderstaande analyse za.l blijken 
dat de reden vroeger in de :pa.rtij 
moet worden gezocht misschien wel · 
10.d.2xe3). 
Hier .de stelling na 19"Kg7: 

• Na 20.Dc3 lijkt wit op het eerste 
gezicht een hevige aanval te hebben, 
welke va.n zwart zeker wel iets vergt. 
Ligterinks oordeel zal te ma.ken hebben 
met de volgende vaa:'i.anten: 
A) ~ .. De7 21.'h:bî l D:1föî 22"Px:f6 
(22.Dx:f'6 =) 22 •• L.xe2 23.Pxe8+ K:f8 
24.pd.6 Db4 25 .Ih8+ ( 25 .Dxb4 Pxb4 
26.Lxa,8 Lx:f1 27 .Kxf1 c3! -+) 25"Keî 
26.:ox:aB Dxd6 27.Lx.06 (27.nxc6 Dxc6 
28.Lxc6 c3! -+)(27.Te1 cxd.3 -+) 27 •• 
I..xf1 28.Dx;a.7+ (28.Kx.f1 Dx:d.3 -+) 28 •• 
Kf'6 29.Dxe3 ~c6 30.Kx:t'1 Ih1+ 31.Kf2 
.Dldl.2+ (31 •• c3 32.De5+ en 33 • .ng5*) 
32.Ke1 Jh1+ 33.Kd2 ±. / +-. 
Een versterking is zelfs 26.P:f5+ ! 
Ke6 27 .J)x:a.8 +"".'. • 
Kort maar krachtig! Dit illustreert 
tref:f'end de witte kansen - uiteraard 
heeft zwa.rt alternatieven: 
B) 20 •• Te6 21.Pc5! Td6 (21 •• c:icd.3 
22.Pxe6+ :txe6 23.llltd.31 ·l:d.8 24.nx:e3 
+-) 22.Txb7 Di8 23.Ia.:c6 ~có -. (23 .. 
Lxe2 24•Dxc4! +-) 24•Dx:c4 Le6 25. 
Pxe6+ 'lxe6 26.Dx:c6 +-; 21 •• Te7 
22.'l:x:bî Dd.8 23.Txe7 Dx.e7 24.1,.xc6 +-. 
Het bekijken van het voorafgaande 
(met bijva.r:ianten) bracht me op de 
juiste zwa.rle verdediging: 
C) 20 •• Dd.8! Zo v.erm.ijdt zwart het 
toreno:ff er ui. t A) en plot selütg 
bijt -wit op beton: 21.Txb7 (~ 22. 
Dxf6 Dx:f6 23.Px:f6 Kxf6 24.L.xc6 :.t) 
21 •• Pd.4 ( t) {A 22 •• Pxe2+ 23.Kl'J 
Pxc3 -+-) 22.nxc4 (b23.Dx:f7+ +-) 

22 •• Le6 23.Dc7 Pxe2+ 24.Kh1 .Tocd.3 
( .. 25"Ld5 ; 25 •• P:xg3) 25.1J..1b2 Ld.5 
26.Dc2 Lxe4! 2'7oL.xe4 Prë3+ -t- • 
Als men denkt dat wit nog wel kan 
proberen te verdedigen met 21.T.fe1 
Pd4 22.Lf'1 wordt iets briljants 
verlangd na het 'lastige' 22.ooxd.3 
(A 23"Pf3+) -t- • 
Kortom: Karpov stond al goed op de 
208 zét, en Kasparov venneed vermoe
delijk 20.Dc3 vanwege de k:ra.cht van 
het (niet meest voor de hand liggende) 
20 •• J):1.8 ! dat Ligterink vennoedelijk weer 
heeft onderschat c.q. niet bekeken" 

Tot zovèr het 'a.nalyseblok', nu nog 
· een partijenblok met a.llerh.a.nde uit 
mijn eigen pral<::tijk: 

I~I: succes in Krasnapols.~! 

Niet alleen John va.n der Wiel zag 
kans de Hogere Bijksambten.aren wat 
centen uit de zak te kloppen, ook 
ik werd a.fgelopen zomer maa.r liefst 
4 tientjes rijker door in het open 
toernooi in een D-groep 5 uit 7 te 
scoren. :oa.a.rtoe moest ik in de laatste 
ronde winnen, '.. ma.a.z, i."l de volgende 
stelling twijfelde ik nog ernstig 
over een goede afloop, hoewel ik 
ste eds goed meende te sta.an kn-am 
de tegenstander toch gemeen opzettan. 
7.ii.in laatste zet was 24.. -c4: 

1.~ ~ R..t • ~ 
~ m 7,11 mA ·m~m·im.t.'m .~mimi• ~-~-~.,IS 

0 . v.~ m~:&. ~-g H mmm 
~B la B ~ ~,i" Q,. ~. lt 

di "" .:>• \.l:M.i-v eA.er.Kinees,;er 9...a-•87) 

De dreiging is niet alleen 25"nxg4 
ma.ar vooral 25 •• De4+. Da.t verklaart 
25• Kb1 - a.1 ! Dc4 X g4? 
Vreemd genoeg wint w:i t hier.na achter 
elkaa.r, maar daarvoor is wel een 
stu.lcoffer noodzakelijk: 
26 • h4 - h5 ! b4 X c3 
27 • b2 X c3 Dg4 x.·f5 



28. h5 X g6 Df5 X f3 
'omdraaien' va.n het; slM.n leidt tot 
soortgelijke patronen. 
29 • g6 X h7 + Kg8 - h8 
300 Le3 - h6 ! 
Zo simpel is dat! In tijdnood liet 
mijn tegenstander zich matzetten 
in plaats va.n nu op te geven. 
30• ••• Lg7 X h6 
31. Dd2 - h6 Df3 - f5 ('?) 
Maar na (bijv.) 31 •• La.4 32.'ll:lg1o 

320 Ih6 - f8 * 
l)aarmee had ik het recht verworven 
volgend jaar de c-g:roep onveilig te 
maken , en won ik voor het eerst een 
geldprijs met sol\aken. "Zo, ben je 
da.ar weer?" vroeg Wil Haggenbu.re, 
mij vervolgens voor prijzenjager 
ui·l;makend. Op mijn reactie "eerste 
keer" hield hij vol "vorig jaar stond 

• je bier ook!" - toen deed á.k niet 
mee maar ik heb hem toen ma.ar in die 
waan gelaten. Wel hoop ik er vólgend 
ja.ar opnieuw te sta.an. 

IV: het ga.at goed bij desisco {maá.r · 
zeg maar vast wa.t~:f'sroee;r.) 

Op een bijna ingeslapen vergadering 
in september barstte geen bom bij 
de aankondiging dat sponsor desisco 
er na dit seizoen mee kapt - dit 
hing overigens al in de lucht na het 
bekend word.en,.. van het feit dat de 
grote meerderheid a.a.ndel.en desisco 
in handen was ge.K:omen va.:n • • • 
volma.o, dat al de landkampioen uit 
Rotterdam en VHS {Haarlem) :fina..n
cieel op kracht hou.d.t. Overigens 
is de matte reactie van de vergade
ring begrijpelijk omdat vrijwel 
alle aa..l'lwezige a.ktieve leo.en niets 
zien van de sponsorgelden, die 
vr.ijwel geheel dienen voor de beta
ling van de topspelers, die als 
geen nieuwe geld.schieter wordt gevon
den waarschijnlijk massa.al lucratiever 
oord.en zullen opzoeken- · dus wie weet 
speel ik over 2 jaar in watergraaf s
meer 1 of 2 in de 1e, 2e klasse 
KNSB (wa.nt dat wordt lekker d~ 
deren!) ••• 
Hier een fragment van een partij 
uit de interne competitie, wa.a.rin 
ik één slappe zet va.n een 'mindere 

Tot nu toe was al.les 'tamelij l'" 
normaal 1 verlopen in een klassiek
Spaanse partij, ma.ar op dit ogenblik 
gaf mijn tegensta.nder te kennen dat 
hij al s 'n stukken mooi genoeg vond 
sta.an: 
11. a.2 - a3 ? 
"Pa.s 11• Na enige tijd rekenen (probeer 
het; zelf maar 1) concludeerde ik dat 
de volgende weerleggingspog:i.ng •moest 
kunnen' (Newspeak) : 
11. • •• f7 - f5 1 
12" Pf3 - g5 
Het scherpste antwoord, dat er heel 
gevaarlijk uitziet voor zwart (let 
op de wendingen Db3+ / Ih5 (partij)) 
maa;r dat ik al vrij diep had geta.xeerd.o 
Overigens kan. wit moeilijk passief 
afwachten gezien de dreiging f5-f'4• 
12. ••• f5 - f4 . 
13. Dd.1 - h5 h7 - h6 
De enige zet maa..r daa.rna. klopt alles. 
Het alternatief was 13.Db3+ Kh8 14. 
Pfî+ Txf'7 15.Dxf7 txe3 16.f:xe3, waarna. 
zwart het eenvoudigst 16"De7 speelt · 
met een prettig eindspel. 
Na 13"h6 fa.alt 14.Ilxg6 op 14":or.g5 
( 14"hxg5? 15.1.c4+ .Eh8 16.Ih5*) en 
zwart wint pion d4• 
14• Lb5·- c4 + 
i5. Pg5 - 'f7 + 
16. Lo4 x f7 
17 • Jh5 :x: g6 ? 

Kg8 - h8 
Tf'8 X f7 
f4 X e3 

V.ci.sachien horen hier wel 2 ?? - de 
zet is taktisch onjuist, ma.ar boven
dien te materialistisch: het verstan
digst was geweest met 17 .f:x:e3 van 



kvialiteitswinst af te zien. zwart 
heef't dan tempi nodig voor het 
omspelen van het paard (bijv. Pg6-
e7-,g8-f6) en het ver-beteren va.n 
de and.ere stu."ldcen - overigens 
denk ik toch + • Ma.ar het paard 
haj in eL'lc geval be-ter met de 
loper genomen k:unn8l1 word.en - de 
winst vergt claa.rna langduriger 
nauwkeurigheid van zwart, ma.a.r 
lijkt toch niet te verhinderen: 
17.Lxg6 e.x:f2+ 18.K:xf'2 Lxd4+ 19oKe2 
Pe5 20.Lf'5 Dg8! + . 
In de partij ga.at h~t zelfs materi
eel mis met wit: 
17• ••• e3 X f2 + · 
18. Kg1 .x f2 Lb6 x d4 + 
19. K.f2 - e2 Po6 - e5 
Waarschijnlijk merkte wit nu pas 
dat hij z'n loper zou verl:i.ezen 
omdat 20.Jh5 faalt op •• 1g4+. 
20. Dg6 - g3 Pe5 X f7 

' 21. Te1 - f1 Pf7 - e5 
22. Tf 1 - f4 Di8 - g8 l 
23. Pc3 - d5 o7 - c6 
24• Pd5 - e7 Dg8 - c4 + 
25. Ke2 - d2 Do4, - b5 ! 
26. Ta.1 - b1 Ld4 - e3 + 
Na dit fraaie scbijnoffer van de 
loper ga:f wit n:D.lrW op, en keek: 
nog la...'r).g ongelovig in de a~!le 
na.a.r de steeds weer versc.h.ijnende 
goede zwarte stellingen. (overigens: 
27 .Kxe3 Dd.3+ ; 'Z/ .Dx:e3 Pc4-+). 

V: beat the doctor 

Onlangs mocht ik voor het eerst 
·tegen "De Rat" spelen - voor ou.t
siders: hiermee is Dr Ad (Fä.dder) 
'bedoeld, tegen de sÎÜd"ënt en Drs 
Ad. had ik al menig :partijtje gespeeld. 
Wellicht geïmponeerd door zijn 
nieuw verworv8l1 status gaf ik met 
mijn 9e zet pardoes een hele loper 
weg; 

RvG - P.d. Ridder 6-10- 1 87 na 8 •• cxd4. 
, In deze stelling is 9oP:x-.g6 hxg6 10. 
Dxd4 noodzakelijk wat ik aanvankelijk 
ook van plan was, ma.ar om de een of 
andere red.en (?) daQ1yl; ik "ach, rra.arom 
speel ik geen P(c)e2 ?" .En zo:nder te 
aarzel..:an (ga.rgl) speelde ik dils 
9. · Pc3 - e2 ?? 
En Ad. trok .zijn we..'lkbrauwen op, keek 
en keek nog eens en speelde resoluut 
9• • •• J):18 - a5 + 1 
Nauwelijks een ! waard objectief, ma.a.r 
het zweet brak me hef'tig aan alle 
kanten uit. Ik wilde eerst direct 
opgevep,, maa.r het was nog zo vroeg ••• 
Toch moest ik heel veel overw:i.nne..."'l. 
alvorens te luisteren na.ar dat kleine 
stemmetje diep ib me dat probeerde 
de ka.kaf'onie van gedachten als wanhoop 
en zelfi1aa.t te overstemmen: "misschien 
zit er nog wel een eind.spelletje in 
met een stuk. minder dat remise is"•• o 

10. c2 - c3 Da.5 x b5 
11 o c3 X d4 Lf 8 - b4 + 
12. Ke1 - f1 (??!) Lg6 - e4 ! 
13. lh1 - g1 
speelde ik en d.a.ab:'l; "a.ls ie nou Lf'3 
speelt geef .ik op, hij doet toch alleen 
maa.r goede zetten ••• 11, toen 
13. -••• . Pg8 - e7 ?! 
Het flitste door me heen "nou geef 
ik niet op - Tg3 en bidden"- ik zie 
plotseling gemene trucs en krijg -
volstrekt ongerechtvaardigde - hoop. 
14• Tg1 - g3 Pe7 - g6 
15. Pf 4 - h5 O..JJ 
16. a2 - a3 Db5 - af,! 
Ziet de gemene dreiging: na een loper
zet herovert wit materiaal met 17.Tb3 
en 18.f3 - de loper e4 heef't geen 
velden! (zie het commentaar bij de 
13e zet) Wit heeft hier enige compen
sa.ti e verworven, geiïu.ige de volgende 
zet, die de arme Ad kennelijk behoor
lijk van streek heeft gebr~t: 
17 • Lc1 - h6 ! Lb4 - e7 
Wel nog een verstandige reactie: na 
17 •• gxh.6 18.a.xb4 Db6 19.Dd2 krijgt 
w:i. t een sterke aanval. 
18. Lh6 x g7 Le7 - {!j;) !? 
Zwart geeft materiaal terug, ma.a;.r;> mag 
goede hoop hebben met 2 mo:oi;~1opers 
tegen toren en pion - tooh is deze 
dappere beslissing niet gedwongen, 
het wegzetten van de toren kwam ook 
sterk in overweging - de witte aanval 
lijkt niet door te sla.an. 
19• Lg7 X :f'8 Kg8 .X f8 



2!J. Kf1 - g1 .Da.6 - b6 ?? 
En. wa.t er hier door Ad z'n hoofd 
heeft gespookt weet ik niet, want 
k::i.jk eens na.ar het oommentaar bij 
de 16e zei; ••• 
21. Tg3 - b3 Db6 - a.6 
22.. f2 - f 3 
De loper op e4 heeft nog altijd 
geen velden, en hoewel ik me fors 
geneerde kwam ik hier dus een 
k:wali tei t voor. Uiteraard gaf Ad 
nu ook niet op, het slot volgt 
'hier in korte nota.tie om het niet 
pijnlijker te mak.en ••• 
22uPa5 23.To3 Ph4 24.:ex;e4 dxe4 
25oDo2 Pf3+ 26.Kh.1 f5 Z7 ee:d'6 e.p. 
Dd6 28.Peg3 Pxd4 29.Tc8+ 'h:o8 
30.Dicc8 Kf7 31.Pxe4 Dd.5 32.Dc7+ 
~o-6 33.Dgî+. 
Dit soort partij en MO"i1'T in de 
sahakelingl (Jullie maken mij ni et 
wijs dat alleen Ad en ik tot dit 
soort vermakelijke monstruo si teiten 
in staat zijn.) 

n: de beker in :Breukelen 

Het was a.l weer drie jaar terug dat 
ik het jaarlijkse 'natio na le Tui ninga 
Bekertoernooi 1 in Bre ukelen ( dat 
door de plaatselijke vereniging 
wordt georganiseerd, al waar i k 
ook mijn eerste stukken als j eugd
scha.ker verplaatste) kon bij wone n . 
Het traditioneel op vrijda.ga.vond 
en zaterdag met groepen van 4 
verspeelde toernooi had de a.f'gelopen 
twee ja.ar het 'KNSB-weekd' ui tge
zocb.t, en wa.s dit ja.ar 'blij verra.s-t 
met de "onverwacht 11 

( ! ) veel grotere 
bela:igstelling. Dit tekent overigens 
de aaz:ige:name, gemoedelijke sfeer 
èü.e het toernooi immer kenmerkt, 
en ook zal de lezer na: deze 
inleiding hopelijk niet meer perplex 
van zijn stoel rollen .bij de mede
deling dat ik :niet alleen in een 
Hoofdklassegroep was inged eeld maa;c
deze bovendien nog won ook. Toch 
was dit voor mij een zeer v erh eugende 
zaa...1<: - de laatste keer s ooorde ik 
( 'toen voor het eers'l; in. dezeli'de 
k lasse) 0 uit 3. Bovendie u smaa.\i:te 
mijn over-di.nui~ eens zo l · kker 
gezien de bijzonder6 voorg eaoh.i edenis: 

-' ·~" 

In mijn ogen had mijn tegensta..TJ.d.er 
in de laatste ronde bijna Meesterlijke 
proporties: in de tijd dat ik een 
aan (en a.f) stormend j~o-d.spelertje 
was was hij ~eeds de Clubkampioe.'l'l, 
di e iedereen. altijd verre de ba.as was, 
en oolc op h.ei. Ea:i."ste bord van het 
Eerste z'n kla.ntjes pleegde te pletten • .,. 
in mijn ogen dus. 
Toen ik vrijdagavond. de indeling zag 
vervloog rn:i.jn hoop om d.i. t jaa.r e~s 
te winnen: de grote F.:B. var.1. Goolen 
zou mij in de laatste ronde met de 
z~e st'u.kken bestrijden ••• toe:n. het 
zov'er ·was had d~e 2 remises gespeeld, 
terwijl ik met 1i · de leiding had, 
maar ik vreesde dat dat niet meer lang 
zou duren. Wel nam ik me voor net te 
doen alsof ik helemaal niet geïmponeerd 
w·clS dooh~c~ .. ~ef mogelijk te speJ .en. 
Da.t dat lukte blijkt hieronder; wat 
nie t lukte was steeds an.el en zelfvei
zekerd. te spelen, i k gebruikte op 
enkele momenten ~eeën van tijd. Toch 
raakte ik niet in ernstige tijdnood., 
omdat de partij nadien vrij plotseling 
a',«alsJpeD.t.ltaa• 

RvG - F.B. van Goole:n 
Siciliaans met 2.c3 

1. e2 - e4 c7 - c5 
2. o2 .- c3 e7 - e5 
Dit speelde hij vrijwel a tempo na 
eve n s-:ib.amper te hebben gekeken -
i k vreesde voorbarig de p~ahologisob.e 
openingssla.g reeds verloren. te hebben, 
en besloot na zo'n tien mi.nu.ten ·(!?) 
consequent een pion aan te gaa;n bieden: 
3• d2 ~ ·d4 c5 X d4 
4• Pg1 - f3 !? Pb8 - c6 , 
Aha! -Wellicht toch een psychologische 
overwinning: over deze beslissine 
dacht hij enkele miruten na. 
5 o ' Lf1 - o4- Pg8 - :f6 
6. o.3 ~ d4 e5 x d4 7. 0...0 l? 
Kerm.ers van de 'open e.-pelen • zullen 
de overeonkomst zien wen zeer als de 
ver scl1illen met de (wat Estrin noemt) 
1'1Cl.é'.sstsche Va.rl.a.nte" - men zie het 
daaruit bekende thema. 7"Pxe4 8.Te1 d,5 
9.Lxd.5! Dx:d.5 10.Po3 JB.5 11.Pxe4 Le6 -
nu is 12.Peg51? moi• (in tegenstelling 
t vt de ''klaas. VéU"e ") ~ , omdat de 

l 
1 

I' 
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afwezigheid van beide o-ipionne..ll 
de zwa.rte la.nge rochade, die in 
de parallelle va.riant gebruikelijk 
is, minder aantrek.lçelijk maakt. 
Maar ook 12.Ld2 en 13.Lg5 of direct 
12.Lg5 om de OJ)..JJ te verhinderen 
z~jn hier mogelijk - i..~ vermoed 
(geen zin in uitgebreid onderzoek) 
dat de ontbrekende o-:pionnen hier 
in enkele va.r.i.a..'iten juist wit zou 
kunnen bezuren. 

. Î • • •• d7 - d5 !? 
'Het lijkt onmogelijk deze stelling 
als een 'Max Lange' te behand elen, 
·.d:a,.a;r"' dan id t weer :profit eert V-d..."l 

de meer open stelling: 7 "Lc5? ! 
8.e5 d5 9.e:x:f'6 fucc4 10.Te1+ Le6 
11.?g5 Dd.5 12.Pc3 Df5 13.Pce4 -
en nu. is va.n de normale zw·d.!'te 
antwoo:rden 13 •• Lb6 onmogelijk 
wegens 14.Pd6+ en ook hier is 

, •• O..JJ..JJ minder aa.n.trer.kelijk, 
zodat 13"L:f'8 resteert, hetgeen 
ook 'normaal.' a.l onprettig beant
woord. kan worden met 14.Pxfî ! 
Over de tekstzet zei een kieldtz.er 
lfje tegenstander is gek. geword.en" 

. ' dat lijkt mij dus ernstig over-
dreven, maar het openen van de 
stelling lijkt wel wit de wat 
betere kansen te bieden. 
8. e4 X d5 Pf'6 X d5 
9• T:f1 - e1 + Lf8 - e7 

10. Di1 - b3 Lc8 - e6 
11 • DbJ . x-~~7 !? 
Ik besteedde ongeveer een kwartier 
aan deze beslissing, maar speelde 
de zet uiteindelijk toch omdat het 
me de enige consequente voortzetting 
leek. 
11. ••• Pc6 - a5 ?! 
En nu. krijg ik mijn zin! Veel 
sterker was 11 •• To8 ! oo • 
12. Db7 - b5 + Ke8 - f8 
De enige zet. Nu. is het tijd voor 
een moeilijke beslissir_:ig: 

In aanmerking kwam hier 13.ü:.td.5 Lxd5 
14.Pxd4 (14 •• Lc4 15.ne5), maar de zet 

·die ik, alweer na 10 à 15 mimi.ten, 
speelde lokte mij te zeer: · 
13. Te1 x e6 !? f7 . .x: eó 
De zwarte dreiging 13 •• Tb8 14"Da4? 
(14.Da6!?) 14"Tb4 fa.alt hier natuur
lijk op 14.nxa.5. 
14• Pf3 X d4 K.f8 - f7 
.Want -14 •• Db6 fa.alt op 15.Pxe6+., Na 
de tekstzet had ik mij in mijn voor
ui tbereker.ing vergist en da.oot ook . 
hier 15.Pxe6 te kunnen doen, ma.aa:-dan 
15 •• K:x:e6 16.Pc3 (de bedoelde pointe) 
16 •• P.xc4 en wit heeft onvoldoende 
compensàtie voor het geofferde materi
~l. ~~ vond een inventieve oplossing, 
die m:ï.Jn tegenstander tot het maken 
van de beslissende fout verleidde: 
15• Pb1 - d2 !? Dd8 - b6 ? 
Ook niet goed was 15"Tb8 16.Da.6,. 
maar een poging te overleven was 
15 •• p~ 16.Pxc4 Te8! (16 •• Tb8 17.Pe5+ 
Kg8 ((17 •• K.f8 18.JDCb8!)) 17-De2! ±) . 
17.Pe5+ Kg8 18.Pxe6 CIO. 
De tekstzet :faalt tak:tisch op een serie 
tussenzetten: zwart ka.n de dames slechts 
ten koste van materiaalverlies ruilen: 
16. Lc4 X ·d5 ! J1b6 X b5 
17 • Ld.5 X e6 + ! Kf7 - f6 
18. Pd4 X b5 
Na.tuurlijk niet 18.Pe4? Ke5 en wint. 
Nu blijkt de uiteindelijke pointe: 
18. oK:x:e6 faalt op 19.pc7+. Omdat je in 
toernooien nooit te v:roeg moet opgeven 
(en missa..lri.en kon hij zich alsnog niet 
voorstellen van MIJ te gaan verliezen) 
speelde~ Goolen nog een tijd.je _door, 
maar de UJ. t slag stond vast - de rest 
in korte nota.tie: 18 •• Ta.b8 19.Pd4 Tbd8 
20.P2f3 h6 21.g4 g5 22.Ld.2 Pb7 23eLc3 
Lc.5 24.Te1 Lxd4 25.Lxd4+ Txd4 26J;Pxd4, 
Td.8 27 .P.f3 ''Ik ben era.an". 1-0. · 

~~ het ~ed is _levert deze ovel"Winning 
m.J.J een UJ. tnodig:i.ng op v-ooI' de zn 
invitatiegroep, de hoofdgroep van het 
toernooi, en he-t bereiken daarvan heeft 
mij aJ.s jongentje altijd een onbereik
ba;re droom geleken - de winnaar erva.n 
kwam immers 'zelfs' in Schakend Neder
landt Of dat n.og zo is ••• in eL'lc geval 
ga ik volgend ja.ar proberen de droom 

" te verwezenlijken, en wie weet doe ik 
da.n ook nog wel verslag va.n mijn 
wederwaa.rd.igheden in de Schakeling. 

Rob va.n. Gompel 
27-10-1987 0 
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Wit: Wilbert Mourits 
Zwart: Bert Westera 
Ohra D-groep (1) Amsterdam, 03.VIII.87 
Konings-Indisch, "Hup, naar voren" 

Dit was voor m1J (alweer) geen grandioos 
gebeuren. Een grote futloosheid hield mijn 
spe~ in een wurgende greep. Het meest · 
duidelijk is dat misschien uit mijn resul
taat met de witte stukken, de kleur waar 
ik vroeger toch zo op gesteld was, namelijk 
drie weinig spektakulaire remises. Gelukkig 
hàd ik vier maal zwart! Waar ik mij teweer 
moest stellen tegen de snode bedoelingen 
van de tegenstander lukte er zowaar ook 
af en toe nogeens iets. 

1 c2-c4 
2 Pb1-c3 
3 d2-d4 
4 e2~e4 

Pg8-f6 
g7-g6 

Lf8-g7 
0-0 

Hier was de verbazing van het gezicht van 
mijn tegenstander af te lezen. Meestal 
speelt zwart op deze zet 4 ••• d6, maar als 
wit de zetverwisseling negeert en iets 
als 5 Pf3 speelt doet zwart deze zet 
alsnog. Na enig nadenken (ongetwijfeld 
iets in de trant van ••dat moet een foutje 
zijnn) besloot de witspeler evenwel tot 
de extra mogelijkheid. 

5 e4-e5!? 
6 f2-f4 

Pf6-e8 
c7-c5 

Misschien onnauwkeurig. In een partij 
Letelier-Fischer 1960 geschiedde 6 ••• d6 
7 Le3 05 8 dc5: Pc6 9 cd6: ed6: en nu 
ging het na 10 Pe4? ! Lf5 snel mis met 
de witspeler. Maar dat was dan ook tegen 
Fischer! De tekstzet blijkt wit een 
extra mogelijkheid te geven. 

7 · d4:c5 
8 c5:d6 
9 c4-c5!? 

ci7-d6 
e7:d6 

Een gezonde zet lijkt iets als 9 Pf3 
met bijvoorbeeld na 9 ••• Pc6 10 Le3!? 
de5: 11 Dd.8: Pd8: 12 Lc5 kwaliteits
winst voor wit • . Na de tekstzet, die de 
witspeler met enige kracht op het bord 
bracht, werd het me - toegegeven- eerst 
even zwaar te moede, maar vennoedelijk is 
het toch niet wits beste keus. 

9 Pb8-c6 
10 c5:d6 

stelling na 10 cd6: 

Wit heeft twee pluspionnen in een 
dreigende falanx, maar zoals blijkt wordt ' 
dî. t· 'door zwarts ontwikkelingsvoorsprong 
volledig gekompenseerd. 

10 
11 Pg1-f3 
12 f4:e5 

f7-f6 
f6:e5 

Lc8-g4 

Natuurlijk niet 12 ••• Pe5: 13 Pe5: Le5: 
14 Dd5+ en wit wint een stuk. 

13 Lf1-e2 
14 Le2:f3 

Lg4:f3 
Pc6:e5 

Nu kan wit met 15 Lb7: twee pionnen 
voor blijven. Als zwart dan met iets als 
15 ••• Db6 op aanval wil spelen blijft hij 
na 16 Db.3+ met de gebakken peren zitten. 
Na rustig 15 ••• Tb8 ontwikkelt hij echter 
zijn laatste stuk en ziet het er voor 
wit somber uit. Wit had er nu verstandig 
aan gedaan zijn koning in veiligheid te 
brengen met 15 0-0 Db6+ 16 Kh1 Pd6: met 
een ongeveer gelijke stelling ?Oewel ik 
licht de voorkeur geef aan zwart. Zijn 
feitelijke zet is slecht. 

15 d6-d7? 
16 ·g2:g3 
17 Ke1-f1 
18 Kf1-f2 

Pe5: f.3+ 
Dd8-h4+ 
Dh4-h.3+ 

De koning moet f3 dekken zoals blijkt uit 
18 Kg1 Tf3:! 19 de8D:+ .Te8: en nu moet 
zowel 20 ••• Dg4 mat als 20 ••• Ld.4+ 21 Dd4: 
Tf1 mat worden gepareerd, wat slechts kan 
met 20 Pd.2 waarop 20 ••• Td2: simpel wint. 

18 Pe8-d6! 

Een geestig zetje, alweer mogelijk door 
de zwak.te van f3. Leuk is 19 Dd6: Df3:+ 
20 Ke1 Lc3:+! 21 bc3: Tae8+! 22 de8D: 
Te8:+ 23 Kd.2 De2 mat. Mooi "n eenvoudig. 



stelling na 18 ••• Pd6! 

De witte stelling lijkt al niet meer 
verdedigbaar en het was mijn tegenstander 
aan te zien dat hij de "k ee r" der gebeur
tenissen met moeite kon verdragen. Des-

• gevraagd. meende hij na een zet of tien 
geheel gewonnen te hebben gestaan. Ja j a! 
Toch zou na 19 De2 de winst bepaald nog 
niet vanzelf zijn gegaan: pion d7 is een 
storend element dat niet slechts veld e8 
aan een zwarte toren ontneemt maar ook 
wendingen als (19 De2) Tf3: ?? 20. Df 3: Tf8 
21 Df8:+ Lf8: 22 d8D verhindert. De zet · 
uit de partij kost, hoewel met schaak, 
een vitaal tempo. 

19 Dd1-d5+? 
20 Lc1-e3 

Kg8-h8 
Tf8-f5 

En wit komt niet meer los, aangezien pion 
f3 nog steeds gedekt moet blijven. 

21 Dd5-d1 
22 f3-f4 

Ta8-f8 
Tf5:f4+ 

Ligt natuurlijk voor de hand. Na 23 Lf4: 
Tf4:+ is 24 Kg1 Ld,4+ 25 Dd4: Dg4 mat en 
na 24 Ke2 gaat het heel mooi · met 24 ••• Dg2+ 
25 Ke3 Ld-4+ 26 Kf4: (26 Dd.4: Df2+) g5 mat 
terwijl 24 Ke1 Lc3:+ 25 bc3: Dc3:+ ook 
niet moeilijk is. De teks t helpt natuurlijk 
ook niet meer. 

23 Kf2-e2 Lg7:c3? 

Nadat ik dit had gespeeld ve r stijfde i k 
van ellende. Wat is er s impeler dan 23 • •• 
Df3+ 24 Kd3 Tc:14+ of desnoods 23 ••• Tf2+ 
24 Lf2: Df3+ 25 Kd2 met verschillende 
mo~elijkheden om te winnen. Dit gedachten
loos gespeelde zetje geeft wit de kans om 

het zwart heel moeil ijk te maken met 
24 Lf4:! Terugslaan op f4 i s nu niet 
mogelijk vanwege promotie op d8 (rot 
pion) maar na 24 ••• Dg2+ 25 Kd3 moet 
zwart nog erg zijn best doen voor de 
winst. Na 25 ••• La5! dreigt er mat in ~~n. 
Nu wint zwart na 26 De2 Dd5+ 27 Kc2 Tf4: 
28 De8+ Tf8 snel omdat hij ae promot i e
dreigingen kan pareren onder behoud van 
aanval en materiaal. Problematisch wordt 
het na 26 Ld6: aangezien wit na 26 ••• Tf3+ 
met 27 Df3: zijn leven weet te rekken. 
De onvaste positie van Ld6 verzekert 
zwa.rt namelijk nie:t de winst na 27 ••• Df 3:+ 
28 K~4 Dc6+ 29 Lc5 b5+ 30 Kd,4 Dd7:+ want 
he t . is duidelij k dat er nog zeer veel te 
bewijzen is. Daar .om speelt zwart bete:ç 
(na 24 Lf4: ! Dg2+ 25 Kd.3 La5 ! 26 Ld6:) 
26 ••• Dd5+ 27 Kc2 Tf2+ 28 Kb1! (28 Kc1 
Ld2+ 29 Kb1 De4+ 30 .Dc2 Dh1:+) 28 ••• De4+ 
29 Kc1 en nu niet het ogenschijnlijk 
beslissende 29 ••• Ld8 va..~wege 30 Le7!! 
en zwart moet zich tevreden stellen met 
eeuwig scha.ak,maar 29 ••• De3+ 30 Kb1 Td2 
31 Da,4 Td4 32 Da5: (er :i.s niets meer) 
De4+ 33 Ko1 Tc4+! 34 Dc3 Dh1 :+ 35 Kd2 
Dg2+ 36 Kd3 Tc3:+ 37 Kc3: Dc6+ en wint. 
De winst is niet weggeven maar, als 
de witspeler zijn laatste kans ha.d 
gegrepen, wel ernstig bemoeilijkt. 
Aangeslagen speelde hij echter: 

24 b2:c3? Dh3-g2+ 

Nu is alles in orde en gaat het snel. 

25 Ke2-d3 Dg4-e4+ 
26 Kd3-d2 Pd6-Ó4+ 
27 Kd2-c1 De4:e3+ 
28 Kc1-b1 De3:c.3! 

Met diverse ondekbare matten. Wit geeft 
op. Zo'n onbestrafte vergissing op de 
23ste zet is natuurlijk een veeg tek en 
en van mijn zwartpa.rtijén won ik er drie, 
maar verloor ook é~nmaal ••• het eindspel 
van toren tegen toren en loper dat zeer 

. vaak remise is. Zo bleef · ik - met · 4t uit 7 
een halfje verwijderd van promotie. Met 
de ~~tspeler liep het nog slechter af, 
aangezien hij zich na nog wat tegenvallers 
niet meer liet zien. Misselijk gedrag, dat 
niet erg genoeg kan worden gehekeld. 

Lru 051087 


