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REDAXIONEEL 

Met gemengde gevoelens zit Uw hoofdred~tc-..:r moxre11teel achter de typemachine" 

Dit wordt veroor~t do'-">:r he · feit dat vat betreft de eigen e"schiedschrijV'in~r 
j 

onze .afdeli:ng getuige is va."\ een doorbr;..ak; het gewone Tolk bep:int zich tege woordig 

luidruchtig te roer~n OIJ de pagina's van de Scb.:.tl<elin&! Zo is er geen team kund: .ge~ , 

ia de beschrijviug v~, het ~i gen wel en \,ee dan het 4de; tientaJ.len bladzijden WQrdea 

er doQr vertet;e.u~._roordig~rs v~ deze lö1>..gere echelens der sch:..ke,._ s volgepend. 'En 

deskundig! Lee"$ de besch"'U"-,d.J1~en zelf m~ar. Je ~ou gaan denken dat hee geringer 

iema.sd5 prestat.ies (~og) zijn, des te di?per zijn kemais Yan h t spel eA zijn 

beoefenaren. En w~rkelijk, lezer, deze "ntdekkit~. va dt!: grote groep der spelers 

dat juist hun beviniJingen e i ~ichten de m eite Tan archivering waard zijn, mug~a 

wij met rech~ een DOORBRAAK noemen. Nimmer kwamen zij er voorheen aan te pas ill de 

Schakellngf M:ita.r wèl i!i dit nummer, het derde val\ de t-1eeêntwi. tigste jaa.rg.ug. 

Maar hela.asw he:i.;v;.s ••• Deze gez.;.nde f.llt.,..:i.k..~~li-.,!". h.ee:f't o k een keerzijde. De tradi

ti&nele geschiedschri j~<:rs en. -r3"1.k-rs hullen zich _al g'!':r.dme tijd :i-..r rrtil "'.:'.•.rij!:~;, 

Ingehaald door de nieuwe tijd trekt de oud9 elite ~ich mol~e~d terug op hwa l d

goederen, o~ Terder geen vru.cht~~ar deel meer uit te ma.ken van het maatschappelijk 

verkeer. Het resultaat is dat - alle l:,"il.oft?0 te;: t:Spijt - geen d.-,r ~e1 '!ru "an het 

1ste ons van hun partijen en komme~t~ar laat ge~ieten. Wc.nt hoezeer zij de c:n.'Ulcip&{ie 

van het volk ook t~,juichen 1 ~aze vosrtrek.~er5 kunne~ niet meer ~eloven dat wij nog 

p;eiatere<;seerd z'jn in hun partije. Deze hebben misschien. wat van hwa. glus ve:rl9re~ 

door de t~;egen men ker..nis '.l.' de sch.aakgegeenscha.p, maar zij Yerzaken daarbij h.Ull 

PLICHT. Ach, J~u-;e~ Stit;te!', i-!<'l.l"tijn Spaan, Ardjan Langed.:jk! Zij verschuilen dch 

achter praatjes «ls i.o'l-den r,:ij ·n. h-3t dank~r d.e schrijfm~.chin~ lliet kunu~n Tiude:u. 

Eens was de Schakeling een tribuae waar ~11~e e;r,·;etste spelers h~t r.artelijk met 

elkaar onet .s ~aren e~ nu:,merolang hua t ~gen~estelde mening~• over bepaalde stellinge 

tra.c ltten te adstru~re:a. I'<'l:Z:!'S is er me~r Ta:a c;,ver ( deze grote-let'\:el"-tc;!~it:k w rdt 

oek in Story en Privé gebruikt om iets te benadrukken). Leidt dem cratiseriJl.g o k t•t 

intell~ct~~le nivellerilltS? Per5o~~lijk Jeruc ik dat het eerd~r kemt md.at de m4td rne 

jeugd een futl~ze gener~tie is, die niet kreati.f meer k&m schaken e~ neg slechts 

i1'l k•?!!pj•eterta.i.ü. d~nkt. OG>k het aleude adagi~ ''wie schrijft, die blijft" ku.uea 

zij wellicht niet meer b~v.tt~A. Eeh,;..lve de helden va.n het 4de dane · 

Aa.nsch~w~ daarom deze Sct ,'1.kel u~. Gehuld in het felle rei:Jd van de hartstocht die in 

ons allen is, €n met een flitsende nieuwe vo~r~l~•t, st.u;.t zij klaar TG r de :aie'~Wc 

tijd. Aan jQU, lezer, c.i.~ nier ûek bhoudelijk b tekeuis a.All te geven. R lalld. heeft 

al vo•r de nieuwe tekening gezor-gd en. zullen"" daarom als e?i.ige verge"f'e dat hij 

verder niets heeft i~ebracht. De rest, mezelf incluis helaas, ga.at verken Toer het 

' Tolge:o.de nummer dat in maart uitkomt. 
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'S 1 BLij JiT r: ;-Y';'1' HECHT"E SPCO:; ! 

orig jaar dd 14 novem-i:;-.,.:" !'nr:>chc US bij de 
erde tegensta.>1d.er in klas::.;·. 1.i) ( wat laa{. ! ) 
e Uil in Rillegom op '!Je~~o0k, ,,. ~en pepe::'

ure reis per trein en bus ar:iveer~~:!' wi.j 

:.ä.l''--· $;3e.:..1e P.3~ d .s selvallige partij. 
1;a gct' .. r1oei i11 a.€: 0-perr i :!g k.në'!pte zi .jn 
stelling 1n 1:ct 01roc•ge. mià.de,1spel echter 
ziendc,rr-og~n o;i toe1. oo~~ z1.~n -tege~1sta."ld.er 
het .?r n.'1.s spc-1.1lde .110t Kf8 en h5. De 

zw~l.!·ten l~ker:, al mete en in de aanval 
onder de voet t e W')rden gelopen. ma.ar 

, lokslag enen in het e ic:enll j'.( wat te 
~leine speellokaal. \-;ij v,13rdP't ,:e:rg,~s-t 0p · 

!ken gratis konsumptie, '.rnr:1ple.0 t inet toespraak 

de beslisoend.e do e ror-c->.ak e6 kon m, .... ·_r 
:.:-~ .. ,P.ds :uie t goed uitgevoerd. w()rd.e n . In 
ee:r H,-,. .. ~:oligJ ti Jdn ,:,cd.f ao e ".lliste ae :lw, • .rt
.'31Jeler verv·:,i. ..,.ens eer. goede kans op m n
siens geliJ.t: ~;~. _ maar gi:n-:-: rt: ..-.·;·L p ~-. 

verliezen. Geforceer~ -~ n~ hij b~: ~e1ug 
t~ winnen, ma-'1.X' moest zich ..:.o.,;it'OP ,.u~J 

workeli jk ontroerend. '.I'oer: d l ~n--r~:i.j11n dan 

ok een aa.nvang hadden ren omen b]. 0 0.K -i1?t 
emoed van Ed we) z0Jqn1.g ver;.acht, dat 
ij met een enorme blunder e(n p1.on kwijt
aalcte, en nog wel die ene voor de ko.:nne; op 

1 7. Dat kan de gemiddeloe Siciliaan toch eer,\ 
.iet hebben en Eà.' s tegenstande r hield het 

fort. Geen fijn -begin! Het bo~ dat iK had. 

n,J.aJ." de onde1·ste rij haasten om r.;_on a7 
he:t p:::omover en te belet "':,en. !!:et do the

mctisd1e dN>r:braak e6 ! ! :d st Marc de 
p,-1.rti~ alsrog litff~ 1na.t te beëindige!l. 

1 

1eegesleept (om de zerr~wen te stillen) blee: 
an ook onaangeraai.<t iH üe 1..ti3. r,,a.rtijn w:.Gt 

Ui ts tekencl t;ed.aa."1, t ee kcc.r e~-.,:onne,' ! 
Op è.~ vijfenze-.;ent1 .,. ... te zet 3taa.'(_te 'l\.~ll 

te:1. lotte '.ê.1J1-: ,.,i.m, . .:.pcgi:ngen in een 
eindr-pe l "net een pion m~er, n.:..da.t hij de 
stelling zo lang ,,.,ogu::..ijk h2 .('. n1~{.;0 ~olken 

·~chter vlot geliJk te r,,ak<Jn tegen een speler 
~ie in het Frans Kf8 met h5 en g5 coi:.-bir1eercle. 
r1ak voor de tijdkont-r-ole _s-1 :.g de zwarts reler 

~

'a enige fijne zetJf~<: n:•.o-'.,. J11.~gen won toen 
ok: hij had al spve =::11..: ee.,.. :-non hui t g" mar-ikt 
aar de r~a.l1~atie daar..rc.'1 ·"c·,1 ro~, eer.. hce'!. 
ar."N'ei Z1Jl1 gewees 'u I c.l:., ,Je t€J3DS"t.3.nl1.~:' .1:te~ 
aar een. volrnM.k t belac:'îe.1 i ~-' tore noffe... nad.. 

Fegrepen. Eed,~""lkt! 
1
. l à.it mO'):l.e werk 1eeK ec 'ri~·,1- teniet te wór-

~

en ged.aa.'1 tl oor . eter er. A ~. 1..Li e zich · ''l 
dms1iike tiid.ncod urei:::-'.;.e, "....e begeve n. 
:i had ~et lo;er ( teg ,...n 1;'3.:-:tl' '.) en damevleugel
,eerderheid een. ;.;cl iP.ts ')e I Gr eind.spel 1 rnaa.r 
e nood?,aak de tijdi .ontro.: c t,; halen, waarna 
r meteen tot remi.se ,;:on worçl.en besloten. llat 
eter 1?chter moest d.oo:N.;..".c•J'L ( eL r,1et i,en, Uw 

teamlijd.er) tai·t iedo:rc. l'oöc hr;:. :ving. t;c. i n 

e ruia t de te 0anstander rr.eende zich. een 
1·enüse-a.c.ri.bcd ~e lo.i.:men permi i teren ~n 
·het 'bovendien enigszins verdacht verde
digd,.,. Eula.as èl eek •iesqndank~ ds remi <·e
m?.rge te 1·uin om te overschrijden" Na. 

e,.ig eespartel gaf ook Pe"t<>:ï'.'' s tegen
st~.nd.er r emi ~e : er bleek gP.en doorkor.;en 
aa n. Zo w•,p·d de z.ege nog vrij .royaal: 

De U i l 1 -· t S ·i : 

1. Sneeuw ( 200 3) - 'h.1.rk ( 20 31) -~} 
2. P.avenacv (2014) - Stigter (2007) 0-1 
3. Ro.:i jneveld.. ( 1911) - Spa.an ( 2028) r.1-i 
4. van :Dijk ( 1980) - Schouten( 2042) -1-0 
5. Ba.i<.ker (2003 , - Ton (2065) i-} 
6 . Vr eeburg (1877) - Putter (1847) ~ 
7. Ippel (1861) - Ordodi (1721) 0-1 
8. van Ran den (1893) - Simon (1907) 0-1 

de opening hanè.er.vo,. materi a al te h~b:)en 
eofferd. en na 1r10~1 lij:,,;.e comp ... :;.caties de 

etere stelling over e hE<'..,ben [;ehouden 
'luggerde hij zie h <)en eg naar d.e 40, waar 
ij - daar eemnaa.l aangekomen - nog '.; seconden 
001 · over bleek te heb.ben. Hij had ondertussen 

een pion ingeboet, maar het eindspel leek te 
houden. Nu is Peter natuurliJk eer, :;,,eer jongs, 
talentvolle speler, na.ar het zou r.i jn vast
heid geen k~raad doer. als hi.-; zich in < e 
\interne kompç:ti tie , •at meer liet z.ien. Z1Uke 

!
taferelen zij n n~1 ook \•,eer niet d.irekt ncc:.ig'. 
.Duidelijkheid in u.e clitsl2. 2; ·rerscl!afte i1e:--.:1C. 

Dan wi. l ik hi e:- nog wel even mijn hart 
iucr ... ten over die nare Jurgen! Het is !1!3.

tuurJi j't . heel goed van hern dat hij u i -~ 

het verre •,:;ui den vlaaien n. ~eneemt naar-
de bescn.:.1.a.fde wereld, het }:eeft het ':. _a."ll 

tot nu. tee zeer gestimuleerl dit sno 2p

go d achteraf, maar ever de ver~oling 

Zijn teeenstander t 1ê;,m er e.:.genlijk niet aan 
te pas en werd re.ge ·, re et t esr. kans lclOs 12:J..nd-

spe~ ingeloodst. Na a.f1 oori k ~eee; hij <>r..1.e 
onderricht in posi ties:f: ~1, :i.n de hoO~_) dat. 
!ü j er tegen de concurr er, tie zi jr: voor~ eel 

ee doet. 

die deze Limbarnmer toepast ben ik niet 
zeer te spreken! Zelfs Ed, die toch b~j
zond.er onnozel verloor, k::•ee6 een forse 
vlaa.ipunt. Echter, omdat d,;:ze Jurgen v ond 
dél.t we de verkeerde bus hadden gehad en 
arme hij n1.1 verder had moeten lopen, kon 



ondergetekende fluiten naa.1 d :jn lekke r- 
nij ! Een feilloze methode om i'ln zware 
ambt van teamleider onvervuld te i<:?'i ;s,-:en. 

US 1 MAAKT l'~EN HAL"lE MISSTAP!! 

.En op 12 .ä.ècember ontving US thuis Promo
tie uit Zoetermeer, de ee rst e "e chte" 
tegenstander. Het was te merke:i ! Op een 
zeker moment leek een nederlaag zelfs on
ontkoombaar, terwijl na een drietal uur 

v· ~·men aan da~ hij aYen la.ter remi~" moes t 
geven! Qntgoocheli:ig alom, niet in de laat 
ste plaats b~ j ~i a.r6 en zelf. :Bij Pet.er kon 
namel ijk niet open pos itief resultaat · 
'!-'oró.en gerekend. Hij h..:-..,o.. al eerde:;- in onge
vee"' · .--:~li_;ilce stelling remise afgeslàgen in 
e.fwachtir.i-: var. Jurgens overwinning. TJi t ~ et 
ware vechters1-._ ·_,t ge .... neden besloot hij m~ 

spel en de stand op de bord.en t och op een 
tamelijk gemak.'iceli .jke overw innj :ig li:·ek te 

wij~en. Ed had toen remise gesp ee ld na 
eerst veel stukken te hebben geruild ·-
hij zou ze eens weg kunnen gt,ven - en hij 
mocht in de slotstelling niet Klagen over 
een halfje. US nam evwwel e n voorsprong 
door ondergetekende, die in een kolkende 
partij een andere invaller had &em~t! De 
onovertroffen wecistri jdleider Peter vax1 
Baarle, die op ~ijn beurt onder getek ende 
verving, kon op da.t moment. nog tovreden 
rond.lopen. Dit niettei;ensti:iande de snelle 
nederlaag ciie Martijn moeot ~nca sser en: 
in een scherpe Koni nz::;ind:Ec::e stelling 
greep hij één keer mi~ e.'1 w,:,:-d t oen order 
de voet gelopen. fä;n tege.:w.-J.l3r w-as al 
dat Ad in e en guns ", · g ein<l.:,_:;Pl een pion· 

weggaf en tcrnauwe't'nood mP.t. "' mise kon 
ontsnap pe n; de nederlaag v..-:.n ra.re was ec h
ter een bittere telerstE>llin:• Onze top
skorer liet zich vanuit g?\·'o·~non stelli ug 
mat zetten - overige~s net als tegen Ma.:
tijn een week , eerder. Aane~zien Tom ook :.n 
een wisselvallige parv~j (hij had zeer 
slecht gestaa.>1, maar ook eer , gezonde pion 
v~6r) tot remise kwam, \.;erd de ein,iui tslag 
duidelijk: de partije:r V-3.!l ,J:.:rgen en Peter 
zouden niet meer opleveren dar" 1l punt, 
waardoor de wedstrijd i n gelijkspel z u 

eindigen. 
Jurgen stond al heel la.rig g~wonnen. In een 
hem onbekend variantje 'van het Siciliaans 
speelde hij de opening heel g·Jed : zwart 
kon de aanval sleets afslaan door met een 
pion minder het ein dsp el in te gaan~ In 
een dub beltoreneindsp el werden het er twee 
en het h:::.àde.c. or zelfs drie kuunf'.:i worden t 
als Jurgen niet had gem':::end mcit t'3 kunnen 
gaan zet t1=:n" Dat ble~1-:. nipt te pareren en 
~cost t e zelfs é4n van ~e plu.3p:i onnen, maa.r 
nà. de gedwongen torenru .i l stond er een 
totaal gewonnen eindspel op het bord. i>la:l.r 

hij in een paa!' zett e:::1 had kur...nen winr;en, 
begon onze Bpeler nu onbe g:i.Jp elijk te 
aarzelen en zijn geknoei na.il zelfs zoda ,1ige 

op verlies te ga.an ... ,.1•-üen in een P?gi.ng te 
winnen. Het lukte: onze.1<., ..... -,.rarsmaaddc:-de 
wit spel er passieve verdedigini..5 ~n greep 
uiteindelijk in tijdnood in een ,!: ... c:'.~.1üen 
gewonnen toreneindspel e\Jr. aantal keror 
er:"lstig mis en l)oette tenslotte twee pi, 1n
nen in. Er werd op de 71ste zet nog wel a.f
gebrokeh ma'.U' over de uitslag kon geen 
twijfel meer bestaan: Peter had. het onmoge
lijke gepresteerd en ( alsnog) een rr,atchpunt 

in de wacht gesleep t! 

US 1 - Promotie: 

1. ti'urk (2031) - Ahlers (2082) 
2. Stigter (2007) - Bannink (2074) 
~-3. Spaan ( 2028) - Meijer ( 2064) 
4. Scheuten (2042) - Koster (1999) 
5. ri'on (2065) ·- ten Hoor ( 1936) 
6. Putter (1847) - Nepveu (1861) 
7. 0:-dod.i ( '!ï21) - Noord...rioek ( 1842) 
8. \-Jestera. (1836) - Coene (1942) 

Fischer z. - US 
US - Caissa 

4 - 1 

~1-t 
l. :1. 
T2 
0- 1 
!--à 
1-0 

~} 
0-1 

1-ü 

Overige speeldata: 
5: 6 februari 1988 
6: 12 maart 1988 
7: 1E april 1988 
8: 7 n:ei 1988 
9: 28 mei 1988 

Krimpen a/d IJssel - US 
US - Spijkenisse 
Voorschoten - US 

Stand in groep KNSi3 3D: 

1. Caissa 
l- . US 
3. Fischer z. 
4. Promotie 
5. Voorschoten 
6. De Uil 
7. Krin pen a./ d IJssel 2 

8. Spijkenisse 
9. Capelle -a/d lJ ·ssel 

o. Castricum 

8 
7 
5 
5 
5' 

20 
201. 2 

19 
18 
1·61 

~ 14 
3 - 13 
2 
1 
1 

12i 
14} 
12 

Een stand die tot enig zelfon~.rzoek. nco dt : 
US doet nog volop mee in de strijd om de 
promotieplaats, mw:>...r de sterkstt? tegen
strevers moeten nog worden ontmoet. Laat 
van misplaatst en gemakzuchtig optimisme 
dus geen sprake zijn! Na.uukeuri&: !eid er 

taaiheid zijn de eigenschappen die de 

kampioen zullen opleveren. 
LDt·l 1 3128 " 



TOT U SPREEKT ••• 

Na een overweldigende start, 4 uit 2, waa.....-.Yan ( ~eamleider) Jaap .al verslag deeu, 
ging het in de derde ronde even mis. Een 4-6 nederlaag tegen Desisco/WGM 4 ·deed 
.ons 2de met 4 uit 3 op een derde plaats belanden achter Yu1 13n Raadsheer 1 met 
respe .ktievelijk 4 uit 2 en 6 u it }. Hopelijk is bij. verschijning van de Scha..~eling 
de nederlaag weer vergeten door een mons terscore tegen hekkesluiter Pegasus (19/1). 

Met zowel het 3de als het 4de ging het winder. Hierover is door met name het 4de 
uitgebreid geschreven. Bij deze dan alleen de sta~den. US 3 staat met O uit 3 op · 
een voorlaatste plaa: ts en zal :noeten vechten om degradatie te ontlopen. US 4 sta.at 
met 2 uit 3 ook op een voorlaatste plaa ts, zij het dat in deze poule een team zich 
heeft teruggetrokken waardoor volgens mij degradatie uitgesloter.. is. 

Het is bij mijn weten in het t.de in ieler geval één keer voorgekomen dat er 3 borden 
onbezet waren. Natuurlijk de mani er om te verliezen en bovendien zeer onplezierig 

voor de teamleden die wel zijn komen opdagen. 
Daarom: Eenieder die weet dat hij extern speelt (en wie weet dit niet?) kijkt van 

tevoren in het rode boekje. Kun je niet, geef dan op tijd afbericht bij je 
teamleider. Het is namelijk zeer irritant en vaak on.mogelijk om op het 
laatste moment weer achter invallers aan te zitten. 

Groetjes, wedstrijdleider-extern Wim van der BiJ 



STRIJDE.'ND TEN ONDER 
Ook US4 gevloerd in DCG-tombe . 

Mijn wa.arde collega Peter van Baarle b e schreef in de vorige Schakel i ng 

reeds het debacle dat hij en US3 moes ten ondervinden in de duistere stede 

van DCG. Op 16 november jl was het: de heilige queeste van US4 om wraak te 

nemen voor dit smadelijk gebeuren , en wel op DCGZ. 

De eerste klap viel ech t er a l toen i k, in het kader van mijn fysieke en 

mentale voorbereiding op de s l ag nog onder de douche stond . Beert Schrij· 

ver was ziek , hij bo d me ni et ee rder kunnen bereiken. 1-·0 voor DCG dus. 

Nog snelle.r dan Johnny Bosman tP-gen Cyprus was het al 2-0 , want ook ons 

bord 8 was spoorloos. 
Toen men bijna gere ed wa s rnet <le verbouwing van ons spee l lokaal e:n de 

hamerslagen in het duis te r n itsti e.rve n kçrÇtdeu we beginnen . 

Dat speellokaal. Pete r he.::·ft e r al ee 1 en ander ove r genoteerd. Ik heb 

daaraan to e te oegen dat , hoewe l de prijze voor · alcoholica laag waren, 

dit lokaal toch geen po s i t i ev'-' uitwerkin E, op de schake r sgeest heeft. Men 

kent wel die duistere ke l derachtige, vo1 nicotinedac. tp en v erschraalde 

alcohol staande scöaakholen. Voor exemplaren van de men~el i jke soo r t is he t 

daar niet goed toeven, doch voor de se 1aakspele r is een dergel i jke ·ruim t e 

een waar paradijs, een bron van vernieuwing . Welnu, het l okaal van DCG had 

deze uitwer•ing niet; het had een voudig niets. 

Terzake. Laten W1J ons bepal en tot à e match ·. Dat was voor nlij niet 

makkelijk want vanaf de star t was ik zo in&espannen met mijn ·eigen par t ij 

bezig dat i k niet meer dan fla r den van de andere partijen opgevangen he ~. 

Ik geef toe, een teamleide r heeft e ~n gr ootser e taak dan het spelen ven 

zijn eigen partij, hij moet z:jn :lls een herder over zijn kudde. Mea culpa, 

mea maxissima culpa, Di e k udde voch t echtet: voor wat ze waard was en 1..-wam 

nog dichtoij DCC he t ~ee mn te d~nkcn was aan de gebeurtenissen op de 

lagere bord.en. 
Aan bord 10 kwa;n. Ha r e S ·mr en (zie b ij gevoegde partij) al snel op voordeel 

toen bleek dat z j jn teg er.st an der z ij n Fra n s niet goed geleerd had, Na lange 

tijd slaagde Marc er in 7;ij n voor'de e.l uit te buiten, en het is mij geheel 

onduidelijk waar zijn t e ge,1s:: ander not,; het lef vandaan haalde om na 34 . en 

48 zetten remi~e aan te bi eden. Fei t: is dat hij na zijn 2e re111ise aanbod 

even met zijn teamleider pra atte en da arna meteen opga f. Marc ole en daar

mee 2- 1. 
Op de borden 7 en 9 sloe ge r1 ondertussen Matthias en Christoph hun slag. 

Minder goed ging het met Clemens aan bord 6 . In de open i ng werd er een vol 

stuk afgeragd en Clemen s dacht al aan opgeven toen zich plotsklaps 

ontsnappingsmogeli jk heden voord eden . Cl emens vocht fel terug, maar n1oest in 

de slotfase voor het afbr eke n voor de ovennacht zwichten. 

Daarmee was het 3-3 en de str ijd l eek we er open . Aan de hogere borden waren 

we echter wat minder voor tv arend . 
Ons opstomend tale n t 'Ei nstein' de Groot trof met zwart een zeer zware 

tegenstander en werd steeds ver de r teruggedrongen. Vlak m1 Clemens gaf hij 

op : 4-3. 

Dat was ook de eindstand van die avond , want de overige partijen werden 

afgebroken in een afbraakstand v oor ons . De zaak was beslist. 

~~ meest dramatische wendingen deden zich voor aan bord 5 bij 

Étm en ander illustreert onz e onervarenhe i d. Niet dat wij, in 

US4 van elk talent gespeend zouden z i jn, doch wij zijn slechts 

Stef Raven . 
ons nederige 
groentjes. 

.t 
· Î 

. ,( 



Stef slaagde erin de stelling dusdanig te comp lic eren . dat de grijsaard 
tegenover hem na 39 zetten door zijn vlag ging. Hij vergat echter zijn 
tege~stander en de wedstrijdleiding hierop te .a.ttenderen. Na het afbreken 
was datgene wat overbleef dermate deerniswekkend, dat Stef na een na cht 

slecht .. slapen capituleerde : 5-3 . · 
Ook Lahsen Abadi kon het niet bolwerken. Hij was met een stuk meer uit de 
opening geko~en, maar de ~wakke positie . van zijn koning bleek in het 
middenspel fun~st. Bij het afbreken stond hij een stuk en 2 pionnen achter. 
Het was r.iet te houden en 00k Lansen gaf na afbreken op. 

Helaas, helaas, tl,; heb het nog :·~.ren uit we ten te stellen maar ontkom er 
niet aan, aan het openbare tn"hunaal dat ' dit blad nu eenmaal is. Ik sta 
hier voor een ernstig more el dilemme, : moet ik het laten zien f niet ? 
Ik besluit friei:bij dl1... niet te doen . !:,;:..:: een -publicatie van mijn geklungel 
zou een funeste t..itwerkiP g kunnen hebben ,,p het fitoreel v·an mijn teaJJ1genoten 

Toch een !•.orte sf ee ctekening. 
De partij volgèe het voor mij ::.;o vertrouwde patro<m. De grijsaard tegenover 
mij speelde zich zelfve:i:::-r.ek erd door de op ,sning. n.: ~-..,et in die periode niet 
al teveel iûdruk op hem gR~aakt hebben. Bij de Se zet .1erkte ik dat hij 
mijn do<"lr al î.:et gereg-31 en de konsternatie ron d het. lege 8e bord wat 
zenuwachtig geword~n moto .riek zat te bestude r en . Dat gaf mij ::chter ook de 
kans hem i:i te schatten. Ccen bijster creatieve geest, dat zae. :ik direct, 
maar wel een t:egenst'ande r die g~ch•J.d:.g op het foutje wacht. G(;::,.·,:i.(Hlijk, 
dus. Omdat he.t 'l-2 w:..:: ;;t ng ik vrij snel zwaar in de aanval, en ik !:};Ragde 
erin met een stuk meer uit <l\$ .::c.:::.;licatles ~e komen. De man had het ü-"..<'l.T. 

niet gemakkelijk mee, na mijn 18e ze.t begoi'l hij onverstaanb aar in zichzel:i: 
te mompelen en ik had ~v en de vrees dat hij een acute .b eroerte op zou 
lopen. Borrel na sigan r na borrel na sigaar ging er door. Ik stond 
gewonnen. Alras echter kwa"ll d.(' blund er ~n zijn ontstemd g.amompel ging ov-er 
in een zach t gez~!'g. Goed r.,t!refnr!Il eerd als ik ben opgevoed meende ik daarin 
de psalm • eens als do ha7 .U,inen k1 inken ' te ht .:ken nen. 'T was dat hij daarna 
in gulheid nog ~en pionn e tje te r ug gaf. Remise. Nog net. 
Daarmee was de eindstand 6 }_/2 - 3 1/2 voor DCG2. 

RESUMEREND EEN ZWARE NEDERLAAG VOOR US4, MAAR WE KOMEN ERAAN, ER WAS 
TEAMGEEST EN ER YERD VOOR IEDER VELD GEVOCHTEN. OP 15 DECEMBER IN ONZE 

EIGEN KUIP GAAT HET GEBEUREN. 

Volgende wedstrijden: 
15-12 US4-Raadsheer 4 
8-3 US4-0ns Ruis 1 
7-4 ES80 -US4 
10-5 US4-Nieuwendam 4 

Jan Bri..nkman 
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:Q.S-4 IN DE LIFT 

Ik had mij thuis voorgenomen om, in het belang van het 
team, zorgv uld i g en gecontroleerd · te openen . Een volledige 
behandeling van het Raven-Indisch is t e chni s ch niet 
IilDgelijk, om de s i mpe le re de n da t ik de voor be r ei dende 
zetten van mijn teg ens ta nder ni et k<:. n. Voor de gr,ed,1 orde 
volgt hi ~r to ch een kor te samenvatting, waarbi j 
ingewikkkelde var iatten zijn weggelaten 

1. poetsen van de tand en 
2. nog even goe d sch e r en 
3. preparatie kled i ng ( sexie-sljp omwisselen voor nie t 

knellend exompla3r, etc. J 
4. Spulletjes in j as doen (notatie-boekje, pen, sha g , 

aanste .ker , :..:ni p , et c ) 
5 . kopje sterk e kof f i e 
6 . nog een extra kopje . 
7. Uitleggen aan pa rt ne r hoe belangrijk de par t ij van 

die avond w~l nie t is. 
8 Nog even ee:n t heo rie -boe kje .i ~laa n . 
9. Onderweg op de fie t s ~xt ra diep ~dc mhalen 

De eerste minuten van een sch aakpartij zijn voor mij altijd 
beslissend. Ik mabk kenni s met bord, klok e n stukken en 
bovenal met de vija ud, de opponent, het slachto f fer. Zo ook 
op die ge<lenkwaardi ge din s dag 15 de c.e:mbe: 198'! . Ons team 
(US-4 J zou, onde r de be kwame leiding van coach J an Brink.man, 
haar derde exte r ne matc h s pe len . Er s tond veel op het spel. 
Het moreel Vil n dB pl oeg was goed, onda nl: s de vele 
tégenslagen die het j onge team reeds had gekend. Zo kwamen 
bijvoorbee l d, door een ongelukkig misverstand, twee spelers 
niet opdagen in de W'9dst r i j d. bij Blauw-Wi t. 0::1danks deze 
bijna hopeloz e uit ga ngspos i tie namen de speïer s driftig deel 
aón de taktiek bespr ek.ingen vooraf. In weerwil van de, mede 
door de arbi tr a g·a van de par ti j d ge spe lleide r af ge dwongen, 
nederlaag, gingen we met een posi tie f gevoel na ar huis. Met 
dit team konde n we a l les en ied er een aan. 

In een flits taxe e r de ik mijn tegenstander . Zi j n kolossale 
lichaamsomv ang en het bij passe1. ·ie, goedaardig-slome ogenduo 
verr i eden een pass i e f en g>3laten spel-type. Achteraf besef 
ik dat het niet ZOL~e r zijn balletj e- balletj e lichaamsbouw 
als•i;el zijn ·kapsel was dat van doorslaggevend belang is 
gewees t nie avond . Zoa l s gewoonl i jk was ik met mijzelf over
een geko:man 1~t :!.k deze partij zou gaan winnen. Deze 
gedacht e komt s l echts ged ee ltelijk voort uit arrogantie, is 
illll!lers een co ns t an t e i n de belevingswereld van iedere 
vol wassen scb ak:::;: . rotaa l onverwacht s voert de kolos een 
taktische be'"'eg~ng ui . Zijn r echte r- arm zwee f t over het 
bord en kamt buven è~ veld n e 4 ,f5 en f 6 tot stilstand . 



Het protocolaire h2ndjç-schudden is voor m:tJn ge oel net ze 
onnatuurlijk als het gekluD.gel met nes e11 ,ark tij<lens het 
jaarlijkse schoonmoeder' s-zes-ganien-lc-en:;_tdiner. De ceremo
niële woorden "suc ,:::es" en "prettige partij" ontdoen het 
schaakspel van hae1.r ho.ardigheid en bevestigen ongewild het 
waanzinnige gezel&chapsspel-imagc·. Iedere schaker weet dat 
het ontzettend belän.grij k is om je tegenstander steeds weer 
voor te ziJ n. :Met neemt· dit 1-rol 'de wet van het initiatief'. 
De beweging der s~uk~~n is maar een onderdeel van de strijd. 
Door de snelle I!lauoeuvre stond II: .• jn opponent onroisk<:nbaè'r op 
punten voor in de _psycho oiische $lagenwisseling . 

Er word.t wel beweerd dat ds war~ schaakspirit gedrev€n wordt 
door een paranoïde g,3estesgestel dbeid. 'Een schaker ziet het 
leven als een. Spc=!l en de strijd om het bestév.1u als een 
systeem, waartij op·ti maa1 lpersaonliji:d r~sultaat ve:!'."kregen 
wordt door. vc,ortdunmde, nauwke•irige calculatie var1 moge
lijke zetten van de tar;er..standus. De ·3chak~r beseft dat in 
het ec te leven slechts :r11et zwart gespeelà 1:an ,mrden. Het 
schaakspel is zijn escapade. De ultieme uogelijkheid, steeds 
weer opnieuw, om ·ce spel~n :n:et 'wit'. Eventjes h1 de b():mel 
van zekerheden en colllfortabele voorspeJ ba~rheid. D':! schaker 
verkiest de eenzaamheid t>ovèn- et immer geïd.ealisfclerde 
samen-zijn. Keer op keer incaseert de schaker.zijn verlies . 
Eet doet verschrikkelijk veel pijn. Schakers \reten dat van 
elkaar. Het zijn sad:tsten en sado-masochisten ~egeHjker
tijd. Natuurlijk w-on.k.>:11 èr sussende woorden gesproken. De 

analyse achtend is een r tueel waerbij de winaar nageniet 
van zij Il ors~.sme, terwij 1 · c!e verslagene rouwt om het onrecht 
wat hij zichzelf di ,~ avond aan heeft g-eda.an. 

De zwaarste :mori.-en-te1, uit !\9t l e ven v;;in een schaker zijn die 
momenten, wz::.a:-in zi ,:;n s ;1prioriteitsgevoel wankelt en waarbij 
hij geconf:ronte<:!rd ~:::dt met eE11 onsti.urbare r door God ge
geven?) werkelljkhei : èe realiteit dat er mensen rondlopen, 
die zavee:i beter ïn.u)nen schakeü, dat ze doe!' hem nooit 
kunnen warden verlag.?n. Een sc.aaker kan niet tegen zijn 
verlies. Stzeds weer streven naar de winst en vooral het 
winnen zelf zijn voor hem primaire levenst'2.lhoeftea. Naarstig 
zoekt hij naar exc;.is fc:s voor zij 2 falen. Een schaker zal in 
het diepste van zijn zi~l nooit tunnen erkennen dat hij door 
een ander verslas~n is. Omgekeerd heeft een schaker pas 
gewonneu cÜs iedûr~en, tot de ldatste man, verslagen is. Het 

genot dat. de sc1ake.r P• oeft bij een als fantastisçh ervar~n 
overwinnjrig, . werkt n,0:i:i:mat:.l 6 tot 24 uur. Alleen dt:1 brain
storm van een .!(-:e r vakkundig pschycbiater of de onaf
wendr., .. re biol 0gis-:-he o:::io::l kunnen de schaker b.~vrijden uit 

. zijn zett.·2~ciwaJ.1g. 

Zijn m&chtige recht.e::-kole1ls·· ~hop zet.te mt een, naar verhou
ding bescl':.ei'ien klapj~ hat tijdmechan.1.sJie in werking. De 

mistroos':.ig~. oer-ongezelligi:!, sfeerloze, hclverlichtekel<i.er 
ve~nnderdc piots~ljn3 in ee~ uto9isch paradijs . Eolele 
secol'<len gelel!eè hi~k het leve'l nog 2inloos. Nu was de 



simpels t ~ existentiële handeling gepromoveerd tot iets van. 

wezenlijkt :l.mportantie. He.; halen van een drankje aan de bar 

was pl otse .U..,..,~ o:mgeve~ door een mystieke cm tple x:i.t eit . 

Verscholen achtb : een fa cade van zelfverzekerd~ kalmt e over 

treed ik even latf. :r · <.!~ wet van de z,;,,-ijgzaamheid. Met de 

zoete woorden "Wil je 1.·.;, .•. s dri nken'?" herwin ik op eenvo uc.i ge 

wijze het initiatief in ct~ ~s ychologich e strijd. Een beet je 

teleur gecteld over zi j n COjS~~ptie-ke uze [niet-al c ohol i sch] 

loop ik, in rustige tred, richtin~ bà r. Cnderweg ma11oeu'ltr eer 

ik me langs verschillende barages, Wó~~onder een gemeen- laa g 

plafond onder de trap . De hoofdwond van de laatste bots in e 

was nog maar x:et g9heeld, e n i k zou me i "en derde keer 

stoten aan het zelfde gesteente . 

De barman heeft duidli?lijk ge e n enkel besef van h"'":geen er 

gaande is. Speculerend op de beleefdheid van mijn t ·~ en

stander, wacht ik gespann e n t ot de barman einde l ij k kla a r ~s 

met het afdweilen van de bar. Roya.al beste l ik uiteindelijk 

dan 1 koffie en een glas met uitgeperste sinaa s appelen 

[vita:nine-C, gce d voor de hersentjes!). Zo voorzicht i g moge

lijk balanceer ik teng naar de speelkelder. En ja hoor , de 

rat heeft de k lok dJ la ng ingedrukt. Extra gemotiveard door 

mijn [uitera a rd v~rh ole~l verontwaa r di~ ing hie~over, antici

peer ik op zijn l af fe Pg1- f3 [ na 1. e4 , e5l. I~ oesh•it, in 

weerwil van perestr oikn en g las n st, over te " gá,;'1:i; tot de 

Russische verdedig ing t Pf6 3 . Na Pe5: volgde het avon

tuurlij k?. De7. :H.aar ba t ik ver der niet in zet-tec:ilnische 

details tr- P.den . Ik wil met name du idélijk 100.k.en boe belang 

r i jk de ps ycho l og ische, efivirome ... tele en soció.al-biologisch 

fa ctoren zijn , vo oral op ' ons' niveau. Als ik allee~()). a.~~k 

aan de grijns w,3.ar u::ee die voge l de hele vèrdere avo.:id langs 

de andere bord cu li ep. Walgeli j k. 

Ik weet natuurl i jk aie t hoe ve û invloed mijn verlies fen 

z .ijn grijnzen] heeft gehad op de overige spelers. Ik ben er 

wel van overtuigd, dá t et i nv l oed heeft gehad en één ding 

is zek e r: we hebben gew nnen ! Die avo nd reed ik met :minder 

pijn in èet h~rt naar huis dan normaal. Thuis gekomen maakte 

ik mijn vriendin eve:o wakker met ee n fl uisterend "g-e-w-o- n

n-e-n". 

Stef Raven. 



E..~terne partij, 15 december 1987 
Wit: Gery Opgenhaffen (Raadsheer 4) 
Zwart: Jan · Brinkman (US 4) 

. ... · . 
DeA:JCha.akspeler kent in zijn carriêre soms 
gevoélens .... van intense verbijstering èn 
diepe zelfhaat. Hij (soms zij) vraagt zich . 
op die kritieke momenten af of hij/zij niet 
alsnog de.studie voor het behalen van het 
pionnendiploma KNSB dient op te vatten. 
Niet alle nederlagen, eohter, leiden tot 
der~lijke gevoelens. Soms zijn er neder
lagen waarbij de schaakspele r na afloop 
op- en terecht meent: · deze win naar verdient 
een Herenpile (waarb i j wel aangetekend moet 
worden dat in mijn geval het behalen van 
het pionnendiploma KNSE zinvol kan zijn) . 

1 d2-d4 Pg8-f6 
2 c2-o4 e7-e6 
3 Pg1-f3 b7-b6 
4 Lc1-f4 Lc8- b7 
5 e2-e3 d7-d5 

Ik vraag me af of het zo goed waa de d-pion 
zo ver op te spelen. Wit kri j gt een sterke 
aanval op 07. 

6 Pb1-c3 
7 Lf4:d6 
8 Lf1-e2 

Lf ö-d6 
Dd8:d6 

Nog geen zin heeft 8 1Pb5 vanwege 8 ••• Db4+ 

8 
9 Dd1-a4 

10 0-0 

Pb8-c6 
0-0 

a7-a6 

Zwart heeft de opening niet gQed aangepakt; 
hij staat in het defensief gedrongen. Een 
ontwikkeling van het darnepaard n~ar d7 in 
.plaat's van c6 gevolgd door •c7-c5 had iets 
meer.lucht gegeven. Wit maakt . nu dec-lijn 
vrij voor de aanval. 

11 c4:d5 
12 Pc3-e4 
13 'l'f1-e1 
14 Da,4-c2 

'pf6:d5 
Dd6-e7 

b6-b5 
Pd5-b4? 

De zwarte zet dient om de aanval op h7 (na 
Peg5 te pareren. Het paard op b4 komt et,hter 
ge!soleerd te staan en zoals later blijkt 

. wordt de aanval ook n i et echt gepareerd. 
\ . 

Beter lijkt me 14 ••• r5; A) 15 Pc5 Pdb4 16 
DbJ Lo8 17 a.3 Pd5 en de aanval ,loopt in 
ieder geval voorlopig vast; B) ' 15 Dc5 Df7 

16 Peg5 .Dg6 en de witte aanval ia gepa
reerd, met name het paard op d5 staa t 
zwak. 

15 Dc2~5 Deî-d.7 
16 Dc5-h5 f7-f5? 
17 Pf3-g5! g7-~ 
18 Pe4-c5 Dd7-e7 · 
19 Dh5-h6 Pc6-d.8 \ 
20 a2-e.4 c7-o6 

Ik rèaliseerde ·me wel dat deze zet de 
problemen niet kan oplossen, maar een open 

.. a-lijn leek me nog veel schadelijker. 

..... 

21 Le2-f3 
22 a4:b5 

23 Pc5:b7 

Pb4-d5 
c6.b5 

De7:d7 
Ook 23 ••• P.b7: helpt niet; 24 To6 en n . .1. 

A) 24 ••• Pd8 25 Te6:! Pe6: 26 Ld5: etc. 
B) 24 ••• Tf6 25 Ld5: met stukwinst. 
C) 24 ••• Dg? en 24 ••• Dd7 gaan ook niet. 

24 Tc1-o5 Ta.8-a.7 

Niet zo goed maar ook 24 ••• Dd7 lÖopt . uit 
op een ramp vanwege 25 Td5: ! ed5: 26 Ld5:+ 
Kh8 27 La8: (beter wellicht 27 Df8:mat , 
Uw nederige typist LIM). Alternatieven 
zie ik niet. 

25 Pg5:e6 
26 Lf3:d5 
27 Tc5-06 
28 Tc6-o8+ 

Pd8:e6 
Db7-e7 
Tf8-.f6 _ 

En ik geef op: 1-0. Gel~ig deden m'n 
teamgenoten het vandaag béter. 

Jan Brinkman 
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SPANNING Elf SENSATIE IN TWEEDE ROW.ool! 

·vee~ hoeft hier niet gesproken te worden; 
aanschouw zelf met bord en stukken leed 
e:i tz!iomf .11it het bekertoernooi. 

· Jaap , 1)einema - Wim van de,; Bij · 
Gesloten Siciliaans 

1 e4 c5 2 Pc3 Pc6 3 Pge2 Pf6 4 Pf 4 ( ee n 
onschuldige voortzetting, natuurlijk, 
maar niet geheel onbekend) 4 •. • d6 5 Lc4 
a6 6 a4 e6 (houdt d5 onder kontrole, de 

:· meest flexibele opstelli ng, 7 d3 Le7 

8 Le3 Pe5 9 f3?! (dub~eus, 9 ••• Pg4 was 
geen dreiging) 9 ••• Pc4: 10 dc4: 0-0 11 
De2 Dc7 12 h,4!'? (ha, he-t wordt le uk) b6 
(12 ••• h5~·ziet er ook speelbaar uit) 13 

g4 Lbî 14 g5 Pd7 15 Ph3 f5 (dit pakt wel 
goed uit, maar vertrouwen doP. ik het 
niet. Het meer thematische b5 of d5 was 
voor zwart echter al niet makk:e1ijk meer 

'te realiseren) 16 h5?! fe4: 17 fe4; Pe5 
18 Pf4 Dd7 19 0-0-0 b5 20 ab5: ab5: 21 
cb5: Lg5: 22 Thf1 Ta.1+ 23 Kd2 Td1 :+ 24 . ... 

Kd1: Df7 (want 24 ••• d5 25 Pe6: is las
tig) 25 Pb1 h6.?? 26 Pd2 Dd7? J 27 Pg6 ! ? 

Tf1:+ 28 Df1: Pg6: 29 Lg5: hg5: (nie t 
nod.ig,veili:ger 29 ... Pe5) 30 hg6: d5? ? 

(nu verliezend, pion g6 moest onmiddelijk 
worden /iangevallen met 30 ••• De8!) 31 Dh3 
Lc8 (ook na andere zetten stort de zwarte 
stelling .in) 32 Dh7+ Kf8 ,33 Dh8+ Ke7 34 
Dg?:+ Ke8 35 Dg8+ Ke7 36 Df7+ 1-0 (Na 
dameruil _promoveert de g-pion. We moeten 
de witspeler compliméntera.n, want ~e t dit 
punt was voor wit de gehel e koek op) 

Ed Schouten - Koen de Vries 
Caro-Kann, Panovsysteem 

_
1 1 e4 c6 2 d4 d5 3 ed5: cd5 : 4 c4 Pf6 5 
Pc3 e6 6 a3f? (verhindert -cnnodi~ Lb4) 
6. • .Le7 7 Pf3 0-0 8 Ld3 dc,1: 9 Lc4: Pbd71? 
(nu het gebruikeli'jke Pb8-c6-b4-d.5 van de 

baan is kiest zwart een alternatiev e route) 
10 0-0 Pb6 11 Ld3 Ld7 12 Pe5 Tc8 13 Te1 
Lc6 14 Te3 Pbd.5 15 Tg3 (zeer direkt, ruilen 
op c6 lijkt mij goed voor wit) 15 ••• Pc3: 
16 bc3: Le4! (aldus ont~cnuwt zwart het 
witte spel) 17 Lh6 Lg-6 18 Pg6: hg6: 19 Ld2 
Ph5 20 Th3 Lg5 ! ( de zwakte van de wit te 
centrumpionnen doet zich vanaf nu gevoelen) 
21 Le4 Ld2: 22 Dd2: De7 23 De3 Tc7 24 Lf3 
Pf6 25 Teî Td8 (ik .zie geen weerlegging -vän 

25.;· •• Da.3: want 26 Df4 Dc3: 27 Dh4?? werkt 

niet echt na 27 ••• .De1:mat) 26 g4 (de vice-

kam::;üoen · he'3'f+. ge..~oog · van z1 Jn eers1,~ -

n-ig:e tegenstander, ma.a.:r grijpt naar té 

scherpe 111idde-en - alti}d. de beste · pog:i.:ng 

in verdachte stelling) 26 ••• Pd5 27. De5 
Tc3: 28 Dg3 Ta3~. 29 g5 Tf3: (or.nodig, ma.ar 
de vlag van de zwartspeler kon -elk moment 

vàllen) 30 Df 3: Dg5+ 31 KM Pf 4 . 32 Tg1 

Dd5 33 Dd5: Td5: 34 Th4 Pe2 35 Tb1 b6 36 
Td1 g5 37 Tg4 Pf4 38 h4 f6 39 }:lg5: fg5: 
40 Tc1 Td8 (tijdkontrole gehaaldt maar 
zwart heeft verzuimd de genadeslag uit te 
del~n)41 Tc7 Td5 42 ,_Ta7: Kh7 43 Tb7 b5 

' 
L 
î 
: 

44 ·Tc7 Kg6 45 Tc5 Kf5 46 f3 Pd3 o-·J 
( op 47 Tc2 beslist de opmars van d.e b-pion i 

::bo:: 4~:~::1_4:~:j:f::~ 
1

1. 

Gesloten Siciliaans 

1 Pc3 (een grapje dat bijna altijd tot 
bekerule stellingen leidt) 1 ••• c5 2 e4 I'c 6 
3 f4 g6 4 Pf 3 Lg( 5 Le2 ( geen bekerlde zet) 

Ph6 6 Pd5 0-0 7 PeJ f5 8 eî5: ( de "na
tuu.rlijke11reaktie 8 d3 fa.alt hela.as op d~ 
positie ~an Pe3 waardoor f4 ongedekt is) · 
8. • .Pf5: ,!9 0-0 d5 10 a4 (alweer origineel.: 
de toren komt erbij) 10 ••• e5 11 Pe5: Pe5 : 

12 Pf5 ': Lf5: 13 fe5: Le5: 14 Ta3Dd6! ·15 
g3 Le4 16 Lf 3'? ( heel fout, mé:.a.r na 16 d.3 

staat zwart ook superieur) 16~ •• 1g3: (t j a~ 
na 17 hg): Dg3:+ 18 Kh1 Tf3: 19 Taf3!Tf ö 
mag wit het opgeven) 17 Le4: Lh2:+ 18 Kh1 
de4: 19 De2 Le5 20 d3 (iets te laat) Tf1:+ 
21 Df1: Tf8 22 Dh3 Tf5 23 Kg1 Ld4+ 24 Le3 
Df6 ( de genadeslag) 25 de4: Tg5+ 0-1 

· Peter Fernhout - Ardjan Langedrjk 
Siciliaans 

1 e4 c5 2 Pf3 e6 3 d.4 cd4: 4 Pd4 !>f6 5 
Lg5? (kost materiaal -) 5 ..... Da.5+ 6 Ld.2 ( ot ·. 
6 Dd2 Lb4 7 c3 Pe4: 8 cb4: Dg5:) 6 ••• Db6 

l 

7 Pb3 Pe4: 8 De2 Pd2: . 9 P1d2~ d5 "10 0-0-0 
Le7 11 Pf3 Pc6 12 Pe5 Pe5: 13 De5: 0-0 , 

14 g3 Lf6 15 Df4 a5 ;6 a4 Ld7 17 De3 De3t 1 

18 fe3: La.4: 19 Pc.5 ~Lc2: (pion nu!r..tnér ·i:rie 1 

is binnen) 20 Kc2: Tfc8 21 ICb1 Tc5: 22 Lg2 1 

a4 23- Td3 Tb5 0-1 (24 Td2 a3 is wel :,,eer · 1 

troosteloos) 

Thijs Wertniger - Adriaan Houtsmuller 
Bogo-Indisch · l 

r 
1 P:f3 Pf6 2 d4 e6 3 c4 Lb4+ 4 Ld2 a.5 5 g3 i 
0-0 6 Lg2 Pc6 (zliart _ stelt c,'zièh "Eich;t-! fogo ' _) 

op 7 0-0 d.5 8 cd5: -ed5: 9 Lg5 h6 10 1 
Lf6: Df6; 11 a3 Ld6 12· Pc3 Le6 13 Tae1 ! 

' 



13 ••• Dd8 14 Dd3 Le? .15-Tf'd1 Dd7 16 Dd2 'I'a.d8 
17 e3 Lg4 _ 18 Tf1 (het witie spel is wel 
h~~l planloos, maar hoe moet z-wart profi
teren?) 18 .... Lf6 19 Pe1 Pe7 20 Pd3 c6 21 · 
Pa,4 ,J)c7 22 b4 ab4: 23 ab4: Ta8 24 Ta1 Ta.'( 

· 25· Ta2 Tfa8" 26 Tfa.1 Pc8 27 Pc3 Ta2: 28 Ta2: 
Ta.2: 29 D~: Pd6 30 Da? ( een vergeafse po
ging tot a.ktiviteit) ':/.) ••• De7 31 Pc5? (dat 
fa.alt namelijk) 31 •• ~1<14;! (n~nt een pion) 
32 Db8+ Kh7 33 ed4:?? (reken t sl echts op 
33 • .::.De1+ .34-Lf1 Dc3: 35 Dd.6: roet behoud. 
van het stuk) 33 ••• De1+ 34 Lf1 Lh3 0-1 

Aernout Bouman - Henk Simon 
Dame-Indisch 

1 d4 Pf6 2 Pf 3 e6 3 04 b6 4 g3 La6 5 b3 
Lb4+ 6 Ld2 Le7 î Lg2!'? (Ka.rpov-Sokolov, 
match 1987 gaf 7Pc3 d5 en 7 Pc.3 CH> te 
zien, ·+3 =2 -0 voor wit) 7 ••• d5 8 Lf4 
Pd7 (want 8 ••• dc4:? 9 Pe5 is slecht) 
9 Pe5 Pe5: 10 de5: Pe4 11 0-0 f5??(kon-. 
sekwent blijft zwart spelen t egen c4, nu 
is 12 ef6:? Lf6: ,natuurlijk slecht) 12 cd5: 
ed5: 13 b4 0-0 ·14 f3 (daar moet het eens 
van komen, · bovendien wint de tekst .zet ge
forceerd materiaal) 14 ••• Pg:5 15 Lg5: Lg5: 
16 f4 Le7 17 Ld5:+ Kh8 18 La8: (dat ligt 
voor de hand, de witspeler suggereerde · 
achteraf 18 Db3 als goed voor wit, maar 
met de mogelijkheden 18 ••• Le2: en 18 ••• 
Lb4:! moet zwart goed spel krijgen, zo 
lijkt me) 18 •• .• D~-8: 19 a) ( wel erg lang
zaam, ma.ar zo blijft veld 05 tenminste 
nog onder kontrole} 19,. .... ne4 20 Pd2 De3:t-
21 Tf2 Td8 22 ;'I'a2 g5 ! (lopers hebben de 
ruimte nodig ••• ) 23 Db3 (dit f aalt jam
merlijk op een tussenzet, d 'moest zo 
lijkt het 23 fg5: Lg5: 24 Db3 en nu A) 
24 •••. f4 _ 25 g'f'4~ t:t4: 26 De): -~3: 27 
Kf1!, en wit blijft op· de been of . B) 
24 ••• Td2: 25 De 3: Td 1+ ! 26 Kg2 ( 26 Tf1 
komt op hetzelfde neer) 26 ••• Le3: 27 Tc2 
(niets helpt meer) 27 ... Lb7+ 28 Tf3 Tg1-t-
29 Kh3 f4 30 gf4: Lf3: 31 "gf3: Lf4: ·met 
technische winst) 23 ••• gr4: 24 gf4: (tjat 
24 De3: fe3: .vorkt twee stukken) 24 •• 5Tg8+ 
25 Kf1 Le2:+ 0-1 (Wit gaat snel mat) 

Gert-Jan Fröberg - Coen Mekers 
Caro-Kann 

1 e4 c6 2 d4 d5 3 Pc3 de4: 4 Pe4: Lf5 5 
Pg-3 Lg6 6 Pf3 Pd7 7 Lc4 e6 8 Lf4 Pf6 9 c3 
Le7 10 Pg5 Pd5 11 Ld5: Lg5: 12 Lg5: Dg5: 
13 Lb3 0-0 14 0-0 Tad.8 15 De2 Df4 16 Ta.d.1 
Pf6 17 1rfe1 Kh8 18 f3 Db8 19 Df2 a.5 2C, a3 

b6 21- Pe2 Pû.5 22 g3 h6 2,3 04 Pf6 24 Pf4 Lh7 i 
25 La2 ê5'? ( tot clusverre een kal m parti j
tje en nu een blunder die een pion kost ) 
26 Te5: c5 ( de ''pointe") 27 Tee i od4: ·25 
Td4: Td4: 29 Dd.4: Td8 "?I.> Df2 Dd6 31 Pd5: 
Pd5: 32 ,cd5: 'I'c8 33 Dd.4 b5 34 Khf (ïets 
direkter ·is 34 De5 met zeer bedenkelijke 
~telling voor zwart) 34 ••• b4 35 ab4: ab4: 
36 Da? Df'6! ( en nu· staa~ wit verà.~ht) 
37 De.3? (slecht: 37 Df2 gaat nog want 

! 
i ,\ 

L 37~ •• Tc2? faalt op 38 Te8+) 37 .... Db2: 38 
Lb3 Tc3 39 De8+ Lg8 40 Lu.1? ( verliest f 
zond.er kans, beter 40 d6!) 40 ••• Dd.2 41 De5 r., 
f6 42 De8 Tcî 43 De2 De2: 44 Te2: Td1 :+ 45 [· 
Kg2, T~5: 46 Tb2 b3 47 Kf2 Tc5 48 Xe3 Tc2 1 • 

49 Tc2: bc2: 50 Kd2 Lh7 51 f4 Le4 52 h3 f5 ! 
t 

54 Kd2 Kf7 55 h4 Kg6 0-1 1 

Jan-iiick Derksen - Bert Westera 
Wolga-gambiet 

f, 
! 
1 

!; 
1 

d4 . Pf6 2 c4 c5 3 d5 b5 4 cb5: a6 5 e .... l, 
Lb7 (valt direkt d5 aan) 6 Pc3 Da5 7 Ld2 t· 

..... Db6 8 e4? 'tè vroeg, beter 8 ba6: of 8 Db3) f 
8 ••• ab5:i 9· f3 . (ná 9 t.b5!Pe4: 10 Ld7:+ Pd7: ! 
11 Pe4: Ld5: 1'2 f 3 Ta2: wint zwart) 9 •• • b4 1 
10 Pa,4 Da5 11 b3 g6 12 a3 Lg7? ! ( luiaard : .. " 
na 12 ••• Pa6 ! 13 a.b4: Pb4: staat zwa.r·t ·~of) 

1 
• 

13 ab4: cb4; 14 Tc1 d6 15 Le.;, Pfd7 16 Pe2 f 

0-0 17 Pd4 Pc5 18 Pb2! (en zo blijft wi t 1·, 
nog net .staan) 18 ••• Tc8 19 Pc4 Dd.8 20 .Le2 r-, 
Pbd7 21 b4 ( dubieus, ha 21 0-0 Ta6 krijgt 1 ••. 

wt de a-lijn,- maar wit spel tegen b4) f-·.' 
21 ••• h5 22 Dd2?? ( oliedom) 22 ••• Ld4: · 23 i> ~ 
Ld4: Pb3: 24 Db4: (verliest op dag, maar L 
leuk was het al niet me-er voor wi t ) 24... • , 
Pc1: 0-1 (Na 25 Db7: Pe2: 28 Ke2:. Té:4: I · 

~i:~i~tv:~ ::~:~ op 2~ JAJio::-1 

88 
. l . 

AJU .19 leverde· het .volgende op: ! 
-1. Koen de Vries - Bert Westera. 
2. Adriaan Ho-utsmuller - ;Ardja:.n La.ngediJk 
3. Jaap Deinema - Co.an Me.kers 
4. Martijn Spaa..n - Henk ~imon 

Zullen de 2wa.rtspelers weei· vernietigend 
l ithalen? · Zorg dat Je er bij bent! 

L:00 061287 
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Het nieuwe jaar 1988 is nog maar enk ele wek:e:n jong, maar de beste Oargl van het ja.ar 

is vermoedelijk al gemérn.kt op de eers t e spe-el avond. Op dat moment bestond deze rub r iek 

nog uit oen lege bladzi jde, maar omda t mijn eigen partij allang was afgelopen liep ik 

wat rond te kijken en kwam terecht bij het bord van Henk, bij wie geregeld iets valt 

te beleven. Zo ook op dez e nu reeds legendarische 5de januari van het jaar 1988: 

In een nerveuze ti jdnoodfase had Henk een gunstige stel hng al laten g..1.1.ppen, maar 

hoe gev2.arlijk de vrije a-pion kan zijn blijkt misschien al uit het krankzinnige 

36 ••• Dc4 !? 35 Dd6: a2 waarna wit zich bij eeuwig schaak lijkt te moeten neerleggen. 

Begrijpelijkerwijc speelde zwart ~6 ••• Pf5? ! 37 Dd3 W:int een stuk, want het paa.rdka:n 

niet meer worden gered. !•:aar of dat na 37 ••• a2 !'? 38 Df5:+ zo belangrijk is is zeer de 

vraag, bijvoorbeeld 38 ••• Kg7 39 Df6+ Kg8 40 Dg6+ K 41 en wedercm lijkt 

wit zich te moeten neerleggen bij eem :ig schaak! Na e:üg denken speelde zwart nu 

37 ••• Kgó waarop 38 g4 nog steeds een ic,tuk wint, maar alweer ,38 ••• a2 is lastig: zo 

ziet bijvoorbeeld 39 Df~:+er weer ~it als eeuwig schaak en 38 gf5:+ hoopt weliswaar 

op 39 ••• Kh5? 40 Pe1! en zwart verlie<-t: 40 ••• g4 41 Dd1! Dg7 42 Pg2 a1D!? 43 Pf4+ Kh4 

44 Da1: gh3:+ 45 Kh2, maar ~a (39 gf5: ) 39 ••• Kg7 lijkt het weer remise! Het probleem 
van wit is steeds dat 7,etten als 40 Dd1 niet goed werken na 40 ••• Db7! (ook leuk is 

40 ••• Dc3 41 Dd7+ Kg8 42 f6 a1I>+ 43 Kg2 (43 Kh2? De5:+ en zwart heeft een dame-eind .-;pel 

met een pion meer) 43 ••• Df3:+ (wat anders) 44 Kf3: Dh1+ en wit moet winnen, zoals; 
45 Kg4 De4+ 46 Kh5 Dh4+ 47 Kg6 De4+ 48 Kh6: Dh.4+ 49 Kg6 De4+ 50 Df5 en zwart r.iag ds 

dames niet ruilen, want wit promoveert eerst) Na 40 ••• Db7 kan zwart 41 Pd2 met 41. ~. 

Db2 beantwoorden, waar na 42 Pb3 Db1 43 Pc1 ! ! a1D 44 Dd.?+ op het nippertje tot remise 

door eeuwig schaa.i.c le:.dt ! füm WP.llicht wat misplaatste uitweiding die echter lee:r t 

hoe versté'.ndig de voortzetting van de witsp r;ler was: .38 Da.3: ! Een gezonde pionwin~t, 

die wit serieuze winstkansen geeft. Echter, Henk vervolgde na wat gepeins met het 

verbijsterende 38 ••• Dc1+?? (of misschien !! als het als schwindel was bedoeld), en 

nu gaf Johann ir. één zet twee dames weg met 39 Kh2??? waarop Henk als een haas de 

skore in geweigerde dames twee-twee maakte met 39 ••• Dg4+?? Na. 40 Kg1 stamelde de 

witspeler aangeslagen: ''Veertig, hè?" waarop de zwartspeler in gedachten verzonk, 

vergetend dat hij nog een zet moest doen en ••• de tijd overschreed! 

LDW 060188 



US 2 OPPERMACHTIG TEGEN Ec- vso 

ES '80 1 - US 2 
' 

.5 november 1987 

1" L. Mioch (1907) 

2. 0 Ao Mank (1822) 

Jo p. Urbanus (1784) 

4" R. Kok (1626) 

5. E. Nielsen {1726) 

60 E. Kloppers ( 1499) 

7. Me Schlttssel (1871) 

8. s. Lambregts (-) 
9. F. Kerkhof'1: ( 1i02 ) 

100 H. Mioch (1714) 

= J 0 

- c" 
B. 

- A. 

- R. 

- J. 

- Wo 

- E" 

- F. 

- P. 

van Ommeren ( 199 5) 

Mekers (1891) 

Westera (18J6) 

Hout smuller (17JJ) 

van Hartingsveldt 

Deinema (1966) 

van der B~j (-) 
Wegman (1599) 

de Jxjjk {15)7) 

Berkhout (-) 

( 18J8) 

1,.-0 

0-1 

0-1 

t-t 
0-1 

0-1 

0 ... 1 

1-0 

t-i 
0-1 

US had wit aan de oneve .1 bordeno · totaal 

Op de bovenste verdieping van 
een nogal hoog uitgoval len 
buurtcentrum in do Pijp moes
ten wij - de helden van US 2 • 
bekend van radio en teevee= 
de degens kruisen met h,~t 
vriende1ijke schaaktearn ES •80 
4~n. De onzen waren een klein 
beetje verzwakt, want Peter 
Beugel had ' s kc~ings wapen
:..~chk aan en Rudie van Megen 
stond te schitteren op de 
planken, maar we twijfelden 
er niet aan dat onze soepel 
lopende vernietigingsmachine 
ook deze tegenstander deskun
dig zou verpulveren. En zulks 
geschiedde. 
Roland en Frans kwamen wat 
later, want ze moesten eerst 
nog een partijtje voetbal 
spelen. Dit weerhield Roland 
er niet van . om het eerst klaar 
te zijno Met aanvallend voet
balschaak 1 ic~ hij ons o~d
clublid Erik Nielssn alle hoe
k~:ri van het bord zion. A.:1.n 
het eerste bord evenwe l se beur
de iets vreemds: Jos verloor. In 
mijn aantekeni ,g en staat: ver-

.. 
krampte stelli1g, dus neemt u 
maar aan dat zijn stelling ver
krampt wasc Natuurljjk verloren 
~lj, zoals het echte US'ers be
taamt, de moed nie t. Peter 
won zijn eerste partij in het 
tweede en bewees daarmee een 
rijz< ·nde , ster te zijn. De oude 
rot Frans maakte remise, maar 
de jo nge rot Eef verloor per 
ongeluk. Adriaan had slecht 
gestaan, probeerde toen zijn 
tegenstander in de war te 
brengen, miste de winst en 
toen werd het remise. Dit a11es 
onder het toeziend oog van zij n 
sjagrijnige ooni of' zwager of' 
nee:f, dat ben ik vergeteno 
Dat bracht de stand op 3.,.3 met 
vier a:ft;ebroken partijen. ·•Da's 
niet zo mooi', hoor ik u denkeQ, 
maar alle a:fgebroken partijen 
st onden heel erg vreselijk 
gewonnen. De tegenstander van 
Bert gaf toch maar op en ook 
Coen, Wim en Jaap hoefden hun 
part~jen niet meer "tE\ hervatten 9 

al kwam de tele~onische opgave 
van deze partijen wat 1aat. 
Trouwe lezers zullen begrijpen 



dat deze overwinning geëva
lueerd moest worden. De Pijp

kenners van ons gezelschap 
stelden voor het car, met de 
merkwaardige naam 'Koekenbier• 
~e bez~eken. Aldaar aangekomen 
trachtte uw verslaggever eèn 

bestelling te verrichten, maa~ 

hoe hij ook zijn best deed, de 
barman meed hem alsof hjJ aids 

had. Hoe nu? Goed, il · be n geen 

habitud in dit café, ma ar daar~ 

om mag ik toch wel een gezonde 

consumptie bestellen?! Adriaan 

bleek in het bezit van een gro= 
tere bar presence en kwam terug 

met de gewenste d ankjes. Hij 

kon melden dat de barkeepers 
volslagen toeter waren. Vaar 
moet dat heen? Onze jachtige 
tijd kenmerkt zich vooral door 
het wegvallen van alle zeker
heden. 

FIASCO TEGEN DESISCO 

Een kleine. maar dor- -
stige delegatie US 2-er$ 
toog hierna naar andere 
tapgelegenheuen en passeer
de hierbij dat g~deelte van 
de Pijp waar slechts in 1uch

tige xingarie gestoken me
vrouwen zich in helverlichte 

· kamers achter het raam nes~ 

telen en vergot~n om het go:
dijn dicht te doen~ In het 
trendy caf6 Wildschut hadden 
de jeugdiger leden van ons 
gezelschap enige tijd nodig 
om bij te komen van dit op 
wipd~nde schouwspelo Hun 
oudère begeleiders stelden 
hen op hun gemak ,ue t. aange

name kout en glazen koel -
maar duur - bier. 

US 2 - Desisco Watergraafsmeer 4 

1 december 1987 

1 <> c. .Mekers A" 

2" B. Wèstera w" 
J. A. Hout smuller w" 
4. R. van Hartingsveldt Lo 

5. I{ .. van Megen (-) J. 

6. J. Deinema R. 

7. \l 0 van der Bij H. , 

8. E. Wegman w. 
9. o. Raymakers (-) J. 

10. T. Wenniger (161 .J) c. 

US had wit aan de even Jorden. 

Het is een droef bericht rtat 

ikµ moet brengen: we hebben 
verloren. We waren lánger Qn-

, geslagen ge bleven dan p SY, maar 

vonden tegen Watergraa~smeer 
ons Waterloo. Toen we begonnen, 

stonden we al met 1-0 achter, 

v.d"Brink (2011) t-! 
Simons { 163!~) 1-0 

Leene ( 1866) 1-0 

van Aalderen (1799) 0-1 

Vunrboom (1961) 0-1 

van Gompel ( 1800) 1-0 

Valk (-) 0-1 

Janse ( 1695) 0-1 

van Welzen ( 1 662) ·0-1 

Nota ( 1755) t-t 
totaa.l 4-6 

want Rudie .had een vooruit
ge speelde partij verloren 
van iemand die zich uitgaf' 
voor 'Jeroen Vuurboom 1 , 

maar in wie iedereen on
middellijk Jan 'i'imman her ... 

kendeo We hebben maar geen 
protest aangetekendo 



Het is wel tekenend voor de 
reputatie van US 2 dat onze 
tegenstanders zich tegenwoor
dig verlagen tot dergelijke 
m_~atregelen" 
Coen speelde een degelijke 
remisé tegen een ratingreus. 
Wim werd het slachtorrer van 
een v~eselijke aanval, voort 
komend uit de Draak en Roland 
raakte een pion kwijt, die hij 
nooit meer terug zag: t-Jt. 
Uw verslaggever moest het 
opnemen tegen de voormalige 
hoo~dredacteur van dit perio = 
diek, die tegenwoordig voor 
Desisco zijn externe partijen 
speelto Deze renegaat moest 
gestraft worden. zoveel was 
duidelijk. Door een schtjnoffer 
van een dame won uw dienaar 

, (dat ben ik dus, voor alle 
zekerheid) twee pionn n en 
veel later ook de partij~ 
De one-armed bandit sloeg ook 
toe: 2t-Jt. 

Persoonl;jke scores ·us 2: 

naam boragem. 

Van Omrnerèn 1 

Mekers 1, 67 

Beugel 3 

vestera J,JJ 

Houtsmul.ler 3,67 . 

V~n Hartingsveldt 5 

van Megen 5 

Deinema 6,JJ 

van der Bij 7,33 
Vegman 8,33 

De Rijk 9 

Raymakers 9,5 

Berkhout 10 

Wenniger 10 

... 

Onno sloeg remise af en 
dat was heel ~iink en dap
per, maar niet zo yer
standig. want hij verlooro 
Th ij s speelde op d~ een of 
andere - ~anier remise en 
Adriaan won, waarna op de 
s~houders van Ee~ de zware 
taak rustte om te winnen 
om de einduitslag nog gelijk 
te maken. Helaas stond hij 
helemaal verloren. Dit be
tekende een 4-6-nederlaag 
en een drastische verklei
ning van onze promotie
kansen~ Dinsdag 19 januari 
zullen we Pegasu ·s moeten 
kortwiekeno 

Jaap Deinema 

pt/pa.rt ;, 
t/2 25 

l't/3 50 

1/ 1 100 

3/J 100 

1t/J 50 

2/J 67 

·0/1 0 

2/3 67 

2/3 67 

1/J " JJ 

i/1 50 

1/ 2 50 

1/1 100 

t/1 50 



DF~ SCHAKER PRIVÉ. 

(van onze speciale ver
slaggever} 
_., 

In deze harde moderne tijden . 
vol nb-nonsense en nieuwe 
zakelijkheid zouden we bijna 
vergeten dat do SCHAKER ook 
een MENS is. Jawel, een MENS. 
De MENS achter de SCHAKER 
wordt maar al te vaak ver
geten in de race om ELO-
PUNTEN en promotie n~ar 
groep 1 en CI...UBKAM:PIOEN-
SCHAP. En soms is do SCHAKER 
ook niet eens me~r een MENS, 
maar een machine. ee n robot, 
een COMPUTER. Ook bij US heef't 
zo'n emotieloos ONDING een 
tijdje meegedraaid in d e com
petitie, maar gelukkig is men 
daar op zijn schreden terur,-
gekeerd en zijn allo SCHAKERS 
daar weer van VLEES en BLOED, 
voor zover wij kunnen nagaan. 
De schaker THUIS, in hij niet 
minstens zo boeiend als de 
schaker op deCLUB, ·n dat 
naargeestige hola.an de 
HERENGRACHT, waar wij velen, 
zoals Martijn S.t Rob van G~, 
Jaap D. en Marc O. vaak meer 
zien drinken en ook ROKEN dan 
goed voor ze is, om nog maar 
te zwijgen , van Adriaan Ho en 
EBf w. Hem willen wij eens voor 
het voetlicht halen, de SCHAKER 
PRIVt, nu eens niet verdiept in 
PAARDOF~ERS op h6 of de VELI
MIROVIC-AANVAL in het Sicili
aans. 
Toen wij laatst eens wilden uit
waaien op het ~raaie Noord8 
wijkae strand meerlden wij daar 
te zien Thijs '. vro _1.ijk lachend 
en prate1d met ••• ja, wij zagen 
het goed ,, de RA II SSA , ' 'l'l<; zange re s 

van het OOGVERilLIND S !'P.:F; me is-
je sgroepje R):SQUi ; , dat - zoal.s 
wij na tuurlijk. al.lE.>1• .~- '.ll we ten -
ten onder is ge ~a naan to vee] 
DRUGS en verkcercle \rrienden. 
~Miss chien heeft I lI'.N:E Il D!'.;R 
HOEVEN dan nu de i•,an gE\vG -nden om 
rust te brengen in ~1aar WOELIGJt_; 
leventje ••• Ze zagen er gelukkig 

uit , terwijl ze HAND IN l:iAN'D 
liepen over het strandooo 
Kent u PONS nog, FONS GR.? 
Vorig jaar vertrok hij schie
lijk na~r de Zuidnederlandse 
stad TILBURG en daar hae.ft 
bij - zo wordt ons geme1d .
opeens een gezonde DOCH'lJR 
gekregen! Wij hopen kleinH 
FONSJE nog eens achtar het 
schaakbord aan te tref~en.o 
Ook ons voo:rma ige club.lid 
f'RANS VOS is in het geluk
kige bezit gekomen van een 
DOCHTER, die de naam RENSKE 
NINA heeft gekretJen. Onze 
doorgaans toch BA.BYKRITISCHE 
spec -iale correspondent 
spreolct ·an een t mooie baby'. 
Wij wensen FONS en FRANS voe.l 
GELUK! 
Waar hangt RUDIE VAN M. toch 

..,uit?, vraagt u zich misschien 
af. Onze man in WENEN zag 
hem daar ze~r onlangs :.n het 
Gezelschap ~an een DAME van 
het vrouwolijk geslachte Op 
è.c vraag wa n neer hij weer 
in Neder1and zou verschijnen, 
kon hij geen concreet ant
woord geven. 'Maar ik zal 
eens terugkomen!', zo be
loof'de hij onS.oo 
Op do VRIJE UNIVERSI"I'EIT 
is het een PU:CLIEK GEHEIM dat 
de GRANI>-1IAITRE van US, . 
HENK SIMON natuurl.ijk, bi men 
aîzienbare tijd I OOGLERAA!t 
zal zijn. 'Hij is voor pro
ressor in de wieg _geiegdt', 
verzuchtte een HOOGSTAmD 
iemand v-an de VU, trie niet 
nader genoemd wil worpen" 
Wij waren enigszins verbaasd 
over de slechte restltaten 
van ED SCH. een tijdje ge1e
den, tot wij hoo den dat hij 
in die periode in VUUR en 
VLAM stond •• o Tegenwoordig 
wint hij zijn schakkpartijen 
weer. Wij vrezanïiet ergsteoo• 
Omdat de BLADZIJDÊ bijna VOL 
is, zullen wij onze ber~ch
ten over COEN M. (hij ziet er 
GELUKKIG uit) en AD P.. ( h _ij · 
zag wat PIPS) voor later be
, ·aren • ., o 


