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Li•T• schaakzusters e~ beste echaakbroedersJ 

Voor jullie ••tm•n ligt eea Ters• Sebakeli üg~ jaargeig 22, numnar 4 •. Jaw~l. 

dat' ie niet aiks. Ea hij/Zij (s-.;r ikt gesprek• :ls 'sehakel.illg' TI"OU: lijk va». 

.-woordgoslacht) is dik bov tt dio:tt. Dit komt ~ooral door hootd.redacte·;:ir Eert, 

die in z:ija eeatje al Ter .la t\f 'OOrd• l.\ik is voo .t" tieatalle• pegi:aa •s. Als zti&. 

studie er a-Mr nittt bij ill hi et ! 1\lr"ltijl • ll chd.peade Adri~ { bb:aen.valt i 

het ijskcrad& US-ltelltoor, ar de v rwa:t'I · b .g h t i t. doet •• wl.kj e uit je 

moad ko • aJ.s je die pel" oageltlk opot: doe en je TO.tell a& .t de erc,lld vaat» ::· 

vr!ez J!, vöONl als j• gate i « je ach " t> t soal.8 ik, zal ik 11 uit 

· t i _dese 1 ate-special!. 

dat so cl ~ oa ~,..u J'ischer z. te verlieseu ; 

- Peter Toa .!Uri!.i)Jaeert - gehe p:i.rffrd door ,n ijJlee rode trijn • ••• 

sclu!.akpa..."'"tij, W'Mlrbij hij het aan de leser nerla t om het ehdspel zelf 

te oaders&oek~u; 

.:. eea fraai TO g•T••, !!ollar dsa...."'OII •iet m~du · Jorme GARGL ftJl Ronàld H. ; 

- Jaap D., die aog at• s gee• ni eUYCt tiepaaaji ~ heeft gekocht, bericht 

oTer d• e1ndel\1k:e •• oll.llodi g• •e dorlaag di e US 2 leed bij Pegaeus; 

- Taaw de des · rii" 11 boT-e ~oe de J ep D. - hij . had ~en z)lli!lkke 

S11oee - doet Will nrslag TilJl US 2 - l• l '. .eardoor mj ••• goede 1 -

ieidi.Jlg hed 't Oll zijn eige:a gluspart:ij te toaea; 

- de eiaästudea .aa de eerste cycl tL! v d,, i:ateraa competitie; 

- Bert OYer de beker, met di gra.vsnd• u .u,,-vs~a; 

- Ardjaa getuigt TD zija Hrkll~ hth.ei d M.11 "' • oageechONll l:bka. ( ooit 

iets ftJl geaerkt, g•lukki g , be bal ve daa di 6 '\ llle jaro-seetig-epelling VU 

de Scaak llig) rakkers 'nlJi US; 

- en doorwrocht hiatorü;c h over.dèh t 

vaderlaaM.- geeehiede:ais., et ve l k . ach• toevurdig!Mt cl •; 

- deze zelt e •d•werker, u .... u •t A:t. ,.. ;: t op, bericht crnr de oa-

etui t baN ~ ·--.r s US JWU" de SOA-cup; 

e,,».s grot• t.al.e~ .. . '~ ~ der B. laa t sie!l h " Allatelflaers ~ · 

raoetell ,ro:rdea ~Adx•iau wet o k lloe dnt aoet: l'io'?tS oputtea ea •iet ~kea)J 

- 02tbffz•llh gel'i. YU Peter T. · exubera.t•· t °!'!' oage~teld aog !lteeû 

oad.sr i».Tloed ,ran eerder ~•oe e Algerljase roei i• .lk:t; v;\i luata hier •l 

pap vult 

?IOTeert US 2 lliet. 

' Ea dU au iets gelaff :l udere: wille• jullie afloop de gebn.ikte kopjes" 

glu••, citroeaataaperc eIJJ,O'f'oort aL~OTOO~ á--ni aar d& 'bar b:rt1 ! "• 

de red&Cti• 



DE SCHAKER PRIVI 

Schl•\')'ver des•• TerzOl:'.lkt ee:d.ecfo r oa \19.t rie~r t. later 1 PLAA1'3VINVBl 13 

gijlt !'RIV!t ~VEN. Vut er ie niet ge eeg ~.ATERIML! A1e ~ 1iè wil : •• 

dat dos e PRACHTRUBRIDC YO<•::'t ku bltfv t"l'l ti,atu.a: Me:r suipea, a.c ter 
de w~:~~ · ai:--- , ~ diudagr, ,9.cbt ae e &aar !~ J ORDAA!iSOCtli:rEIT (eig•a:u-Jk 

;1)E GULDm FWRI,.i!'>f ge ,.?IJld) e• stm:·t ,e h..."U't. uit u aaaveziglleid TU 

UW Oàrol'.i'!1' «' .D'• 

Vorige k~ r koa ik u aog ~ 14•• eea GELUIO:Cf.:1E ~ w. gemiea te 
hebl:-ea , hè"Ul,d i:a baad ae.t r.aageree IRENlf ·~_..nJ DER B. , au betrapto wij 

hes ia i,uj.g e outreagelug •t de 1LUIT? . ..::. · .; wier aaas ik e·.-e• kwij t 

be , ~ ie ~jj . WIJD EH ZI JD bek ('>ad.. &t is Id et BERDIEN s .. , geloof ik. 

lilj zag er »og gelu !tld.ger uit. 

heb1 ... Jt •t BAm..:ZIS ,JE D. ( eer. · .lgeTOl ".'.'. ~ BLONDilC), U".?:i-.r&ti-!s bee1't 

o VOO~ITTiR, SF.mm!'ARIS •• PENNlNC · D'l.'ER teg'}]jjk te vorde.s1. ·r"tuseea 
te heef ·~ htJ ook aog tijd om ia de VIV> opgeget~• vordea door ee "' !'l())lgÉtl,.... {;~ 

NYMFOJfA.NES 

W&M" hugt '!'OM T. toch u:J.t • .,.,? !!et h, ."":' sk:kige gencht gaat dat hij eelt 

MILJONAIRSDOCHTER ~t" de b»ak gee~.gr~.-l heeft 1 Dat verklaart T~el. 

Geaietead YU eea h~Jlder lent~&To1ui li<,;~•• wij laatst osze ll()~'D uit op 

de AmaterdàJlge OOSI'l\.~KSK.' illE, t~ • wij m. t "'"'• Ol'.de.J:..arde bol ee• 

OORV.iim>OVlffl)E TYFU'Sl!EF.RIE hoor~ J:it. Bobb~& lrl.of ee m. ae, ews t} EJ'Ali{ aaa. 
Wat "8a dit ? !let ls.ek wel PUNK e ! ru.NK of HIP-KOP of ! oe ,!nt ~ aal 
ook Eng ~etea tege•woordi o Wie ~v~et~t :lija Terta.zillg ~~ die Ta1l Tele 
ud : 'l 1lUif..v:R0WD t • v ;j ia die • ld o:t> .,d)RI&AN K., BERT W. ea Pm'ER 

B. (hij al .weer ) '.D.trcf' f •• Zt1 hebb4tll el} 1. ~u• ~BP opgericht. 
Jeugdige ~!" .1ACTEUR RUDI.E VAN M~ ~~t ut•: rease te habbe• TOOI" de 

p~t •• ZJ..rG •• KErnOARDs. naar 1a ~ _. ,~;k heel goed ia, JN14de . h\f 
oaa . S'Qec~s Ruud! 

Verder ge~a :ai ,1lVS, Jllilla1" v.tJ houde oue OX. :1. te l'llietff' ! 

O ja, i2 de v01•ige ~f'le Teri ~ ha d ik belooi è u 'l!it d dceke'JD. t• oe• 

waaro :.i com M. er GJLUKKIG et\ AJ> 2:. er .BEROb® uitzag. Vel.mu: wj teli
cite 1>ea eo.. • t 2..'3a h11veliJ'k (wij ten Ak : ) u. wez •• Ad T•el· mtec • 

ia ~ELAJU), 1IIMr hij ou · erg ., . • •• claarom keek hfj u al 

,!EEL BEDROEl'D. El. Pi.'TER B. (Jd.et dezelfdCl), di~ aiet ~trouvtl i isJt du 
wel u et LIBER -,.et, oatcijf l:'t t•r. .,:i,.woriig RUSSXSCJiE 00,1#~ 

SCllAPI'ml Bet VRLm V tntie op lle• Bijal 



1 US 1 IN I'ELLE STEIJD OM .KAr:TPI0 ENSC!11~P 3"D 

Op 6 fe bruari vocht US in een slec ht v erlic ht 

en onbehol pen ingericht kaf~ met r un '1er-up 

}'ischer z. Hélnu, het wer d een lich -:-e on "t

goocheling voor d e onzen. Erc ens in de nok 

van het gebouw spee l den 'ro m en Jurgen I ge

scheiden V é;.11 d e rest, teg im twee r at ing re u ze n . 

Zij r edde n he t nie t : Tom v e rlo or EJ\ ens ee n 

pion en k,..:an) 1n ee n hopeloo s '.;orenein dsp el 

terecht, .::ur g en ra.a k te ook een boertje :tcwij t _ 

wist zijn t eg enstan der noe het mes op de kee ' 

te zette n , maar 11erlo or u : teindelijk toch. 

Eerder had E:d al gewom. cn , ni et zonder for

tuin, want zijn t ege n s tand. e r meenu.e d& wins 

te vers nellen door in ove:rwegc nde sta.."ld te 

gaan ofîeren: dat zag de ze dap pe re nooi t meer 

terug ! Ook Ad '"on 1 en wel n a een. zeer goe,i 

gespeelde partij, even al s Henk, di ,, tl2 ~1.,.g 

flink moest krommen maar daa rna fraai )n. 

Marc v er loor op ee n gegeven moment in ee n 

gepo i!1teerd e Si cili aan een pion ,,: ~enslotte 

qok de partij, helaas. To en Pe t.~r n:..e"t ··: ' rd , r 

dan r emise kwam na zijn 1ij fgam':-Jiet er1 :1•.,er 

scherpe verwikkelinge n moe s t j nvaJ.l er Cc, n 

( de vu.ige !f;artijn was gedese rte erd r::;,ar 1 ... e 

wi n te r sport) ook al e en :r;;:ti r gr'Ju~ t errmH,'n 

Helaas, in de tij dno odf a se c;j.n8 .r,ij '}n.:ier-

uit en ve rl oor een stuk . A·.:.l. . .m WP.e. 3: -4-:· 
verli e s! Dat deze nederl aag w.issc ~~en niet 

onterec ht wa s is één, zo a l l' onder a.n<iere uit 

de nav ol ger ,de pa;rtij van ?c ~,er bli, ·t<.t ha ( 

er toc h we:• j·1ee~ · in kunnen ~i t te n . ) e vla , i 

kon het b it t e,., , o..r: de n e á.cx· ... aag ampE t· ver

zoe t en . 

J<
1 isch er Z - t s : 

1. A.v an :Ji j k (2 1û6)- Tom Tur ·-~:_203 1) ,_._, 

2. L . u.e Savornin Lohman(2172 )-Jurg en(2 üü7)1- d 

3. P . Schippers (208 9) - Pe ter 'Ton (2065) t -~ 
4. R. Barendn ,gt ( 1962)- Ed Sch ou t en(20Ll2) 0- 1 

5. J . Pe r renet( 2102)-Coe n Nekers( 1B91) 1-U 

6 . M.Veld.1;(2042) - Ad Putter(1 847 ) 0- 1 

7. J.Kroos(192'7)-Marc Ordodi( 1721) 1-0 

8 . W.Bak.ker(--)-- Henk 3im o!, ( :9 ü7 ) ü- 1 

Schrale troost was dat US (1939 pvr S\ -cegen 

PZ ( 2057 per 7) statistisch ge sp r oke n . ·ec ht 

ha d op 2 ,72 pu nten. De volgende weds trijd zou 

voo r es beslissend worden, want Ç0, ~- · ':la was nu 

op US en i,,z twee matchpunt er 'U. tg·,:i.op01;. Ei. 

12 maart was het zover: US on t ving ') o:ï ~,};' in 

de wetenschap dat Torr a an b1 t vc rhu i z.er, was . 

Niettemin liep alles gce -3 af ( vo ~r on3 ) . Dit 

on dank s dat we _vrij · s ne] met ü- 1 a ch ter lè.:t on

den: Jurgen kopieerde a a..>1 bor d 1 ze er veel 

zetten van de Ti mman-v ariant van he +. N~mzo

Dame- I ndisc h. Helaas wa s het voo r ,mze speler 

,rr ij wel :>;ehee l nieu w (n iet doen in zo'n 

vari ant 11atuu ,·li ~k!) en na e en g rove fou t 

in mind.e 2· -~ s r alling Ter loOl' hij sn el• 

Narti jn sloeg snel t e rug: zijn tegen stan

der meende een tijdelijk pionoffer te ple

gen, had ~nige pointes gemist en ver lo or 

het halve bord, waar hij nog met kwal i -

tei t sver lies had kunnen ontsnappen naar 

een moeilijk te winnen eindspel. J eugdi g 

t al ent Mi scha Leuw speelde als een hegin ne ' 

en werd door Henk (met zwart) in 20 zette n 

van het bord gev ee gd. Ook Ed 2p0elde een 

krachtige partij: hij won een piorè I en no f' 

één ':!n loste .:e gestelde techn i sche p.ro

èl emen vlotjes op. Groot was h et leed bi j 

Hare : de ze speelde een ze er ondernem end e 

(anti-E rg else) partij, gaf de dame voor 

drie stukken en aanv ,tlskans en . •niste de 

be st e opst elll r-0 v oo r zijn s t ukken en gin f 

in tiJdnood te ~ O!'l<.l,r toen hij ook no g 

vestingmogeliJ ,d1ed en uj t de st e llin 0 haa l 

de. rrragisch! maar b ij Ad spee l de zich he t 

-omgekeerde af : cieze sl oeg de pion van het 

Hennig - Schara c 1lnbi et af, wist zo doende 

ni ets te ber ·eik en , maar won een st uk toen 

de tege n stande r zic h even ver s l ikt ~ in ee r. 

tussen z.t~t. Pa s zee r l a a t ga f deze sp eler 

o p, nog ver r.a Adriaan, die ~ich in zijn 

eig en H'iu tsm nlle r- 2-a..·w al h ad vergaloppee r è. 

Tegen be· ~ er ;::et en i n probeerde da aro p 

Pet e rs tegenstander zijn remi s estellin g t e 

winnen om nog een gelijkspel uit het vu u , 

te sle pen, maar moest dit met een n ed e r 

laag bekopen. Een verliespunt~e dat Caï ss 2 

nog wel een s le lijk kan opbreken! 

US - Caissa: 5-

1. Jurgen Stigter-R. Lith(2112) 0-

2 . P eter Ton-R. van het Kaa r(2052 ) 1- . 

3. Martijn Sp--,,an(20 28)-::) . S;,elbri nk ( 2002) 1 

4 . ::d Schout en--J. de 1 'Ecluse( 1943) 1-· 

5. Henk Simcn -l'iî.Leuw( 1915) 1- . 

6 . Ad Pu t ter - R.~·s'il dschu t( 1911) 1-: _. 

7. 1-hrc Or dodi -C.S terrenburg( 1864) 0-

3 . A<riaa:1 Houtsmull e,:-(: 7 33) - 0- · 

C.d.e Vos( 1890) 
"'ot onze vreu g,le verl oor P1scI1er Z ook ! 

US heeft de pt·omot i ekan s en weer in ei gen 

hand , maar is nog lan g ni et z.eker van suc 

ces met no g st8rke t ege n stander s te gaan. 

1 • US 9 29 
2 . Ca issa 9 27 

3. Fis cher z 7 27 
4. Pro ,otie 7 26 

5. Kri 1:1:;,en a1-."1 de I J ssel 7 24 

6. Voo --scho t cm 6 23 

7 . Capelle ::3.an de l Jssel 5 24 

LDH 160388 



· KNSB tea ms 3e klasse FISCRER Z US 

zterdag 6 - 2 - 1988 
wit: Pet e r Ton (2065) 

zwart: Pa.ul Schippers(20 8S; 

1. d4 Pf6 4. e3 Db2x zelfverz ct:erd, koel 

2. Pf3 c5 s ... Pbd2 Pc6 

3 . Lg5 Db6 b. k 4 cd4x 

Hier begint al bet on\borgrvndta.rq labyrin'th van taktJ .es::. mogeljjv

heden. Moet zwart zich tevr8Je1 r;t ellen met he :- zo sn<-"l. o"p~e"'ret.Pn 

pj .onnetje; of is aa Pval, en Pen ~ogelrj ~ ! du bbe e pio 11 =inst d b 0 ste 

ve rdediging? Na afloop kw qr1en we tot 6 •••• ,d ~:, !. 1:en variant & la 

de partt, Lf6x, lijkt n iet ~0' do .n dA. Een kritieke s ~elli ng voor het 

n l of ,..iet speelbaar '?:ijn vat ' i-._ijn ,"ip: !->n systeem' . Verder dan 

7. Tb'I, D(·'j 8. Lb ? ... n bv. j •• ••. ,.:r.,. .wamen we niet. Het blijft moei l ijk 

om met ~ijn ontwikk c l i ngsvo r~r pron r de zwakte van de dame op c3 aan 

te t 0nen . 

7 . Tb1 Dc3 

8. 0-0 

Na 8" Tb3 volgt: 8 •••• , Da5 9. 0rilix, ?d4x 10. Pd 4:r~, Dg_5x. Twee 

pionnen Pn nog; ;:;één witte :rochade lijk t me te ,reel. 

8. . . . d5 

Voortvarend en konsek w0nt Zwa~. heeft ruimte nodig voor de lop ers; 

prima te kombiner çn met het afslu iten van de lijn c4-f 7 . Bv. slaan op 

e3 biedt wit t eveel k ompensatiP ~l a de f-lijn. Na fe3x ka n ae pio n evt. 

verdedigd word en via Tb3 . 

9. Lf6~ dcL~x 

De kr e.:i.t i v ..:.-tijdnoo d ·c~gin t fJ ~ ::J_ &. =.r1 te komen: 70min. tegenover 

30 min . v<&r:.:i! uikt e ~ ~d. EiP:t:L,"'ard ii,: ·>ionnen weggeven is blijkbaar 

mceil J k~r dan ze n ~~o n ••• 

10. Ld4 x Pd 4x 

1 1. Pd4x 



T:ijd voor een k:ijkje naar de stel lin g . Na elf zette.n al h:n E, erk 

ui t gedund middenspel op h et bord ! DE' witte paarden dr•::,ig"'n ve:c vaarljjk 

met tempowinst de zw~rt e ui tgang s8t elling binnen te va llen . Ve lde n als 

b5, c7, e4 zijn te pJamuren gaten. Zullen het loperpaar e n de verre 

pion de grote on twikkelJngsachtersLa nd kunnen kompenser en? 

11. 
,. 

ao 

Noo :lza !relijk; maar n ie+, ~rg on · 1;ák'v"eJ ~nd • •• 

'12. Df3 

Een h ~r de klap. Welisw a ·r blijft ee n w~ t paard op d2 ongedekt achter; 

de ka le zwarte konine; dreigt ir. een w ~:;net te kome n. 

12. e5 

Zwa rt snakt an gstig na ar lucht. Fu imte voor de 1o p er op f8, en een 

s n elle ro c had e, r R!ss A \ol3n~ e. 

·13 Tb7x 

13. 
ïl~ . Db7x 

DIAGRAM 

Lb7x 

Td8 

Nu nog de kroon op het ... <-:;r. ! Wit moet u·i tk 5J°ken zwart geen ka ns te 

geven zi ch dmv • . wa t mat '=ria :ü verli es t _ bevrijde r • Bove nc~ie!1 zou E;en 

on 1Jesu isd bi.nnenva lleri met de "·i t t e toren mat o:r de \_.:nders t e rij 

kun~ en veroorzaken. ~2:r rede n t et r ~altjesclaustrofobie is er tot 

Il "cl t o e no!; ni "t •. Angst voor zu .k~ p E:yc,1.osen bleek me toch te zijn 

overval le ~; e ~a ps -0~ ose op zichz elf ••• ? 

î .'.;. Dc6 , Td7 (K~7 16. Pf5+ mat) 

1f . Tb1 3-ie7 

Pe4 Da5 

Tb8 .i. Ld8 

î'? Pd6.,. Kf8 

h3 b iedt ove rtuige nd oplossing. Helaas miste 

ik deze dir ekte win s t. Een moeilijk eindspel 

rest ePr de. 

15. Pe4? Do4 

16. Db4x 

-
- - --- - - - - --~---·-- -



Bv. 16. Dc6+, Td7 17. PÎ5 l iJl~t een mo,:,.:elijkheid, omdat het dameruil 

via b5 of b7 voorkómt. Maar h,d be tl'ek'h.~ ljjk onverwachte 17 •••• , Kd8 

ziet er ~é ér solide uit ! 

16 

17. Pc6 

18. Pd8x 

Lb4 x 

Le? 

KdSx 

Zwart hee f t een lop er tege n mijn p3.aro , maar rr· et hPt wel stell e!!. 

met een -nog steeds - nie t ontwi ~~ elde toren en een ver ~c, en dus 

moeilijker te verdedigen c-pion. 

19. f4 

Eindelijk de psyc.hcoe ,.,.eloosd 

19. f5 

20. Pdê c3 

21. Pel+ el+ 

Ret ein dspel 1a een ~ri este part ijf ase. Zo ze al op de proppen komt, 

wordt ~e vaak kwasi-geÏnter ess eerd , en zéér opgefokt gespeeld. Rooie 

ko pp ea eh slingerklokh F ~eg ingen be g le ~ ien de orgasme-achtige gang 

na.ar het moment waarop één van de gek c1 ,nromi tteerden zal roepen: 

11Time, tim<>, time ! What has become of me ••• ?!". Het ergste wat een 

schaakspel aanged ac_n ' "'.n worden ! Ni P.t et c.láán is Pen inb r euk 

op het zijn van de stukken; dat is tenslotte een ov erdra chtelij ke 

verbastering ,ran een bemoedigende schouderklop a ls bljjk van dank 

voor de w1ar de v0 Jl ~ b~dre~e aan r et algemene, soci ale belang; het 

belang van he t geheel wat meer · 1 dan de som van haar dele n. 

Nee , de eindspe l fase, dat is wi rkelijk de fas~ waarin de aard van de 

stukken en de waardighei d ~~n dn ran dfiguren (zoals Moede rtjes Ttds 

opgewonden hulp) ver~ rach~, of &an diggelen geslagen worden. 

Na deze,door 3e-Wer ldwinkel (Hu ~denstraat) verantwoor de. volle, 

rode wijn van ee& ~o~pcratie in Alg erije, getnspireerde schuldbekente nis, 

terug naar de ook hier -wel isWäél.r n iet gru wel i;jk 1 maar minstens subtiel

oneerbaar beha ndeld e per iod e i n ' e pärt tj, waari ~ de vlaggen met 

wimpels en al vol-stok hing en , en derhalve het o zo door v erknochte 

schaaktechneuten beg eer de an al yse r en de kommentaar achterw~ge blijft. 



22. Tb1 Kc7 ?9. g3 h5 

23. Tb3 Lf6 30. h4 gh4x 

24. Pe5 Le5x 31. p-i.4x Te6 

2.5. fe5x Te8 32. Tc8 Tg6 

26. Tc3x+ Kb6 3~. Kf2 Tg4 

27. Kf2 Te5x y,. ':'f8 Thltx 

28. Ke2 g5 
.,. C: r~f5x Th2+ 
,1 . .. i . 

__ ,,. 
}(g3 remise ;·,c,. 

1 i ;[ 

--- --
l..t"'1,si-et<. vak'\/\,E ,c J....~ENG~ 

,JE i<'-<N7° ,_.IE.! WC;: .. ~' •JOLOPE!IJ 
A..'i EE:N Kl..!:f!sl K•, JC, ''. i:E!IJ 
.oi,\JOEP'vVINKEl.~ 1,/..J)..A~ 1-vE 

.;,'\A!,. HIS<' 'Ne:S . 

..::· 



6RR6L w1e UJ t us;e n att hf s Roze r on ~n 
schrlJuer Ronald Hoogla , .. il: 

1. d4 Pf6 
2. c4 es 
3. de 

Budapester Gamb iet: pion wordt eastal later weer opgehaald . 
l. Pg4 (Pe 4 ook speelbat r} 
4. Lf4 

Gerruikelijl{ is 4. Pt3 Les 5. e3 Pc6. 
4. Lc5? 

NL1 is Lc5 niet goed ; beter is rnotP.en ?c6 of misschien f6?!. 
s. e 3 (~. rhindert slaan op f -:.) 

Ik ben diep in gedachten verzonken over een mogelijke actie op 
wits konings-vleugel zoals 5 • .•. P. f2 6. KKf2 Dh4+ 7. Lg3 DgS 
8. Df3 0-0. Onzin, levert zwart niets np. Nou dan gewoon de witte 
pion op es ophalen door dez e nog oens aan te vallen. 

5. ..... Pc6? ? 
Hel: gezicht van Matthias wist niet hoe te r·.ij <en (Kas;>ar,Jv-face} 

. van dit buitenkansje . Va wage rrn,11 p ker-face (alleen uiterlijk 
oribewogen) vertro uwd'3 Matthi as het zaakje toéh niet helem~al. 
Na !ang nadenken en niets gevonden te hebben sloeg hij genadeloos 

toe! 
6. 0H g4 
Met een paard - chte rstand toch nog even doorgespeeld om de 
verhitt e gf)moederen in mijn bov·:mkame rtje t'"i laten afkoelen. 
Graah ..... . 



ZIEK US OY.ERVLEO"GELD rooR PF:~ 

Pegasus 1 - · US 2 

19 j~"'!lari Jl.9·88 

1 " H.J. <At1kc· 

'> J • .B ... Zor1.D.ga ...... 
( l.7'~3:, ) 

( -j 

- C" Mt".k~r~:1 ( l .691.) 

a. W<->utt-: a (JL&36) 

i-i 
1.-0 

.3. P" Cl aent {1849, - · A. ll:>P t~11 all.er- (1.733) 1-0 

0-1 

0-l 

0-]. 

4. R" Al.er (-) 

.5" :u ... .-J. Kood.aan . {l.659) 

R. Yall Y.:,:.:;:-tings-v:el.dt (1838} 

J. Deb a ·.a (JJ.9_66i 

6. w. Eb.l.t;.;a. ( 1-7'1+4) - W" v.an ,J.c r Bij (-) 

1. F. loo :ls. (-) - E. We '· ( 599) l-0 

l.--0 

1-{) 
8" D. Cle-aeDt ( JL?OOJ - o ... R~!Jl..~e rs (-) 

9 . R. &uke - (1263) :r ... Wer:• · ger (l.F.13 } 

J!.0' .. J" de Ve:tt (1?1;;i;6). - P... .B.erkho.ut.. ( - J 1-0 

Ziek area we• ziek" ED- ·,g~':....e Die 

zi. ek was. was in We- i:t. o,f bl. i•.~::;;s·\. ... 

J'ais van o" w.as. zo beroez:d,.. dat >:>.:.t 

niet aee kon- doe 1.:i Aà io:ta .:~~~ 0 i C'.:.lt 

Ee:t voel.den 2rl.ch 0.(1 2'rl.et zo ged ::...s

poneerd, ma.ar ga --f.~?l to ~ aets :i:e. 

pr:f:senee" Hee ]. i".Iti.llh II j . n '"" cd' 

Ruäe v:ar ... M. was il..i het lan d ·,aa 
Wa:ldheia en Peter BP ga1L (Wé' hehlten 

za, 't'ee l P:::t.ers, dat ik ~ - 1.-:.1'"'• 

v.a.].i:d.t .->.et s.cbr:ij:,_e!it) as ia et 

1a nd der.- s e:t 0~aat.e J)i->- geZOil\: !e!l. 

onder o ·s ·oe s·:·ea t .r-~ ,•1.ens e e;-n n:.:.tP~ 

aa:asl.ag c.p il.ar . co:n st • t utî.e ·er':! ure r. 

UJdens <le lange tte tl:n.ocbt i::-P}.e-

aal ll.E'.. r Amste].:veen.. "-·Zu.5.d - Dal.Te 

,011de an ;.uet veel tag n, 'f.llld. ils 

j_e de af,- lag .s t.e• was je in. ~t
terdam. rit heb het over de wedstr1,ld 

di e o,ns t •e i:de• daprere tientaJr. 

aidde · tl r3 w:îat e!' 11Qest spel.en: 

teg e Pe ~ sn s 16- Een hOles.tend er} 

pro e stelld US 2 z.a. t Jtl.aar aM d""' KLM

eap l oJ'~ S. zo, gc~d e~ w kwaad al. 

he t koa te 'b.e~.tr fd en. 
Te-rw~ de weds t r .21- ei ~e r ·:an de g :1.c.;t.., 

heren: - een gewi.chti.g~ ae ~e . , 

'KLM CBESSTEAM PEGASUS' op zjj: 

co l bertje - al. àrà doende was ee n; 

ans cbulctlg b1ond meisje te , ,.1.hr-
r :tehten :m. het sella-aPurp e1 {iets. 

waa.naee ~ d~ rest 11 • ...n de- a,ond 

door zou brengen) ,. .bad o, "dert aser .. , 

Ja ap D. - dat be n Ut.zelf• jarrel. • · 

z tege:astaader al tot o"l:ergaii:e 

ge.d·,,Oiage:a. Dat g.ûlg a1s i:o,]..gt: 

t.otaal. 

W'it:: Jaap Dein.e a 

Z\ta.rt :. Jan. Koa.i..ma.D. 

6i-:3i-

l .• e4- e5 2..Pf} Pc6 3"dl;. e xd4 4. 

Iac:4 P~ 5"e5 P~4 6.t.rl?+ Kx1? 
7. .Pg~ Kg6 6 ... Dxg4 Pb4 31"D:G De7 

l.O.C.-0 PXC'2. ll. Dd.5-it 1.-0 1 

Ell. lut· ;~elle ·.1i..rmt e·n late r had n.a 
ook. all ge11€:?tt ge -·itakt van z@I 

tegen;·ta: der :: 2--0 011: l.O o-.er 9+ 

Dat zag er aaoî ui.t" za.u ,te dea
ken, . maar ik vrees dat deze sae i1 e 
e . ;·ge e hljke w.>Grsproug one 

doorgaus zo wakke re · llS-2 :' ers :i.Jl 

al.aap had ge-sust, want na deze 
bl..:ll.sa:astart wil.de he.t opeens 

n:let zo.. goed aeer làken: .. 

lf• ,re.rsl.aggeser illt: ssea .... ~.-Jl:,:i 

in. z.:ijn. sae :U.e oirerwimd.ne e 

goede aaall.eid:utg meen. go a~ . p 

~ sc-h-pil s j_e ·.e bestelle 

de blonde va - die deze a 
de do.ak.bare taak bad oa de 

D..etjes 811t.te rs van US 2 YaA IIOD! -

voorraad te morm.en ... Maar c.t 
hoo:.. .. de ilt !:a a r zei; ge-a. Q . .,er à e tel. ~ 

.foon te gen h :...t"u vrl.elldiJz. ..... ? 

Dat ze sc-hak "-'LS ·ia.r aaai. ,uad? 

Zl;i bi.el.d aee :r- \t stoe re taa.saet -

b.all ent l::Digs.z..in.S \rl.t he t 
,Ye.l.d gesl.age n liep ik - aet de 

Ye:r-l.an:gde be~ elling in de 2--

dat wel. - te g n:a.ar de bordea 

QJI de stall'ld -.:an zak.e ·n in Of;e:a-

schom te .Rel.ie .RQ;1ru::td had een 



kwal. g~tterd tegen t ee p:!.oml:e-tt ~, 
de- s teï ,J,ing was onduidel\jt.o,. Mi.n.
dle-r-.. o,Dduide:J:__t,1!'r was de stelLllDg bU 
Eet: hiJ . "7rJLc-a:,:,;~ :i;,a~:ioe s E) er: sta 
e·a sto.,nd 0:Ye-11' la t ~r aat t 0!:mO. 
(oo. ~ z:i ek• nat ais Ee.t). ~:u1 het 
ai.e t b:;»]Lw:erS;. n:. :iJ1 een. a.fschuwe
Jiljke st eilli ~. Zo z:ie je lla 8, .... weer:: 
mens sa.na in U>irpore sana. 
De stand s. t 0;ea 2-2 en de s e]i.-
Jdngen op de boirden st eaden Di.et 
a.,pti.nist.i.sc.h " Pe t er ll EH."1 ;ramnt 
eenrem.a e -aclltige stel.lin.g nog
J!.e1jj,h 'beetg ell\Jll1~a dao r een @ude 
be .er. Thjj.."'i stond onder- -ussen eoe 
net tw.e-e pioJm:en a e er eD.. een 
0;p ti.sch ste :rke aa:cYal.. Maar · 
Adr:iaaa ( ook z:i&k}. h:ij 11erd ge-h
l~d (zoals dat heet b:fJ Bouw.-

ester) en stond pl.otsklaps 
sat. 

US 2 - Yll l. 

23 te lhrllël.ti. l.988 

Ojee> ~jee• da t ·as 4-2t En. 
he t w:erd oo.g erger-: : Bert> à:te 
:' __ 3 ..:trterne- part..iJea in sue:cess:te 
ba d gewonnen" mo;est :rm. het 
o~derspit delven.. lb1an.d bracht 

ee.1 licht in een eindspel - t 
:· pi .)Jm.-en '\'COor ee kwalit . waarûl 
de . itte koning geheel ten 
oxr.:.:c .:hte rlt wande-1en ging en 
ge ·d!t.t w.erd.. De stand was to;el'i 
_5.. .5 . 'iO.Or Pegasus. O'a.der b.e·i 
• . t; t o, t:beuken.. naa .. , bettk.en Daar 
-.are -a 0;:J;,en. en 'l'hiic. r.og druk 
in ··e ';ll;e""r te ge de gc'b.r®.edeJm 
Beltk.e•a" 'l'bijs was zo goo c:cu-
ps-erd aet e e-wea :.an een., Mt.--
.2et._ dat !.Jj en 'l'. r?.,'a~ te 
l.et.ten op de ge1 :;:; he .en ~ 
de opponen.t. De st:. a.t \!J, s gru:
we]..5Jk:. mat op g2.. :"z.fa b.1lot 
toen. naar relld.se a ,-0.l :1.?l i. et s 
bete-re stand" Ge t 1re--
t.,-onnen. wij aan de le nge eg ta rw. 

Jaap Deine ' 

1. tT. 'l:allt. Ollae rd:t. t 199 5 ) 

2" C. Meker tt. 

- N,. Jt~ .. CC-~ ..:ÎC: (l.96?) 1-0 

0-1. 

l.--0 

0-l. 

i-i 
i-t 
l.-0 

l...O 

l.-0 

1-0 

7-3 

3. P" Be·U.fp :l ( .1796) 

4. B. Vfest c-ra 

5" R• van H.ar-tu~s.-.el.~t 

6. R. -wan Megen. (-} 

7. W" Yall der Rij 

8" E" Wegaan 

9,. R" de Groo t ((- } 

Jl.O. P" Berkllaut. 

- s " Raoocaj (l.94!•) 

- C. Ven. .-,. • .;. (l.865} 

- P . ltiko :L:.t<, (-} 

- s ... :Murata ;;à.d.c (-) 

- D. PraT. ü<:>nc: (17?4) 

- D" Kosei.i:!a ( -.) 

- V. Pe .ro.v:tc:-. (1576 1 

- Y" r.amf.c: (-} 

- '?. '1i.J!.o'd.c: (-) 

'totaal. 



1 US 2· LAAT YU 1 TERUG NAAR HUIS VEHLANGEN! J 

Toe n ik op 23 02 87 om tien voor a..;ht het US schaa :dok ,· al binnenging om, 

ins e en goed weà st rij dleider, de be,•"' .. m,stukken en kl ok'-(en 1,·1aar te zett ,;n, 

bleek dit niet leeg. Tien dicht b. <.J elkaar z:.:.ttende Yu's 1-okr.î. mij gemeen 

aàn. Duideli .jk tot het uiterst e gemotiveerd lieten ze er '7%1·. t.-,i;_-.'el over 

bestaan dat ieder middel aarg!'-;'11end • f")U ·'lorden om een voo :~ hen opt :'\.maal 

resultaat te bereiken . 

Dit als beschouwin s voo raf. t"ij n tee11 at..nort:.ndruppelden ron ( 8 uur bim2 en 

zodat de strijd kon beginne n . I~et tw. t.:i invallers ~ n de g cJ eèeren die 

optimaal presteerden geb ur d.e het v ~lg enG e 

Invaller 'Peter slaat, stT' .:..jdl :· ::::tig e op winst spe "i..1:md 2J.s a } tijd, r.., een 

paa i.~ zet t en een remiseaa r..bod a"!.. en wint vervolgeno het "ne st uk na het 

ande:::•e e:1 vervolgens oo L nog de pen ti~. Invaller Roelof sch:jnt een incorrect 

stuko fer g0ple~:g d te h r; :Jben. .1.: ,vis+ z·· jn tegenstander echter niet aan te 

temen en ·neru d ,;.n o o't pr ompt r,,· t gez<-'L (r:;eloof ik). 

D~t was Jue 2-0. Een sc c re dit . . 1a e:ri:i.f" t~ jd overging in 3-2. Coen bleek 

naar e :i6 en zeggen mat g ?. ',.?t te zijn. Dit erd echter meteen gecompenseerd 

door n:;.et - invaller 'Peter die ondanks zi . -~ 'Ilili taire verplichtingen gew t,0: 1. 

won. Bert mocht het met wit tegén zijn e:i f;en variant, het Siciliaans , 

prob s ren. Hoe het prec ies geb ectrde sch.::.j :.i ni..e ·~ gepubli r.:eerci te moger.. wor den 

maar het re ·sul taat was een n-À::... ,• ngeinspir t:erd ', mompelde M-0, teleurgesteld 

na de partij. 

Roland leek optisc h t oté:ial v er lo:r1~r t ·: staan me.,_.r wis t :Cet pa:u- deindspel 

subtiel remise te hou9-en. Jos wis t een moeil i jk eindspel ,fo t 1)ok makkelijk 

had kunnen zijn te · winnen. Ikzl':'lf wist mijn partij, die ik verder,:;p laat 

zien, te winnen zodat de tu::; Gensi;anà Si· ·2l was. 

Een week later wist Eef zijn r e,.-.onne n staand eindspel ook inderdaad te 

w:bm en en Rudi wis t zijn verlo ren st,· and eindspel remise te houden z . dat de 

uitslag is : US 2 Yu 1 7 ·- J 

Dit betekent voor on s e c::1 t.ve<>de p l::a t e:, Y:'..ar p1.nt ~n achter koploper 

Raadsheer 1ie wij vo :g endP ke , - mogen bez oeken. 

Wim van der Bij 



23-2-88 : US 2 - Yu 1 

wit : Koc'evic 

zwart : v.d.Bij 

Gesloten Sici:iaans 

1. e4 c5 

2. Fc) · ·pc6 

3. f4 .,;:,f. 

4. Pf3 1"g7 

5. Le2 ' ,. Ç(O 

6. h3 ?! e6 

7. d3 Pd4 

8. 0-0 Pe7 

9. Le3 Pec6 

Een goede opstelling te e' .n hnt t; >dslQte n 

'sicil:i.aans ·. Wit probeert nu met een wa: 

omslacht:.ge methode het zwarte paard p 

20. Lf2 Db8 

21. g4 Pe'{ 

~2. l'b c1 dze5 

? 's ... .., . dxe5 T$~6 

24. Lxc6 'xc6 

25. Pe4 

J!je rin herken ä e ik een door mij zeer 

gevreesde oktopus! 

25. Tfc8 

2 . Txc6 Txc6 
';:"/ Dd7 Lf8 
~f"' Td1 T~2 -•-r • 

29 . Lo5 :J 

Schept de nodige komplikaties in 

cpkomendA tijd noo d. 
~ 

30. Pf6 + Kg? 

31. L:.'.:2 DfJ 

32. Dd4 ? 

d4 te verjagen. ~eze zet ging gepn ard met he t volge nde 

10. a 3 

11. : TM 

12. Pa2 

13. c) 

0-0 

Ld7 

a5. 
Pxf'J? 

incident: De zwar t spe ler pakte zijn 

dame en zett e haar op dJ, zag het mat 

in twee, pG cte haar :razendsnel weer 

be e1'., ze t h ~ar op d4 en ontk nt vervol-

Beter 13 ••• ,Pxe2. De loper- lijkt s lech ter f;ens glasha: ~d he J,; stuk losgeL:· t en te 

dan hij s . 

14. Lxf3 b5 
15. á4 cxd.1. 

16. cxd4 l'c 8 ? 

Tijdens de pa rt:i:. dacht ik lang ove :.'." 

'i6 ••• ,Db6 ! '2· et1 meende ik ee n ,·ariant 

te ~üen waari n dè toren op a8 bleef 

hangen, nu zou ik ~bsoluut ni et meer 

weten welk e. Hoe el, missc hie n was h et 

toch: 17.e5,dxe5.18.fxe5 1 Lxe5 19.TP.1 !, 

nu dr eigt 20.d5 dus 1 S ••. ,Lxd4 20 . Lxd4, 

Pxd4 21 .Lx a8. Zwart heef t 0 ch t er \' o] ,;~me 

mij ge 11oeg kompensatie voor de kwali te i , . 

Na de tekstzet sta ik gewoon slecht. 

17. Dd2 Pe7 

18. e5 Pf5 

19. Pc'.3 Db6 

Toch nog, hoewel nu 19 •• • ,PxeJ beter we.s. 

hebben. Ik :i.iet Let er :naar bij(vrij 

::ia.ar Donner). 
'1'; 
J~- 0 

3~. 

34. 
., ~ 

J ~·. 

~ .,._, .. 
...... ·, ( . 
:\8. 

39. 
!,O • 

41. 

42. 

43. 

+4. 

Dxf2 

Kg2 

Pe8 

f5 
gxf5 
f ;~.g(, 

~. 12 

Pf6 

exf6 

Dî J 

Dg3 

Kxg3 

0 

+ 

+ 

Tx1'2 

Dxd1 + 

Pd5 

Y,.,g8 

exf5 

D1:5 

Dxg 6 + 

Lh6 

Pxf6 ,+ 

Dg5 

Df 4 ·• 

DxgJ -t 

1 



De uitslagen van de g.:-oopen 3 zijn hel aas niet bewaard gebleven, de rest vo l gt 

hieronder. In groep 1 stok he-t tr io Spna"l , Schouten en ons nie uwe lid Lan ged ijk 

met kop en schouders boven de rest u it. Hi.crbi : kan ,..,o , ·den or,gemerkt dat onze 

klubkampioen in een slcchtE: vorm s"'.;ak, mr1ar 71 Jn ve rloren st clL nge n tege L Ja.ap en 

îi1a.rc t och nog wist t e ,vinn e:1; alci us kwem Martijn nog <UJ t e€ r; goede •,;:la.ssering. 

JJe degTadatü van Marc W<1.S nogal t~··,,,gisch; want niet 2lleen ·.;egen i'iartijn verg ooid 

hij' het he l e punt, maar ooi< gewonn ,,.'1 s t el ·t. • ngen tegen Ardjan en Ad werden om zeep 

geholp 1.:..n. Voor ... ~ra ,j an ee n u i tsteken d l~..;bu:d ~-) onze vereniging met een ongedeelde 

serst e plaatb, al <:Jmaak:t;~ ik zelf he ".; ge nocr;en hem zijn eerste nederlaag bij US 

toe t e br g ·.::n. Door zie > schul di .f'. t e ma rnn a-m alle punte ndelingen werd Ed 

rem~s ekon i 11g~ 
AL ES re· ,; . AF MO AH El\' JD tt wp 

1 Ardjan Langedijk -à- 1 1 1 0 1 5! 
2 Ed Schouten t 0 1 1 · 1 1 2 5 16 

3 Martijn Spa.an 0 0 1 1 1 1 1 5 î 2-} 

4 Ad Putter ö 1 1 0 0 3 101 

5 Marc Ordod.i 0 0 0 4 0 'i ~ 
1 3 6* D 

2 

6 Adriaa n Houts:nuller 0 : ... 0 0 0 1 1 
2 2t D 

7 Ber t v-lestere . 1 0 0 1 0 0 0 2 8} D 

8 J a.ip D,:;.inema 0 ( 0 0 0 1 2 5 D 

Greep '.a werd ontluisterd doo:r het nood.zakelijke terugtrekken VZ,11 avor i et Peter 

.Beugel, die onder de wapenen wer è. :- roeoer1; reglementaire ned erlagen wer den zijn 

deel ( aangeduid met ~ versu.R ~ V'.)or d.e c:, h -«ige pro:fi teurs). Dit gaf Ee f de kan s 

om zi ch a.chier Rob als t 1,11::e 9 voor de prom otie naar groep 1 te plaatsen~ Driener lo

speler Derkse~ (KNSB 3B) :.,akte er ;-reir:.ie,: van tege n US-eerate-t ot-èn-met-d. erde

klasse-onderbonders. Dat ligt na t u, ... :.l'lij" aan het nivo van onze vereniging! 

RG E'vi' PB T'.1 JD PB 'tt wp 

1 Rob van Go•:ipe l 1 1 i 1. 0 ~ "J 
2 ,_ 

2 Eef Wegma.n 0 Î 1 0 + 3 p 

3 Pet er Be.rkJwut 0 0 ..1. 1 + 2} 3t 2 

Thijs Wen.'l~ger 0 C 1 1 + 2t 11-2 

5 Jan-Wiek De., ksen -"- 1 0 0 1 2 D :.; -2 

6 PE't er Beuc el 1 1 1t D 2 

In e;roep ?b deed zich iets verge L 1kb3.ars oor , toen Koen de Vries wegens persoon

lijke om3tanc1 igheden niet i r. staat was de K )d · te bezoeken. Aangezien 'hij hier door 

geen enk&l p ll?lt be haalde u.ee(l zich het opme: , lijke feit voor dat Roland Yan 

Harti11gsveldt met e en 5of.,..skore nie~temin d~f,..tadeerde ! !liet solide spel (en ·ve e.'.. 

remises) verz ekerde Coen Mekers zie:- van pl ,.:a.-1·· sing. Met niet minder <.la.n a.ri,ê) 

spelers met 3 punten o de g edeelde tweede pl 2..ats ·v~rd ui tei nd.eli jk Wim van der :Bij 

de gel lkkige : ... i j pr omoveerd.e met ee:ri half ·.v'3er standspun tje ineer·naar de hoogste 

groep te n koste van Henk Simon, àio z..i.jn tegenstWJ.à.ers te gro otmoedig hel e of Lalv e 

p\l,nten ka.do deed, ~n Jo !1ann, die toch -~evre de n kan zij n . 

C!~ t-1}3 HS JB RH :,;v tt wp 

1 Coen Mekérs J, .. 1 1 t 1 ~ p 
2 -:z 

2 Wim van der Bij t 1 1 0 3 (~~- ? ·2 + 

3 Henk Simon t .l 0 1 1 3 ~2 2 

4 Johann Berkenb ·)sch C 0 1 + 3 5-1-
5 Roland van Ha..rtings. -! 0 0 + 2-à- D 

6 Koen de Vries 0 0 0 D 

LD\l 090388 



( ZENUWEN STRAK GESP A.t~""El'l I N KWA.rt""TFINALE ! 

,Er is,.....wa't af gebl un derd in het US-bekertoer
n~~i; de druk van o:f'wel pl aatsi ng in de 
halve finale of we] onverbidde l ijke ui ·~
ochakel i ng ble ek menige spel er · teveel . 
Als typist .kan ik da.öx nie dan bli ; mee V 

zij n: door het g<?Schutter werd de l engt e 
van de part ijen aanzienlijk bep~ rkt. Zie. 

Koen de Vries - Bert Westera 
Pools, bet er bekend als Or ang-Oetang 

1 b4 c6 2 Lb2 a5 3 e4!? (gooit er een pion 
tegenaan in de stijl va.."l het Sicilie.anse 
Vleugelg ambiet 1 e4 c5 2 b4!?) 3 ... ab4: 
4 d4 d5 5 Pd2 e6 6 Pg-~'3 Le7 7~ Pf6 
(een gewone zet, maar 7 ••• Ph6 kwam s~~rk in 
aanmerking om met f7-f6 te kunnen werken) 
8 0-0 b6 ( zwart wil op de damevleugeJ ,ri.nnen; 
dat het pionoffer wa.arschijnlijk i~korrekt 

•is heeft in een praktische partij niet ve el 
betekenis, zoals ik zelf ee n dag eerder in 
mijn partij voor de SGA beker tegen Almcr a 
mocht ondervinden: zie het bekerverslag 
daarove voor allerlei ;-1erkl\'2,a.rdige gebe.u :,:
tenissen in het verre Almere!) 9 ' e:15: ed5: 
10 Pe5 0-0 (nu of op de vo Jgendê -;;- t~h a d 
zw.àrt toc h echt c6-c5 moeten spelen; i k 
wilde evex~wel "veilig" winnen ,, Hoe dom!) 
11 f4 .Dd6 12 ~4. (wt t grijpt na.t uurlij 1: zi,i n 
kans: de minp1.o.1 cioet er m :uweli jks ".;:) P,) 
12 • • • g6 (een c cmces s 5q , a.anr,ezi en de tege n
stoo t c6-c5 ~ :~racht ver liest ; de '' na 
tuurlijke" r ~akt ie 12 ••• Te8 is weinig aan
trekkelijk gezie n 13 f!5 Pd7 14 Lh7:+) 13 f5! 
La6!? (13 •• • Te8 faalt nog steeds, nu on de 
~e 'van f7; v an de goede ste llin g die ik 
met de t ekstzet me tJnde te krijgen komt even
wel ook nia ts te re cht) 14 ,p Pe4 15 Fe4: . 
de4: 16 La6: (he le maal gemist , nu komt zwart 
als een kr ant te sta a...~) 16 •• ~Pa.6: 17 f6 Ld8 

_ ,18 'Dg4 Pc? (van schril-: vergat ik -;erst 18.7. 
Dd.5 te spelen, maar ook J.an s aat zwart 
verdacht. Wit reageert evenwel niet op ; .. t j n 
sterkst: 19 De4: was goed geweest, maar 
19 h4 ! iJzersterk) 19 Tfe1? ! Pe6 20 'f134: 
Dd.5 (nu dreigt er zowel 21 ... Pg5 : als 21 . ... 
Ta2: , daa.rbi j had de witspe ler nog maar e~ f 

' minu'.;en, waarvan hij er veel nodig had cm 
zijn volgende -sterke- l",o't te vinden) 21 
Tae1 ! Ta2: 22 Pd3? (kapi tulatie. Coen i;°kers 
ga f 22 Pîl: .en dat blijkt gevaarlijk. Zwart 
heeft veel keus. A) 22 ••• Tb2: 21 Ph6 i· Kh8 
24 Te6: Tc2: 25 Te8 en wit win+,; B) 22 ••• Kf?: 

) (::~\-~,:~\. 1-/' 
,!' ö .. . b~ 

24'.·· •• Kg$ ~~~tt O'J ' . 
;t.... ~\ 

onder C) 25' Dii7i:+ï ~ · ·~ ·· 
23 Te6: · en nu C1) · i3.·;~ti ,,.Zfir~ \. 
(niet 24 Dh4 h5 ! 25 gh6: ib.7 ! en. zwàt't >. 

· sta.at opeens ~eilig een stttlc voor) . 24. ~. 
Tf8 25 Dh4 ( 25 Tf8: + Kf8: 26 Dh4 Dg8 ! ! 
is niet zo duidelijk) en nu niet 25... ·! 
Te8:? 26 Te8:+ Kf7 27 Te7+~ Le?: 28 Dh7:+ 
en mat volgt, en ook niet 25 ••• Df7? ~6 
T8e7 met onmiddelijke winst, 1, • .J.ë, !' 25. a. 
Lf6: ! 26 gf6: en zwart kan sta, 1dhcu de11, 
bijvo.orbeeld 2(i ••• Dh5 27 f7+! Kg7 28 Df4 
Tf7: 29 T8e7 Df5 30 Dc7 en zwa~t he eft 
eP.uwig schaak, maar zo te zien niet meer; 
hèt stuk off er is dus welis waar gev aa rlijk 
maar n·i ssch ie n niet helemaal vo l doende , 
want :&wart kan hier c,ventueel erg ens e en 
whstpoging ond ~Jr:îh,r"en. Hij kan ook liet 
stuk laten ataa "l met 02) 23 ••• Ta7 maar 

~ dan staat wit g~w~on overwegend. I n 
opperste tijdnoo d stort K en echt er 
geheel in.) 22 •• • Dg): 23 Dg5; Pg5: 
24 Tf4 (en wi.t gaf het meteen op) 0- 1 

I,1artijn Spaan - Henk Simon 
Aange:non~ n Damegambiet 

1 d4 d5 2 c4 ,:,.,4: 3 e3 (mijn theorie
kennis vertel~ me dat dit een zwakke 
zet is vanwege 3 ••• e5! maar mijn geheu
gen herinnert me aan Timman-Panno w~ tr in ,. 
dat bleek tegen te vallen) 3 ••• Pf6 4 Pc3 
aE 5 Lc4: e6 6 a.3 ( weer een nogal slap · 
zetje, dat evenwel veld b4 onder kontrole 
houdt) 6 ••• 05 7 La2 Pc6 8 Pf3 De? 9 Q:::Q 
Ld6 10 Dd3 b5 11 d5!? (zwart h~ef't v er
meden wit een geïsoleerde d-p io n t e be
zorgen waarvoo r deze hem orunidde lij k ;il 
stra f fen) 11 •• ed5: (mooi ·maar pass ief 
i s t1 •• • Pd8!?) 12 Pd5: Pd5: 13 Ld5: Ta7!? 
( verrass end , maar onnodig, na eenvo u dig 
13 ••• o-o st aat zwart volgens mij u.itste
kend - ik zcl wel weer .iet .s afgr ·' jseli jk s 
over het hoofd :üen) 14 D~4+ Pe7 15 Pg5 ! 
(nu bijzonder hinderl ijk: zwart kan n iet 
meer tot de rok ad~, komen) · 15 ... f5 16 Lf7+ 
Kf8 17 Dh4 h6 (na ~floop stelden ue 
spelers vast dat de v er wikk elingen na 
17 ••• Lh2+ 18 Kh1 (18 Dh2: Dh2:+ 19 Kh2: 
h6 is prima voor ir1art ) 18 • .., Le5 in orde 
zijn voo ~ zwart, bijvoorbeeld 19 .Le6 f6 
20 Dh5 Pg6 2'1 Ph7:+ Th7: 22 Dh7: Le(5: 23 
:0g6: en w1.·t hee f.t een kwali t eit gewonnen. , 
maar moeT-na 23a •• Ke7! nog ~~ar zien of 



hij de zwart e a.--,.nval kan parer en ) 18 Pe6+ 

Le6: 19 Le6: (Nu staat zwart b e~ enkelijk, 

het is bepaa l d l astig spelen met zo'n on

handig opge ste:!..de koning; tevens is Mru djn 

nie t bepa ald Henk' s favoriete tegens ·~a:r.i.er; 

voor wat volgt i s dat even wel geen afdoende 

verkl~ring ) 19 ••• g6?? 20 Df6+ 1-0 

J aap · ·Dei nema. - Coen :'.feker s 

Caro-Kann, klass i ek 

1 e4 c6 2 d.4 d5 3 Pc3 de4: 4 Pe4: Lf5 5 P&3 

Lg6 6 h4 h6 7 Pf3 Pd7 8 h5 Lh7 9 Ld3 L _3: 

10 Dd3: Dc7 11 Ld2 e6 12 c4 (tot nu toe aE es 

overbekend. De tekstzet kan 4;ot ~cherpcr i::piü 

leiden dan de onrniddelijke la..~ge rokade) 

12 ••• Pgf6 13 0-0-0 0-0-0 (de veilige aa "lpa..1.c) 

14 Th4 Le ? 15 Lf4 Ld6 16 Ld6; .Dd6: 17 De2 Dc7 · 

· (hier bood Coen remise .s.àn, k e~ilijk gehncl

vertrouwend op zi;jn vl u gg e:rka.peci te i ten ) 18 
Pe4 Pe4:_ 19 De4: Pf6 20 .De3!? (o ok lr, e;i s cn 

is 0nm1dd9lijk 20 De5 met eP.n iets b .;,~er e~nd

spel _ voor wit) ~u ... Thf8 21 Pe .~ Pd7 ê2 __ Tg4 

c5 (het beste. grootscheeps e r1ül op e; ü 

onaantrek k elij k v o .... r swart, wP-1t dan komt. 

h ij in het dub bel tc,r eneind~ pcl zeer passi ef 

te sta.,.n) 23 Pdï·: Dd'ï: 24 Te?: cd.4: 25 Dh6: 

Da.4 (hierop !1ad. r;oen vertrouw d: voor d.e pion 

krijgt h ij r-...., .. .nva.l ska.nse n) g§_a 3 Th8 ( een 

ver rad e r lijk e !Stellin g, waar in 27 Df4? niet 

zo goed is vanwe ge 27 ••• d) 28 Td2 Th5: an 

wit heeft geen t ij e1 om mat ·e dreigen n·et 

29 Tf7: vanw ege 29 ••• Th1+ . Bet er dus:) g.1 

Dg5 ! d3! (Vooral n:i.et 27 ••• Dc4 :+? 28 Kb1 '3Î'l 

wit krijgt ·het initiati ef) 28 Dc5+ (zo dekt 

wit de c-pi cn voorlo pi g) 28 ••• Kb8 29 Tf7: ?? 

(Nog er ge r dan H{-;;nk tP gen Mart ijn mist Ja ~p 

de meest elementaire ven dl ng _van het ch a~: · 

spel, terwijl hij het juist prima deed! :.-.l 

het koel bl oedige 29 Td2! staat wit mijns 

inziens beter. Op 29 ••• Tc8 kan hij kie7, en 

u it JO Dd6+ Ka8 31 Dd3: Tc4:+ · 32 Kbî e::-; wi.t 

s taa t ·betrekkelijk veilig e en pion v oor of' 

ook }IJ De5+ Ka8 31 Tg4 Tci].: + 32 Tc4: Dc4 :i-

33 Kb1 want dit lijkt gevaarlijk na 33 •• • 

Tc8 maar met 34 Dc3! ! ~ J· 35 bc 3: Tc3: 36 

Kb2 ~rijgt wit een to reneindspel met een 

gevaarli ·k e h-pion, want 36 • •• Tc5? ! 3'? Td 3: 

Th5:?? }S Td8möt ga.at natuurlij k ni et) 

29 •• • Dc2 mat! 0-1 

Adriaan Hout :nu:!lt; ; - Ardj an L3ZJ.gedij i . 

Anglo-Eencni (o f gewoo n Engel : ) 

1 d4 Pf6 2 c4 c5 3 Pf3 cd.4: 4 Pd.4: e5 
5 Pb5 d5 (e en b8kend pionoffer dat beide 

spelers al ·t weemaal eerder in een onder-

inge p~tij goed bekeken) 6 cd5: Lc5 
·: P5c3 0-0 8 f 3? ( een nieuwtje, en wat. 

~;~or d~n) ?•••e4! (de -gemakkelijk te 

ri nden- weerlegging; 8 ••• :Db6 ze.· 0 0k W,J l 

,~oed zijn) 9 fe4: Pg4 10 ~.1 ( ! i n >~ v er - . ·· 

c.ediging is Adr :: a an ee n taaie ra kke r ; wit 

st a3t natuurlij4 vreselijk, maar ge for

c eerd mat gaat he t niet) 10 ••• Le 3: 11 · 

Le3: Pe3: 12 Dd3 Dg5 13 Pd.2 Lg4 14 Pf 3 

Lf3: · 1-5 gf3: Pd7 16 i~ (gee ft veld g3 -
vrijwil Î ig weg, maar op bijvoorbeeld 16 

Ke2 was 16 ••• Pg2 ! ·.·er7 elend.) 16 ••• Dg3+ 

17 Kd2 ( in de hc c·p op cle d8mevleugel i n 

veil igh eid te ge ):ateP,n) 17 . .. Pf1 :- ( uant 

17 ••• Df2+ 18 De2 Pc4+ 19 K~2 is nie "ts) . 

18 Taf1: Pe5 19 De2 Taè8 20 Thg1 Pc4+ . 

21 Kc2 Df4 22 Tf2 ( iets be ter missch ien 

... 22 Te1 om met Tg4 te kunnen we:rken) ~-2 • •• , 

b5 23 b3 ( op 23 Kb1 volgt ·23 : ... Pa3 +-

2t- Ka1 b4 25 ba 3: Tc3: ·~et winst stelling) 

23 ••• Pa3+ : (~ok 2·ustig 23 ••• Pb6 geeft de 

witspeler w·ei n ; g soel (~as, maar de t eks t- 1 

zet is nog ste c:(er, want 24 Kb2? b4 le i dt 

tot onmiddelijk verlies) 24 Kd3 b4 

25 Pb1? (25 Pd1 moest, hoewel de witt e 

stelling na 25 ••• Pb5 hopeloos blijft) 

25 ••• Tc2?? (Tot nu toe heeft Ardjan voor- · 

beeldig gespeeld, maar -fflet nog 5 minuten , 

0p de klok- hier maakt hij de ergste ~ 

'blun der van allemaal: Sl.mpel 25 u . Pb1: 

26 Tb1: Tc2+ 27 Kd.4 f6 (of 27~ • • T~S) had 

geforceerd mat gP.geven!) 26 De3 D~7 

( er i ~ niets bet ers meer) 27 Dd4! (27 

Tg7 :+ was genoeg voor remise, ma.ar wi t 

staat opeens gewonnen) 27 ••• g6 28 Pa 3: 

Tf2: 20 Df2: Dc3+ 30 Ke2 ba3: 31 De3 Db2+ 

32 Dd2 Tc8 33 Db2: a.b2 : 34· Kd2 ov er en 

sl ui t en) .34 ••• Kf3 35 Tb 1 Ke7 36 Tb2: Kd6 

37 'rc2 Te8 38 Te ~.+ Kc17 39· Ta6 Ta8 40 Kd3 

Kc7 41 Kd.4 Kb7 42 Tf6 Tf8 43 e5 Kc7 
44 e6 1-0 

Na loting rolden de volg end ~ halve 

finales uit de bu s : · 

1 • Bert 1-hstera - Martijn Spaan 

2. Ad.riaz-1 Houtsmu ller - Coen Mekers 

Speeldatum ~ di ns dag 5 april 1988 

Het niveau van de partijen belooft nog 

het één en ander voor de rest van de 

bekerwedstrijden! 

LIM O 30288 
C. 
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BESPIEG"ELINGEN VAN EEN 
NIEUWKOktER 

dom: A~dj an Langedïj;k 

Dit ±s mij):r eer&t.:e: jaa r bij US 
en ik. moet zeggen dat het me 
go :eg beval t .• De. 8.ifgelop en twee 
j.aa.r heb. ik bij Ta l in Os.d-0.,rp 
gespeeld,maar de gn a•t .e af s tand 
(ikwo0n :im:, Casa 400 bij h,e~ Am
stel.statior .c)begon me zodanig de 
k eel uit -ü.e hangen,dat ik bt. s looi 
een andere club te g aa n zoeke n . 
Daar · d e· mij r e eds be kend e Ed. 
Schoui; F!n en Ad Putter b ij US 
speelden en he ;t hen da ar l:3Chi~~
baar goed b.eviel beslo o t ik nn.Jn 
geluk daar· ook eens te bepro~ven. 

Misschi en dat een e nkel1ng 
het zich kan herïnneren,maar · in 
septemb er 1985 heb ik mij ook 
al ee ns een keer op de club 
vertoond.Op zoek naa r eel'l: schaak
onderkomen belandden Ed en i k 

• :iin. H 1 88: maar wat ik daar aantrof' 
vervulde me met afgrij z en. Alle~ 
maal sjo fe l geklede,lu:idrucht ige · 
en . onverzorgd ui t :~de nd3 s t uèent erf~ 
K.ortom,een z·ootje 1.En - naiiulil"lijk 
wa.Ten het allemaal pacifisten 
en commun:1.sten,met n:tet het; 
minste greintje fatsoen en 
normbesef.Waar , waren de driede
lige pakken, waar was d.e s erene .: 
rust va.:m: een ·. schaakc luben waar 
zat meneer de Gro ot on.t.spannen 
aan zijn pijpje te tre kk en?Neen, 
nee~ neen in deze janboel mocht ' ' . t . t ik niet geraken. Was di nie 
waar mijn moeder zo voor ha d 
>:? ew.aarschuwd? 

Nu-. uiteraard a.e1.~d.s.ch·t , voor het 
schaaktechn.isch u . Al lereerst laat 
ik a..Yia lyses zie n ·;ran Tiwman en 
Kasparov in re sp etieve l ijk_New ;n Che 
en 1London-Leningrad Ch~~pionship 
G-ames r, het voo.:-ctref' Ïe lijke matchboek 
van .Kasparov. 
Het betreft de stelling na de 19e 
zerli van zv;art(Karpov) in de· zesd.e 
m t~h pa r t ~j van 1986. 

Kasparov speelde hier 20.P.d7 en 
bereikte r emise. 
jl:1.rnman geeft als a l ternatie .f ; 20.1<!5 
Dc2 21.Le5 Ta.d8 · 22 . 'l dc..1 Dd2 23.Lxe o. 
.fxe.6. 24.Dxe .6-+ Tf7 25:.'Jbcc7 Dxf2+ 
26. Kh 1 !n2 27i. ~g1 L.'"{lîl4 28. lf:x:b:7 L c5· 
29.Dxf? 'en de s t ellin g· is remi se
achtig' . 
Kasparov schrijft; '20. Ld5 Dc2 
21 .Le5 Tad8 22 .• Tdc1 Dd2 23 .Lxe~ f:Xe :ó 
24.Dxe6,+ Tf7 25.Txc'P? D:x:f2+ 26.. Kh1 
Td2 2.7. ~c8+ Lf8 1 28.. ~:fa+ F..xf8 . 
29.Dc8+ Ke7 30. Dxb?ï+ Ke6, en zwart 

• -+1 ' wi n., . • 
Ret ongel ofeli j ke van bo ~enstaande 
is dat Ka sp aro .v éénmaal eu Timmam, 
maar liefst t wéémaa.l · im.. één va.rian t 
mat . in twee overziet .Dat , gèeft de 
burger moed !Wellicht , was het voor
Kasparov te simpeil. en had Timman 
la st van een hallucina1tie. 

Gelu .l.<:Kig he eft twee jar .,. stu d<?ren 
en leYe n in .Amsterd.a.m me:-vere .nde ""'d 
e~ ben ik gaa n inzi~ n da t zel f s 
dïe li nkse figu ~én best wel 
geschikt z:i j n. Well i ch t , dat US 
minder st 0r k is dan Tal , he t i s 
hier· in ieder geval veel gez..clliger . Vervolgens zaJ. ik - ik kan er Voor a l na af loop, als 0e,. ieder ni . t omheen - voorlezen 'uit eige n meent te n onrecht-e te hebb en . YJe 2k. Het betre .ft een pa.rti ;,i uit verlore n danwel volkomen verdiend ~~ tijd dat ik meende nog iets va.~ te hebben gewonnen, welke. bewE'- ne t schaakspel te óegrijpen. ringen vervolgens met de meest 
beledigende krachtt ermen. wo~d n 
ond'ers teund. Maar · ge zeJ.1:i:g is 
het wel altijd, en zo gaat een 
avondje schake n zelfs op een 
sociale gebeurteni s lijke n . 

Ardjan L?..ngedijk - Peter · Ton 
ID!'· 88 , 5 j a.nua-ri '88 

1 • e4-
2. d4 
3"Pc3 
4. e5 
5. aJ 

eb 
d5 

Lb4 
c5 

Lx èJ 



.. 
6-.bxc3 
7. a4 

Pe7 

Scherper is 7 . Dg4, voor al 
na 7 ,!,•, Dc7 8 ' .. Dxg7 etc. 
Een derde :mogelijkheid is 
7:PfJ , waarna m.i. het door 
Joesoepov in zi jn match te gen 
Sokolov g~speeld e 7 ••• Da5· 
a-.• Ld2 Pbc b. :1: .. Le2 cxd4 . 10. cxd4 Da4 ! 
goed is voor zwarit.Dat heb ik 

-~-~-·· - --·· ------· - · 

rth~ 19 •• -. Dxc5- is 20.LeJ Da5 21 . Pd 4 ! 
me·~ de dreiging Pb~ z.eer sterk . 

20.Pd4! a6 

met 7 .a4 al vast . verhinderd. (7, • • Pbc6) 

8.-PfJ Da5 
9.Ld 2 Ld7 

to. g3!? 

Hier wor dt vrijwel altijd Le2 
gespeeld.De tekstzet . is een 
priv e::.variantje van me. ( 10 ••• f6) 

1 t. exf~> 
12.LhJ?! 

gxffu , 

H.et plan om pion e6 onder drl k 
te zetten ziet er gezond uit , maar 
valt in werke J ijkheid tegen omda t 
zwart toch altijd tot e7-e5 kar.. 
komen. Beter is daarom het door · 
Suetin aan ge ~even 12.c4 Dc7 
13.Cxd5 ; Pxd5 14 . c.3 en 15 . JJ32;t 

12 ••• 
13.0-0 

0- 0 -0 
'Jide8? 

Te langzaam. Tiet djjr ec t 1; • .,.e5! 
zou zwart een mooïe stelling 
hebben verkregen, bi j v. ; 14.c4 
Dc7 15.L xd7+ Txd'l 16.cx d5 Pxd5 
17.dxe5 fxe5 et c . 

Pd8? t 

Passief, maar ook na 1·4 •• • Pg6 
15.c4' Dc7 1b.cxd5 €Xd5· 17.Lx d7+ 
Dxd7 18.dxc5 is wit in het voor~ 
deel. 

15 . 04 !. 

Wit open t de stelling om de 1.--racht 
van het loperpaar uit te buiten, 
en neemt tevens het tni t .iatief. 

15... Da6 
16 .cxd 5 Pxd5 
1 7 .L f 1 ! Dd6. 

Of 17 ••• c4 î 8.De2 Lxa4 19.D xc4 
Dxc4 20.L xc 4 Pb6' 21.Lf4 ! 

18. c.4 
19.dx c5 

Pe7 
Dc7 

21.Pb5! ! 

t Zal hij mijn vorige zet he bben · 
gemist ' , heeft Pe ter miss chien 

ge dacht. 
On!dut zwart dit paard nooi 1 op dQ, 
::neg toelaten, mo 1:it h·'_j het · ·el 
nemen. 

21 ••• 
22.axb5 

axb5 
Pec:6: 

îfog het beste, want na zoWïel 
22 ••• D.x:c7 23.2a8+ Kc'7724.Le3 Db4 
25. o&+ Kc, , 26.1g2 ~ als na 22 •• • KbB: 
23-.b:i Dc6' 24.Lg2 . Dxc5·: 25.!aS+ K.xaE· 
26 -.. :Ja 1 + Kb8 ; 27'.Da7+ Kca : 28.Da :f), is 
he -i: mat. 

Ook 2J.b:rn6 . Pxc~ 24.f 'o.8+ Ph8 is go ed 
mogelijk, hoewel er g 0 en directe winst 
in zit voor wit. nfot de te kst ze t: 
wil wi~ verdubbelen op de ·a-liin 
en met . Ta8 de da.me winnen. 

2'3 ••• Db8 
24.Lc3? 

Zen stille ze-t mid den in een hev ig e 
koning saanval doe t het Ya.ak goed, 
maar h ier - is hij misplaatst. Beter 
was onmidde l lijk 24.T a2, want 24 •• id4 
25.Lc3 e5 26.Lxd4 -exd4 27.T xe8 ~e8 
( 27 •. • Lxe8 ; 8"Lh 3+) 28 ,.Da.1 gevolgd 
doo r 29,,Ta8 win t" 
Na de tekst ze t blijkt zwart nog 
een verrassende verdedigingsresour ce 
te bezitten. 

24 ••• e5 

24* •• Thg8 25.Ta2 Df4 26.Lg2 Dxc4 
't!'( .1 'a8+ PbèS. ~èS.Ddb . 



25.Ta2 
2·6.Da .1 

26 ••• 

Pe6 

Pc'Ti'! 

Inventief ve:rdedigd. Ha 2 6 ••• Pe;5 
27.Lg2, o~ 26 ••• Ped4 27 .Lxd4 
Pxd4 2B"Ta8 PfJ+ 29.K h1 :?xet 
JO.Txb8+ Kxb8 J1. Da7+ Kca 32. DaB 
wint wit gemakkelijk. \ 

27.bxc7 Dxc7 ? 

Veel sterîcer is 27. * .Kxc7 ! , 
waarna d ~, w:i.:nst nog lastig is. 
'tfu; is het niet moej .J.i jk me~r. 

28.T.a8+ 
29.D a.7 

Pb8 
Te6 

Of 29 ••• e4 30 .L a5 Da5 31. F4[ Dd4T 
32.Kh1 

.30.La.5 
J1.Lxc7 

Ta6 
Txa7? 

Een fout in verloren s te ll:i.ng. 
Hatuurlijk is 31 ••• Kx c? 32.D xa.6 
bxa6 ook kansloos • 

.32. Txb8+ 1-0 ' 

Voor degene die me n u :t{ou he · be n 
verteld dat mijn vol 0 ende ov er 
winnin g 11 partijen e:n '!'uim twee 
maanden later , plaats zou vind 0~, 
had ik onm:Lddellijk mannen met 
lange vYitte j a sse n be stc.-:ld . · 

Omda t Iviar +::Ljr: op de club niet z o 
vaa:k; verl ieG·~ - en zeker n iet in 
20 zetten - laat ik hie r met veel 
plezier mijn overwi nning op hem 
zien, evenwel zonder coIDr~entaar. 
Wel vermeld ik dat tot en met de 
18e ( !. ) zet van wit allds al esns 
gespeeld is in de correspondentie-

, .Lo·..)',K · 1 • Sk pa ,, l.; L\CZ,Yl1SKJ.. - e 
ws ,.,:··in zwart 18. ~ .Db4 ! 

. ov sTtuigend won. 

1985 t2.ie 
SJJeeJ"de 8!.l 

1trd ï 0 -r· L"•n0'0 di .;k - füJ.-.-,..,,i.i· jn· Sna-,.,.., !::_ ,, .....:. .... ..: ~v --ç,1 N-o...,..-~ --~~ 

Ht88 • 12~ernbc~r '87_ 

r .e4 -c5 2.PfJ d6. .3.ö.Li. cxd4 4.Pxd4 
' Pf6 . 5. PcJ g6 ~.Le 2 Lg7 7.Le3 o-o . 
8.h4 h5 9.f3 Pc6 1"J~Dd? eb 11.Pxc 6 
bxc6 12oe5Pe81Jof4 f6 14é0-o-o 
f x e5 15.fxe5 Lxe5 16.g4 hxg4 17. hS 
:Oa:5 18.hxg6 ib-8 ! 19"Ld.4 Db4 2.0.Dh 6 

1-0 
Let vooral op alle :.::'lej_ toren Jff er s 
c-p h8 er1: -d e..:.,aoi'f ers. 



US--schak-:-;-;-:; JONG ~ 
de geschieo .enis v an on:n afdeling 
bijeengelezen uit de Sohak8ling 

Geschiedênisboeken hebben doorg aa.11s geen 
pakkel1de titel st hoe onderhoudend de in het 
betreffende boek onderg t::brachte vertelli ng 
ook moge zijn. Ik wist helaas ook niet :c 
beters te verzinnen dan de weinig inspi
rerende aanhef. Bij het tienjarige be ~taan 
van onze afdeling, in 1976, 8C~r eef des tij ds 
Aad Goosen een korte beschou wi ~g 1 Jurg en 
Stigter liad zich voorgenomen dit ze l fd e i,(~ 

doen in 1986, maar da.ar is het niet .meer v 

gekomen . Enigszins verl~ ~t ne~n ik de hon
neurs dus t,aar, ma.ar be er laat . dan nooit. 
Baseerde Aad zich destijds voo name l :ï.j k op 
de a.dministrat :.eve restanten ( leden aantalle n 
en meer van tler,z-eli jke ellen ' o) , ik ;::al 
mij vooral wi jden a.a.n een s <::l•1ldie ui -:: o rL ) 

klubblad ~ Schak en i s namelij k bij uit !:1te k 
een H teraire s· ort: de na.la t ·•nschap der 
oud.e meester::; komt tot onH i n hun ges c~ rif
ten, zo ook de gt'!schiedenis van onz e 
afdeling. I; .: ge ~f ·. het niet g:- ag toe, ma.ar 
geschied sch r ij'áng is na:~uurl · Jk al.leen in 
zeer al gemen e ,;in een wetenschap. Het is voof 
namelijk een 1 es t ie van men selijke irter
pretatie. Het ri j. e arc hie f' ·.r~ de Schakeling 
leent zic h daarv oor ev enwel ui ;;steke nd, ma.ar 
mensen met weinig verbeeldi ngsk ·a cht -
ekoncmetr i sten bijvo orbeeld - k w1:1.en een 
dergeli j.ke· narratieve geschie ds 0hri jving 
natuurlijk niet voor vel aan zien. Voor · ~. , 
zal ik aan het slot nog wat "harde" kwz .. ,·d
ta.tieve gegevens opdissen. :Diegenen 
hoeven de rest van dit artikel dus n:i d te 
lezen, waar mogen doorblader 0n naar he t sl ot . 

Uit het artikel van Aad Goos ert i n SchaKe li ng 
x.4 valt te leren dat US op 3 mei 1966 .a c:'.." 
eerste speelavond hield , nog zonder klor .kcn, 
met vari ASC geleend mat e ri aal. In het nie uw 
(aka.d.emische) jaar startte de interne kom
peti tie met 23 leden en t uee teoms i.n es ;, . 
de î ste en de ë.de klasse •an de Hoof dstede
liJke Sc hp...akl.or~. · In het eerst .e num1~:e van 
de gelijktijdig uit de grono &Mtampte 
Schakel i ng (· •0 1·g~ ·" t-;r voork o"tling va: 1 t c rt
slui ting rn d.c a fd al rng schal< . . n") me:aae 
praeses Cees de Rouw·. tro· ~s de opne ming van 
US-schaken; ,. officiële kr i uz , dies ~~talis 
18 okt oper ";6G. Lang geniet~n va.n h~t 
succes i-.:on c..eze voorzitter ni <" , want een 
oproep ~an def e.sie verwijdert hem uit 
Amsterdam (voo r de jonge lezers onder ons: 
in die tijd ging j e. na zo'n oproep gewoon). 

Er komt een Wé.;t nier kwaa1:·d.ige s feer Ul. t 
à.i e eerste Sc0.ak~linge n· naar vor en. De 
1,1ze rs word.en ko sekwen.t aangesp r oken 
met ''U" f da.ar' hoeven jullie niet oi-;. te · 
reker. ,.n) en de eerste p rtij di~ in 
Schakeling I" 1 wor dt gepublioee: 'd 
krijgt de volg û .d.e ctankondig,ing: 
"Ua. de wedstri ·jd ven ons eerste tien t;al 
tegen Philidor ,ebb en w: j de He.er de 
Graaf gevraa.ga zij n part ~j voor ons blad 
te willen analyaer-en." ( H: ·verzoek de 
Heer Houtsmulle 1 nu eir1de 'l. ijk eens z1 Jn · 
winstpartij op de I eer Ton te publice
ren, Roov.achten d.t LDW). Al in dit 
eei-st~ ?2'..unmer worden "ver geat achtig ~ 
üedenn ) pger oepen hun kon .... ributie va.n 

f 30, 00 t s vol doen. Het is t rouwens te 
verleid€ ! J.jk om dit grappige Perste i 
partijtje nie t te geven: E.Par on ~ 

(P hilidor 1) - J .D. de Graaf (US 1) · 1 

1 b4 e5 2 Lb2 f6 3 b5 d5 4 e3 Le6 5 P~3 
Ld6 6 a4 Pe7 '7 h3 0-0 8 g4 Pd7 9 cl4 f5 
1Ó Lc1 Pbr6 11· Tb1 fg4: 12 hg4: Df6 13 
De2 Lg4: 14 Pd5: Df7 15 Dg4: Df2:+ 16 , 
Kd1 Df1:+ 17 Kd2 ed4: 18 ed.4: Tae8 î 9 i 
Dd.7: De1+ 20 Kd3 De4+ 21 Kc4 Pe :· + 0-1 1 

Je kunt er in ieder geval om lac ~en. 
Overigens org"' . iseert men in <i4t eerB t e 1 

jaar het Amst8rö.amse Studentenkamp ·' oen- 1 

s ch<!.p. Ron Laud.sbergen wordt de eerste ' i 
klubka. ~pioen 1 waarbij opmerkelijk is 1 

dat hij p 18 april 1967 ma.a.r.~nogon ! 
parti Jen heeft g~speeld, bij i4n hang- ! 
partij. r-
In de tweede ja. ,JJ.'ga.113' van ·ons Ujf~U vi 

1

1 
wordt de plech -' • .i.ge -toon al enigszin s 
verlaten, als in een artikel worè t uit
gelegd waarom j e j e verl ren stelling 
niet opgeeft. . ~famelijk: "'"' US-leden 
hebben al tijd een gewoni1en .stelling. 
2 Degene die het, minste mate riaal · .~i't J 
is in het voordeel." ( Schakoli'ng ,~_?t 1J•:; ·il 

•. ... . .. - .... f 

")aarn a z:tl het nooit meer l:e lema.al goed 1 
komen. 0 ~erigens is de Sch~keling de 

1 

eerste p ,-1.;~ ..... eg z.es jé\.argangen een wej n ig 
boeiend. blad~ .Dat komt voornamelijk door 
het geheel ontbreken van diàgra~.ment 
maar meer dan uitslagen en standen, , ,at 

·theorie en een enkel pa.rtij-tje komt er 
nie-t aan bod. Vanaf het derde seizoen, 
1968/69, wordt de klubkampioen middels 
het "systeem-Landsbergen" vastgeste d: 
(skore:aantal partijen+ skor ~:;.o):2 ~ 
Het getal 20 is hoog en wordt e~n groot 
aantal jaren niet gehaald, maar i s wel 



in het vo ord ee l van deg enen die de i nterne · 
kompetiti e geregeld bezo eke n" Da:t dit geen 
garant.à:e ïs voor een goede opkomst blij kt 
al~ aan he t eind.e v an het. vie rde s eizoen 
geen klu bka.mpioen kan word en uitgero epen : 
er is ma.ar ~én speler die meer dan 10 pa; ..... 
tijen heeft gespeeld, ma.ar die komt niet 
in aanmerking voor de titel. In da t jaar 
werd ook de SGA opgericht, US 1 komt in de 
1ste kla sse terecht, eindigt hoog en promo
veert naar de overgangsk lasse. He t 2de te am 
is een midder..moter in de 3de. klasse! 
In het se izoen 1970/71 groeit het aantal 
leden explosief naar 45 waardoor een }de 
team in het veld k~~ worden gebra cht ~ Het 
1 ste wordt kampioen en pr omoveer ·t naar de 
hoöfdklasse van de SGA. In de basis tre f fe n 
we.:al ianan d e.an die nu nog li d. is ••• Henk 
Simon! Deze wordt. t;en jaar la:t c r in de 
Scha..1<:el i ng VI. :t't va.r1 nv ervel e:n <it1 spel be
schuldigd. Enige tijd . late r vol gt de kor
rek tie: het had ·~wervelend 0 moet en z:l,~n . 
Deze jaargan g , van het seizoen :971/72, H.; 

overigen s de eerste die meer da.n de voor
heen gebrui keli j k drie munmers telt: het 
worden e r vijf & He t blad neemt in onrvang 
toe, er komen àuio.elijk meer pa.1.~·t'ije n in 
voor en ook de voorprent krijgt een moer . 
eigentijds k arakter. Waren dit voorheen 
fantasieloze platen , Schakelin g VI.3 t oont 
ons een tweetal tekeni ngen , waarop eer st 
een speler zijn tegensta.~der met een on
aangen ame zet verrast, waarop de ze hem 
het bord om de nek ramt. Een palrJcend 
tafereel, van alle t ij den! Pi e re î•~eerbach , 
Han Gieske en Henk Simon li j ken ver ant
woordelij k te zijn voor de zé bl oei& 
In het .~evende levensjaa r kr ij gt US zomaar 
zo'n 70 l eden. Fischer ·wi n t dat ja.ar de 
strijd om de wereldti t.el v:.an kampioen 
Spassky, vandaar. Ook US wint' me'iJr de.n 
le den: sekretaris Henk kan de SGA-beker 
in ontv ang st nei.nen. Tevens wordt er - na 
zeer vel e ver huizingen in de voorgaand e 
j are n - een vas t e s~.-eelplaa.ts g~onden in 
de H'88, . eer st nog 19 zolde r , r·aar al he t 
ja ar daarop, 197 3/(4 ::.11 de mensa.ru imte. 
Aldaar geeft op 4 december 1973 meeste :::
Jan Timman s:i.multaan: hij moet 'l::ahalve 
drie remi ses ook drie hele pun te n- aàn 
fü•..n Gieske, Wiet Bouma en Jan Turk toes+ .aan. 
J an Timma..11 - Ha..'1 G:ieske: 1 e4 e5 2 f4 e:f4: 
3 Pf3 h6 4 d4 g5 5 Lc4 Lg7 6 0-0 d6 7 g3 g4 
8 Ph4 f3 9 c3 De7 10 Pf5 Lf5: 11 ef5: Pf6 

12 Ti; 1 Pe4 13 Le3 0-0 14 Ld.5 c6 .15 1.e4 : 
D 4: ·16 f6 Lf6: 17 112-6: Df5 ·18 Dd.2 Lg7 
19 Lg7: Kg?: 20 Pa.3 b5 21 Pc2 Pd.7 22. Pe 3 
Dg6 23 '34. Pf 6 24 Dc2 De:~: 25 Pc2: ·ba4; 
26 Ta,4: Tfe8 2ï Pe F'd5 28 Pf5+ Kf6 29 
1'e8': 'l'e8 : 30 c4 ~ e1-"r 31 Kf2 '11e2+ 32· Kf 1 
Pb6 0-1 
Timma.n verk laar de overigen s dat hi j het 
één van zijn zwaars-te si::J;1l taans ( tot 
dan toe) had gevonden en bekia.agde ~;ich 
over het slechte licht in de zaal. ri·oen . 
dus ook al . Over igens zorgden de her en 
·si mult àan -.emers die avon d zelf voor he t 
bi er, dit zeer t ot or"gen•:>egs:o. van de bar
k eepe r. F..-t vo 1g'.~mde seizoen verhuist US 
naar de me~sa "~ de Dnmstraat. Eni g v~r 
band zou er kum1en bestaan, natuurlijk" 
In 1974/75 keldert het ledental tot onde r 
de zestig, waardoor er riog maar vier 
teams kunnen worden opgesteld, waar dit 

, . 
1 

# er een seizoen eerder vijf eri een zes·ta.l 
waren ·.- Hoewel het aantal schakende meis
j es of ,rrouwen gedur:ende het gehele 
vestaan van US-schaken nihil i ~ c~wees t, 
t 'ungeert in deze periode niethr nin een 
v rouw als voorz i .. tter van onzo afdelj ng : , 
Maure çn Butter " Helaas heeft dit nie t tot. , 
ee n grote of blijvende deelname v a..."l stu
dentes of ·an dere scha.kers van de ande- ! 
re kunne ·geleid. Voorjaar 1975 or gani see rt : 
US-sch ak en haar eers te grote to~rnooi: 
het Nederlar1dse Stu d~nten Schaakkampioe n- ~· 
sch ap , mogelijk ge;maa>t door een ~S'..tbsid i e 
vanwege het 25-j :::.ritte best;a.an van de l 

i omni-verenigi.ng US. Een aantal led en weet 1 
een aardig parti jtje mee te blazen op · 1 

dit toernooit da t - zoal s wij weten - tot f 
op de dag va.11 vandaag door US wordt ve~- 1 

i zorgd. 

I:r1 die ti j d is de vereni gîng een hech· te r 
gezelscha p van schwcér s gaan vormen; het 
1st team speelt nog altijd hoofdklc.sse 
SGA. maar het '.::de team is inmidci.els t ot 
de overgangsklasse opgeschoten en teams 
3 en 4 spelen in de 1ste en 2de klaas o 

Uit de - schaaktechnisch im.~er in bela::..g 
toenemende - verslagen in de Schakeling 
~lijkt het (al dan niet gezamenlijk) zeer 
f:rondig analyseren van afgebroken partij
..,n 'een specialiteit van de a:fdeli .ng t "" 
·:orden. Op deze wijze worden ha mfonvol 
matchpunten in de wacht gesleept . 
B~ en ander icul mine ert in het t i enè e 
seizoen tot de l angbegeerd e doorbra.a..'ic 



.... · 

na ar h e t landelijke podium . In e en spa..'1nN,de 

laat s te ronde wordt aarts rivaal Amstelveen 2 

nipt verslagen: ~4! waardoor US met een 

voo r sprong van 1 match punt kampioen v~ 1 d.e 

SGA wordt. Hoe groot d,J belangen ·waren u:ng 

bli~ken uit het deba cl e dat to psk rer Han 

Giesk e (5 uit 5) aan bor c:l. 4 ove rkw ~n; 

N.N. ( A nstelv e en 2) - Han Gies..ice (US 1) : 

1 c4 Pf6 2 Pc3 e5 3 g3 c6 4 Lg2 d5 3 cd.5 : 

cd 5 : 6 Db3 F-c6 ( ! Taimanov ) ï Pd5: p-14 8 

Dc4? Pd5: 9 Lei'.): h5 ( ! ! Tairi~mov) 10 I,f' /;+ 

Ke7 1î Dd.5 Dc7? (~.'i nn end is 11 ••• Pc2+ 12 Kö.i 

Pa 1: 13 Da1 ~ Dc 7) 12 d3 Lb7? ? ( de ;_·-Ja::-t

s pe l e r meende :üch de weer leggi ng te her i n

nere n en v angt de witte dame, .. elaas te n 

ko st e v an zijn koning) 13 Lg5 q1at ! 

Geen f i j n begin ! Ook in het v erder ~ verl oop 

van de weds trij d bleve n de z;enu wen op:;;pele n . 

Ze er teL echt speelde on ze man 33 •• 9~a}: ! 

Na 34 Da5 maak t e hij het zi cii~elf eve nwel 

onnodi g moeil ijk met 34 ••• Da_:i:? F'rae . .i. is 

nwneli jk 34 • • • Da:1 :+: 35 Da1: Lb3: en wi.nt ! 

Nu wer d na 35 Ps.5: :16 .36 Pc 4 : bc4: 37 ? c 1 

Tc8 38 Kf1 Yf8 39 Ke2 Ke7 40 e5 Te) nog 

a.fge h roken o Analyse leer de dat de p l us pion 

nog al tij èc v o l doende wa s · vo cx· de winst. Er 

volgde nog: ·1, 1 f4 f 6 4 2 e f 6 : + Kf6: 43 Kd.2 

c.3+! 44 Kc2 Td5 45 Tg1 Kf5 46 Kc3: Kf4: 

47 'l1e1 e5 48 Te2 e4 49 Kc2 e3 50 Kc 3 Xe4 

51 Kc 2 Ta.5 52 i<:c3 Ta.3+ 5 3 Kb? Kd 3! } 4 Te3:+ 

Ke3: 55 Ka : Kf2 56 g4 g5 0- 1 

Dit waz v anz elfspre k end n ie t goe d v oor d.i:, 

zenuwe r. van de tea mgen o ten en omstander s. 

Er. moeGt overi gens ?!og e•:m pror , ot i ev ierk ,· p 

gespeeld worden alvorer1s tot de 2de kL>.r.se 

KNSB door te dringen, maar deze werd me-i 

overmacht gewonnen. Het 2de team komple

teerde het succes door eveneens kampioer, t e 

worder i en de plaats van het 1 s te in de 

overgangsklass e 1n te nemen. 

Passend genoeg 1.n~rsëh eeri het eers te 

diagra.'il in Sch ak e li ng ~{. 2 van 4 november 

1975, . datzelfde seizo en . Over igens wor dt 

naar aa:•üeidin g v an bove n s ta and scherts

part i jt j e in Scha.ke li:ng XI.. 4 gesugge r eer d 

een "ma--. zet- v,er·k g;:oepn op t e richten, in 

riavolgin is v ar, de al enige jaren erd ~r 

opererende I c,_pening-" en "e1ndspe1-n 

werkgroepen. Het afgebeelde diagr31!1 is 

dus één van de eerste in de Schake li ng . 

In dit blad komen steeds vaker dingen t er 

sprake die niet meer zo uitsluitend met 

schak 'en t e ma.1cen hebben, maar niettemin 

zeer onderho u dende artikelen oplev -ren. 

Ook komt het eerste ''konflikt" in d ·~ 

Schake li ng terecht: co-karnpi oa :n Han CTies

ke ve rt r ekt i n 1978 n~~ar iüeu ,ven d.:::i.m en 

Tom Turk gee ft d.o.a.r zo zijn men ing oy-er; 

~e laat s te is al geruime tijd r ed akteur 

en schuwt ook de zelfkr i tiek ni et , zoals 

~ blijkt uit e en stuk in Schake li ng XI.5 

''Hoe talen tv ol is Tom Turk ? 11 v ar. eigen 

hand, met daar bi.:, e en groot aantal ve :'..._ 

liespartijen. 
Het eerste sei zi:>en in de KNSB verl oopt 

voor US overi gens t amelijk succe sv ol met 

een vierde plaats in de eindrangochikk:in g. 

Voor het eerst is er niet één spe l er ln 
dit seizoen de onaantastb are kampioen, 

maar wordt er een dr i ekamp gespeel d , 

Rob va n de Kamp wint voor Guus Kamps en 

Henk Simon. I n seizoen twa alf . wordt de 

interne kompeti tie grootsc h eeps gewij

zigd: e..:· word t gesp e eld in 3 gr oepen 

met da arond er een zwitserse groep. 

Middels een aantal zeer gekompliceerde 

wegings1~aktoren voor groepspar t ijen en 

bordbezet t ing in de externe, krijgt 

iedere speler een bepaald percentage 

toeberekend. Ook worden er eisen geste ld 

voor de klubkampioen: minimar--1 10 i.n·ter nP. 

partijen en 6 externe en 1 cycJ us i n 

groep 1. Vastgesteld wordt da t v oor de 

ranglijst. eel'.l hoge skore i n een l ~ e 

gr c:~ voorde .\.ig is ( ma.ar i nte rn ati onaal 

is dit ook zo: gro Qtme este_re su lta ten 

worden ze ld en geh aal d i n to er m"oi en van 

hoge kGteg~~ie). Ook de r oemruc ht e 3%
r eg cl wor dt in gev o,1rd ( binnen <li t per 

c entage mogen :;p.Jl ers de nummer 1 van de 

eind.ranglijst ui tda. gen voor een mat (:h cm 

het kampioens c ap) . Hel aas vi nden :'o b 

van de Kamp (74,7) en Han Gieske (72,9) 
daartoe geen t ijd . 'i'r a.gi s cherwij ze 



degradeert het 1ste (na het goede seizoen 
een jaar eerder!) teru g naar de SGA. Vandaar 
ook -Tom Turk' s bedenkinge n over de overs ta p 
van de co-kampioen. Onmiddelijke ter ugk eer 
lukt in het dertiende seizoen, î978/ 79, nog 
niet. Paul van der Werve en F.enk Si mon ::rull en 
een tweekamp spelen om de titel. De schaa ·::-· 
kapaciteiten van de eerste worden in de 
Schakeling XIII.4 openlijk in twijfel ge
trokken: "Hoe kan Paul van der Werve nmi 
zo hoog eindigen?n Hij wint overi gens de 
tweekamp, maar dit artikel markeer t h e t 
begin van de meest vruchtbare en succesv oll o 
periode van US. In de Schake ] ing v echten 
de topspelers van de verenig ing , Gerard Ri ll 
en Paul van der Werve met name, mG.ar ook 
anderen mengen zich in de diskussie, hun 
meningsverschillen over bepaa lde sp elsti j
len, "korrekte of i?ü;:orrekte" offe r s en 
kombinaties, kenmerken van bepaal ·c stel
lingen enz ovoo ts, m,3t ::~ ote re ge l ,:,aat uit . 
Eén en ander zal sa menhm1e-en met r et opni f.:uv 
kampioen vnn dé SCA ~,orden van US in 197':.1/r YJ. 
Het· 1 ste blijft n-:-. o~n 5fá"-4-} cv e,._~wi.nning ; l) 
Tal 1 dit team 2 matc hpuntèn voor ,, eindigt 
in de prcmot · eko rr.peti tie op de 2de plàats. 
Tegen Lisse, biJ ee n stand 5-4, weet Anton 
Dekkers zijn minder e s t elling op de 104de 
zet te winnen en Qaar mee de promo ti e te be
werkstelligen, en pa ,ssa.nt een k ln bre kord 
vestigend voor de langste part ij . Zo 'n zee
slang is altijd leuk, om des ann i ng er nog 
even in te houden1 
Ter gelegenheid. van het US-lustru m geeft 
grootmeester Gena Sosonko een si m, ltaan~ 
+20 =3 en -2, namen of partijen zijn niet 
bewaard ge bl even. Wel st~at het NSSK d i t 
ja.ar · ( 1980) voor het eerst onder l e id i ng 
v an Jaap Deinema "die nog wel w2,t or gani
satievermogen mist" aldus vo or zitt er 1\ d 
Ridder i n .Schakeling XIV.6. De he r nieuwde 
promotie n~ :r het landelij ke podium vi n d-~ 
ook in deze jaargang va..~ de S hakeli ne ~en 
passend. hoogtepunt: Laurie Hen dr ic kx en ri1( ,, . , 

Turi<: weten maar b .e f st 6 nummer s 1n t t e 
brengen, t ot op heden he t rek ord. ;· Jg eer. 
bijzonderhei d van dit ,i-'3.ar is he t •i tkomen 
van de roemru ..::hte but' de l '~Neuke n i , lekke r --
de r ( ste p met die drn.g ::o.:" te r 0 e2.s5 enhei d 
van het tienjarig li dmaatschap V::tn Adrie d e 
Jong, Guu s Kamps er, Henk Simon. 
Het bruist i n de ze periode duideli ,i?: van de 
ak:tiviteiten bij US- schaken! Er wordt dan 
ook in de 2de k l asse KNSB fel meegestreden 
om het ka~pioenscha p i ~ seizoen vijftien. 
Aartsrivaal van de VU, Amstelveen 1 wordt 

zei. ..'.:\· met 6-4 ingepakt, waarbij bi j v oo.r
be ~J d aan bord 1 Gerard Ri11 met zwart d· ' 
b k e:r,de P \;;!Wee van Voorthui ,:sen vloe " t. 
US e i nd ig t evenwel op een gedeelde tweede 
plek achter een verdiende kampioen, het
zel fde Amst elveen ( tegenwocrd:i.g hoofd-
: lasser). Wal gewonn en wor·1it de SGA-bcker, 
ten tweede male dus! ~: !1. ,h t i.n een periode 
dat daaraan de KSNB-SI,e:.c::::~ gewoon nog 
mogen meedoen. Het t oam va n G~r ard Ri 11 , 
:Tiet :Bouma, Tom Turk en Henk Si mon weet 
~iet alleen in de hal e finale Desisco 
WatergraP...fsmeer met 2-2 op bordb - zetting 
te verslaan, maar klo ~t i n de fina l e 
( alweer!) Amstelveen met 2{ lrz·! 
Di t s.: Lzoe n gEa·oeurt er me .r ·hjz o!là.ers: 
... p 1'_; maart 19è 1 ge '.-.ft de &.>-jari ,'."e oud
wereldkampioen ,1ax ~:uwe sis-1ul taan aan 24 
borden bij US. Als hij op het eind van de 
n 1-)nd vermoeid raakt weten Wiet Bouma, 
He.:,k Simon en René in 't Veld hem te 
v ers, ..;halken, terwijl Euwe ook nog een 
'Ti.Jft a.l remises moet toestaan. Het blijft 
nd l liJ,...lijk een belevenis om het krasse 
oud .~ langs de borden te zien gaan. 
Or[ v,1.sator Thijs Wenniger overhand i g-:. 
Ru,, t 3an het eind van de avond de U~ ... 
ju : :h eumbundel nNeuk en is l ek ... "lterder• · , 
Wáar vp aeze zich openlijk afvraagt of hij 
daar wel thuis mee kan ko:nen. 
I ti de ze period verschijnen er uitgebrei de i 

par ti j-anal ;1-ses ( met meervoudig kommenta.ar) 
0n uitgebn.1de open i ngs t heor etisc he b~ 
schouwingen van Gerar ·0 Ri l l. Als Paul van 
der Werve een artike l sch!~i jft ov er "het 
intuïtieve offer" i n Schake li ng XVI.1 
le i dt dit tot een vlo edgolf aar. r eaktie s . 

eze polemiek is niet a ll een een bewijs 
van het hoge schaaktechnische nivo waart e 
de top van de verenigi n g is doorge ó..rongen 1 

maar zal daart)e ook zelf een bijdr age 
he bb er · gelever ,;.. Ee n. ui"t v oerj ge b ehande
ling van de om , tred en steli ingen zou te 
ve r voeren, ma::.,.~ mHt name ? aul zelf •,reet 
d·~ meest fantastische ( soms letterlijk) 
·,•.;1..~ianten op bord · en papier te toveren. 
Eet î . S opmerkelijk dat te midden van al 
~~e ze geweldenaar s een al jarenlang trouw 
1i.d '?n op dat moment eerste-·bord-speler 
v m rnt 2de, Jurgen Sti gter, het kampioen
sch 1.p overtuigend weet op te eisen. 
In l:e t grote aantal lezenswaardige ;:,_r t i
ke le n uit deze periode, trof mij vmt 
de 7.elfde Jurgen een opmer:lrnl .i,jke driel iYJ.g. ·"-'.\. 



In Schakeling XTV.1 startte deze een reeks 

artikelen over de "Phenomenologie van de 

blu,nde'r". Ter il lustra.tie gaf hij da.ar bi j 

.. d"è \rolgená.é partij: J .Stigte r - 1: . van 

Ha.astert: '• · o4 d6 2 d4 g6 3 Pc3 Lg7 4 Le3 

Pf6 5 f3 fbd7 6 Dd2 e5 î dJ o-o 8 rr4 h5 
9 gh5: Ph5 : 10 Pee?. Pb6 11 .i?g3 en u ,.h · 

blunder, tr ~ff~nd i n beeld gebracht met 

d.i~~ammen v•.i:Sr, op en na : 11.~.D n.4?? 

12 Lg5 1-ü. 1 Schakeling X:/ .1 VG J"l·' Olgt 

dit·met een °Reoept voor he i. cadeau (=;- ado) 

kri jg ·en VaI1 Dames" en dat naar . aanleiding 
van zijn nieuwe ervaringen met deze 
variant: J .Stig ·~er·- Kees Roos: 1 e,.,. d6 2 · 

d4 Pf6 3 PcJ g6 4 f3 Lg7 5 1,e3 0-0 6 Dd2 

Pod7 7 Lh6 e5 8 Lg7: K.g7: 9 h4 Ph5 10 Pge2 
Pb6 11 g4 Pf6 12 h5 Th8? 13 de5 :! de5:? 7 
14 hé+ 1-0 en J.Stigter - Dick Roeda: 
1 e4 d6 2 d.4 Pf6 3 Pc . g6 4 f3 c6 5 Le3 
Lg7 6 Dd.2 Pbd7 7 Lh6 0-0 8 h4 e5 9 Lf'?; 

,Kg7: 10 de5: de5: 11 0-0-0 Da5 12 g4 h6 

13 Ph3 Pc5 14 h5 Pe6 15 Lc4 Dc5 16 ~e6: 
Le6: ·17 hg6: Tad.8 18 De2 Lc4 19 Dh2 D1'j2-'.-

20 Kb1 Td1 :+ 21 Pd1: De2 22 g5 hg5: 23 

Pf2 fg6: 24 De5: d1'3: 25 Dg5: (tot n~ 
toe heeft zwart aardi g stand weten te 
houden, maar weet nu he t enige vluchtvel l. 

voor de dame te beze tt~n ) 25 ••• Le2?? 
26 Th3 Ld1: 27 Tf3: Lf J : ?8 Kc1 'I'e8 29 
e5 Pe4 30 Pe4: Le4: 31 Df6+ Kg8 32 Kd.2 Tf8 

33 De6+ Kg7 34 Dd7+ Tf7 ? 35 e6 ! ·,-o 
Een frappant 1:oe-,ral, nietw <>..;::.r? 
In s ei zoen 1981/82 doet de al zo l, -1·1g be

geerde :?.lo-li j s:·t zijn in n,d en bi j TJS. Wiet 
Bouma. heeft h et pro gram1"lz:. operatj.on ee l g~

maa.kt, wa:U'do ~r de groep€ n kunnen worden 
af geschaf t en men ui tslui tanci. op rangli ,js + 

(rating) zw5 sers wordt in ged eeld. Het enig~ -

zins nivellerende eff ekt van é~n zwi -~serse 

groep leidt 'tot een vierkamp om h~t klub

kampioer.schap, gewonnon door Gerard Rill 

voor Hans Pol_e, Henk Simon en Paul van de:r 

Werve. De laatste boekt in het NSSK wel het 

1
_~ grootste s-~cces ooi t van een US-deeln ~~er : 

in groep 1 wor dt hij met een gedeelde rler tle 

plaats geen Nederland s , maar -wel .'\mstl'l •'i ums 

Studenten.kampioen. Ook in 1982/83 wa· )reen 

vierka'Tlp noodzakelijk om de titel. "Eeuwige 

tweede" llenk Simon vergooit in d . :ü otp;u-ti j 

i;)en gewonnen stelling teg en Ha..'1.s Polee, v,ar;;.l'

door deze met de titel gaat strijken. Op 
afstand volgen Wiet Bouma en Gerard · 11 . 

Op landelijk nivo ga at het behoorlijk, '.":aar 

in . seizoen 198 3/84 i ... bijvoorbeeld Koninr;s

club aanwezig in de groep, wat voor w r s t 
een tweede plaats het hoogst ber eikbar e m::i.akt. 

,, . ~ 

De weds ~rijd tegen Konings l nb gaat !Ifet 
1 1. . 

1~ v · rloren, maar er ha d eerder meer 
dan min,;er ingezete n . Remises voor Tom 

Turk teg e!1 E<! van Gc et, ThiJS de Ruyter 
van St Nenin, .)i,.. tegen IM Hartoch en Huu.b 

.van de Bergh tegen NM Perez Gare-ia. De 

lezers krijgen alle partijen van dezR 
zeer spektak,llaire ontmoeting (uit oe 

3de ronde) voor een volgend n-u,nrner van 
de Schakeling (we schrijven ma.art 1984) 
toegezegd. Ze kernen nooit, evenwel, en 
dat wordt enigszins symptomatisch V(:Ór 
de _Schakeling in zijn geheelc H•,t wo,..dt 

in deze jaargang, .de ·achttie n, e 1 VOO!' 

redakteur Rob ..ran Gompel meer én maer een 

èen wan staak om het blad •tol te'! pe nnen. 

r ru ze lfspr eken ·i k omt dat de kwalitd t nie t 

ten goe de. Verslagen va...~ verrichti gen i n 
de e t erne kornpeti tie bag:i.nnen t e ont

breken; al ee :rd€r 1-12..s met de go~d.e gewoon

t e gebreken om :;_n ·le t eerste nummer v an 
het seizoen he ".; verslag Yan het a.fg'!:l op en 

jaar te pu.blic e en" 

Een jarenlang furktioner nde "har de kern" 
begint de .veren iging te verlaten. :Dat is 

natuurlijk voor een studentenklub 

onvermijdelijk. Het verloop innen onze 
a.fdelin t; is - in vergelijking tot g .wGne 

·~gerv 0r.enigingen - r alat ~ef snel. Maar 
aangezi ~n ik vanaf seizoen negentien, 

1984/85 u.i. t ei gen ervaring kan s,;,reke n 7 

ia het ditma al duidelijker te zien (voor 
mij). Hoewel het aantal leden als immer 
ergens rond de ~estig blijft schommel en 

verdwijnt vrijwel het gehele 'lste team. 

Een seizoen later degraderen (hierdoor) 
zowel 2de als 3de team, terwijl het 1ste 

zich met de hakken over de sloot we,..rt te 

handhaven, om - we weten het ' .-·l:1.emaal -

een jaar later alsnog te ,degrade r en. Door 

een gelukkig t eval blijft US land9l ij k 

ope1 vren, door de oprich1ing van de 3d.e 
klasse !<NSB. Grappigerwijs (en misschien 
niet geheel toevallig) neemt in deze 

periode de chaos in de Schakeli ng toe. 
Het 'blijft overigens een bijzow i er le• ·k 

blad, kwalitei t er • . lezenswa.ardigheid hoe

ven nie·t nood.z,Jkelijk iets met elkaa -r te 
maken ie hebbe! 1. 
Voor U ligt het 4de nummer van de 22ste 

jaargang. Ik he l> a.1 than s de illusi e dat 

kwa vormgeving en verzorging de . Soh::lkeling 

nooit beter is geweest. Het kan ook nauwe

lijks s ·;.echter, want dan val t de te k st 

helemM l niet meer te lezen. Of de toe-



·· .... · 

komstige nummers ook inhoude lijk in t1:.r e ssant 

worden hangt in niet on belangrijk e rr.ate van 

Uzelf af , lezer. Pak de schrijfm a chine en 

beden..lc: ·wie _ schrijft, die blijft! 

Het bov enstaande verhaal is natuurli jke e% 

staaltje van - bepaald modieuze - 1telit ~ :-_.re'' 

geschiedschrijving. Dat komt goeddeels omdat 

het wel en wee van de lagere echelo rJ sterk 

ondervertegenwoordigd is geb leven in de 

Schakeling. Dat dit niet zo hoeft te zijn ~Î 

te blijven staat natuurli jk bL~iten ki Jf 

seizoe n klubkampioer1 
J 1ed en =- -

1 

i aan t al 
1 

1. 66/67 Ron Landsberg en(1) 23 
2. 67/68 ·Toon Versteeg(2) 27 1 
3" 68/69 Rei jer van der r!ei j(3) ? 1 

! 

4" 69/70 go ~m 22 . 1 

! 
5. ,. 70/71 Ecm Gies b) ( 4) 45 1 

1 

6. 71/ 72 Toon Versteeg 48 1 
1 

7. 72/73 Ii'.eij er van der Wei- ; 70 
8. 73/74 2€:i.jer van der WeiJ 68 
9. 74/75 Roo van de Kamp(5) ]8 

10. 75/76 Gui;.s :ramps( 6) '30 

11. 76/77 Itob v~ de Ka-:;p 67 
12. 77/73 Ciesk & V 2.i.1 de Krunp 53 
13. · 78/79 Paul van der UervE'l( 7) 59 
14. 79/80 Gerard Hi ll( 8) 60 

15. 80/ 81 Jurien Gtigt cr (9) 61 
16. 81/82 Gerard Rill i:; 7 

./ / 

17. 82/83 Hans Polee( 10) 67 
18. 83/8 4 René in 't Veld( 11) 72 
19. 84/85 Paul van der We!'\· e 56 
20. 85/86 Pa.ul van der W e :~.r e 6t; _, 
21. 86/8 ï !fart1jn Spaan( J 2) 

22. 87/88 ! ____ .J 

Ye ~l i s in dit ::i.rtï·el onvermeld g':!1,le \ 

bi jvo orbeeld à.at tegenw oordige kemp:..oem , 

kandidaten gerr.akkelijk tw intig of meer 

partijen spelen (vijf ti en is hede 1i het 
verplichte m::.r:j_;nu:r.) .. "-Ia.ar het is toch nl. 

on èlragelijk lar g ,:;".·,,orden. Weet je ze1.r 

ïets leukers te verteJ len .. doe dat da n 

onverwijld en l ever d.e :.Ccpi_j, bij rrij in! 
/, I 

i'.-77_.., f' 
/,.,;J., -~ /l,,A--~ / 

N.if-01(i?AA 
/ .,.Y---

aant,,. J' 
te .'7:S 

niv o 
ste team Sch.ak. 

3 

beker
Winst 

2 
2 
2 

1 
. } 

.J 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

1 st ~ klê. · se ES 

. ove.cgangs J;:l. HS 
overgangskl. HS 

1 ste klasse SGA 

hoofdklasse SGA 
hoofdklasse SGA 
hoofdklasse SGA 

hoofdklasse SGA 
hoofdklas se SGA 

ka rnpioen SGA 

2d.e klasne KKS~t3 

2de kl a sse KNSB 

ho0fdklasse SGA 

k ::.mpioen SGA 

-. de kl a sse KNSB 
2de klasse :rnsn. 
2de klasse :~ff-B 
2de k:J.e.sse KNS:3 

2de klass e- K;;sB 

2de klasse KrJSB 

2de klasse KNSii 

3de klasse KNSB 

3 
3{*) 

3 
3 
5 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
6 

3 
4 
4 
4 
5 
3 
4 

SGA 

SGA 

(:E) De 3de jaargang van de ::c haK.eling on tè, : ·eekt in het ar ·-:hief ( hoge beloning voor wi e 

mij eraan ka.."l help en ! ) m2.ar hee ft we] bestaa.i~, aangez .en Aad Goosen in zijn artike l 

re fer eert <è.an gegeven s uit 1eze 11 u.mmers" Tnkompleet z ::.jn I' (. 2 en XIV.6, ~,0lp! 

NB: bij de rubr i ek "aanta l te ,~ms" s téP,t "+" voor eeri zestal ex-t ra 

P.ESUM.É ALMERE-US voor de SCA-beker: 2-~ 

1. J.A. Burg er - Ardjan Langedijk: 1-0 

2. A.J. Hendriksen - Bert Westera: 0-1 
3. H"w. Bermon - Adriaan Houtsmuller~ 0~1 
'+• .P. Kooijman - Rob van Qompel~ 1-0 



lus SCHAKELT ALMERE UIT IN SGA-BEKER! 

Op ~en regenachtige maandagavond 25 ja."lua -

··ri 1988 bega f een klein gezelschap Uwessers 

zi ch . pe r trein naar het verre Almere, om 

aldaar in de tw~ede :con de van de strijd om 

de SGA-beker de klubkleuren te verdedig :::~ .. 

Aangekomen in Almere Centrum bleek de b~s 

richting Haven net een minuutje vertr0kken, 

alsmede een telefonische poging o::1ze teg· ,:-

standers van de tegenspoed op de hoogte te 

stellen onmogelijk, door 0verbalasting van 

het 008 nummer van de P~T. Per taxi kwamen 

we nog op tijd ter plaatse va.~ de strijd 
en de chauffeur wist t e vertellen dat hi j: 

door het gebrek aan samenhang der dien st An 

openbaar vervoer, va.n een onbe .i"..ommerd~ oude 

dag zou kunnen genieten. 
Onze avond werd. minder onbek ommerd •. D.l na 

een uurtje ~pel en was duide lij k dat ·~e 

tweedek la. sse r Almer e bezi g was va.n onz e 

ee rsteklas se sp€.le ::; kache lh;; ut te mak.,~n. 

'zelf ging ik he t ee rst in ,fo fout, cloor op 

de der tien de zet op zeer onnozele, " , ze 

een pion weg ~.,e blunderen, wa·~.C'na ik me

teen totaal •erloren stond. Terwijl ik me 
in alle rl ei bochten wrong om niet dir .Jet 

oen - ongenes e l'i j k zwa.lcke - tweede p :i.on te 

verlieze n, kwam n a ver loop '-'an tijd onze 

eerstebordspeler, Ard jan 1 me ve rtellen ~at 

ik toch echt moest winnen, samen met hem, 

want ven de t~ee anderen kon he t niet meer 

komen. Naast m:ij h2.d i k al het vo l [;'ende 

zien gebeuren: met wit liet Adriaan ~1~r na 

1 e4 c6 2 d4 d5 3 Pc3 de4: middels 4 f.) 't ! 

in op het obskure Blackmar-Diemer gaFibiet, 

in een voor wit nog wat slechte r G vers ie; 

na 4 ••• ef3: speelde hij 5 DfJ : Dd4: 6 LeJ 

Db4 7 0-0-0 Lg4! 8 Pb5. Waar dit on der de 

gewone omstandigheden, met voor zwart Pf 6 

in plaats van c6, na 8.~.Pa6 9 Db7: tot 
een voor zwart volkomen ve rlore ...-1 ste ll ing 

leidt, nton d onze voorvechter na 8 •• ~Pa6 

9 Df2 Le1: 1·0 a3 Dg4 een gezonde d·~osvol 

materiaal achter. Echter, na 11 Ph j! ? was 

me we1 u.idelijk dat de stri .:'d nog .1-i..et 

was ge s tred e!' 7 ho wel . wit na cuurlijk vel

strekt vorloren stan. t. Aan 1:ord vie r was 

Rob zonder een spoo r kom!,f,ns atie ook al 

màteriaal k1-1ij· t.geraakt - hij maar een 

stuk - zo.dat v an op remise spelen i. : mi jn 

geval geen spr-ake kon zijn. ::: <: stond per 

slot van reken ing maar een pion achter. 

Een schrale troo~t was de goede stelling 

die Ardj an zelf had weten op te bouwen: 

hij leek een beslis sende aanval in hanrlen 

;:e hebben, al zou het nog even u.ur~_n g 

vTelnu , lieve le ::;er s 1 hei onmogel i j. w r 

door onze niet aflatende helden ITt>rr:i.cht. 

Ki~k maar eens naar het ondersta. de, 

zeer illut itratieve fragm ent: 

î ef~hj -- ?f~ 
~7, ff?J .. -

. ~ i,~ " -._,., ,.,,_~ ~ M 
l~ Vjf!f~ ~ -

m D.rr)/ffJ,J'eJt"=~-r: 
B v.1~ D Ba. 

- . \ltii ~.'~ • - -~~~ . . ', . "'~ ,~· . "".~~:~.' .V,., ~ - • 
• - - r:.~t ~~'{11 
- - {@'-:.~""'=~ 

• ... ! '~-p .• 1 

::;;tel l ing na. 28 ••• Kg6 
A. Hendriksen-Bertje 

De zwarte koningsvleugelaktie l.S natu, l r

lijk niet · geheel verantwoord, en in pl a at s 

van het eindspel te nemen wilde de wit

speler nu gaan matzetten: 29 Tb6 Da5 en 

1u volgde :IJ d5? ! ( 30 Tc6 ! -Dc3:? 31 Tf6:+ ) 
30 ••• Dc3: 31 Tf6:+? (nu fout) 31 • •• Df5:! 
~:n de witspeler gaf het op!?? T3i,aald n iet 

in het belang van zijn team : ik had no g 4 
minut - n en hij een half uur, met deze n og 

ze or onduideliJke stelling! Achte raf kon

deYJ. we ove rigens vaststellen dat 31 Pe4! ! 

fe4: 32 De4:+ Kh5! (de enige zet, na 32 ••• 
Kg7 33 Tb'(+ Kh8 34 Tb8 is a.lles over) wit 
nog al tijd d~ best e kan sen zou gGven. Het 

minste is al we] 3J '.!'f6: Df6: 34 De8+ Kg4 

35 Da.4: hoewel zwart en ig e zwendelkan sen 

oehoudt). Deze meevaller viel in het niet 

bij wat Adriaan overkwam: zijn teg enstan

der verdedigde de plustoren zo slec ht, 

dat hij uiteindelijk een mataanval over 

zic h heenkreeg en door de vl ag gin g op 

een momert dat hij al twee stu.kk:en ar;hter 

,,a.s ge .ra;: k t. Dat Ardjari - i n een poging 

he t reatze~ten wat te bespoe digen - na een 

tweesnijd9nd st uk:off e!' in tijdnood ze l f 

mat werè gezet en Rob, ondanks het te r ug

winnen van zijn stuk, met een verloren 

ein dspel bleef zitten, kon de pret ni et 

meer drukken. Ondanks de 2-2 en het ver,;. 

ljes aan het eerste bord gaat US door, 
dankzij de "overwinning' na het niet mee

tellen van het laatste bord! Hoewel er 

hierover nog enige tijd onzekerheid b lee f 

bestaan, wisten we gevieren in u , tgel ~ten 

stelMling de zege in de Amsterdamse binnen 

stad lui ster bij te zetten! 

LDW 050288 



[ US \'EEOT 1 MSTELV'EE!'ll UIT DE SGA-.BEKER ! ! : - _,. 

Alweer konden de US-am·bassadeurs na.ar · ver re 
o~:;:-den a.frei ;:;~n om de klubkleu r en te ve r dedi G.nv 
Aartsrivaal Ams +,elveen ( v an de ;7,J) . ontviné: ons 
op 4 maar t voor de kwartfinale. Nadat ik ~én.r 
zet op het ord had gebracht sprak naas:. mij 
Ardjan: 0 0h jee , d?..t wordt op winst spel en: 
Ad.ria.an heeft Caro-Ka.nn te gen zich gekregen!" 
Onze over-optim isti sche wedstrij dleider -u ,t ern 
had enige dagen eerder, i n het Persoonli ik 
Kap,pioenschap van de SGA, na 1 e4 c6 2 d4 d5 
3 Pc3 de4: 4 f3 ef 3: ~ie verbetorin g 5 Pf3: 
gespeeld, en wed.erom gewonnen, en weè..e om na 
huizenhoog verloren gestaan te hebben. Z1Jn 
vertrouwe 1i in dit Blackmar-Diemer- Adr:i .. ;i.:m
gambiet bleek helaas ongeschokt, m.~ .. r tot ,..;tn 

geluk ging deze zwartspeler er me~ 4 ••• e.3 -i. :r 

het geheel niet op in. 
Aan bord 1 bracht Ardjan in een gesloten 
Siciliaan de nodige kompHkaties op het l,orc~, 
maar de zwartspeler vere '3!wouà.igde waar 
mogelijk en koerste lijnrech t af op rmni s e. ~ 
Zelf was ik met zwart in de Ros so lim r;,-va.rian t 
( 1 e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 Lb5) t er echt geLç- en, 
maar een verr assing was dit ni e~ , Wal'l v bi j 
lezing var -. de ou de j aargange n an de S(·hfu''':l
ling had i ' al vas t gP-,Jt elà. è.a~ deze ac.n ,. -:uc. 
zeer populair is ( a s ) in f..'î's el veen , Na 
enige verras cin gs zetjes wis t ik de b ~t e-:>e 
stelling ove 1· te houden, maar O"Jrs cha tte 
daarna toch :i.ets mijn kans en ~n ...... wam wat 
minder te s taan, hoewel het ongetwij fel ·'. te 
houd.en mo~st zijn . Toen ik mt> uit de er 0ste 
problemen had gewerkt bo od i.k remise aan. 
Dat nu was zeer be denke lij:.< . Ni..jn tegen
stander s to nd op en nam een s ee n kijk je bij 
de laatsto twee borde n •. Aan bo rd 4 spe eld e 
Wim een (, sychol ogi ch ui t ste kend gekoze n ) 
}fol ga-gar11biet, maar besliss end was wat er 
aan he t 3de bord dreigde te gebeuren. Ee::: 
steeds gro t ere haag van pmstanders trof 
daar het volgende tafereel aan. 

Adriaan Houts muller-Michiel Bonn 
stelli ng na .± 25 De2 

lHnst voor de .tunstelvener, gevoegd li i j 
acceptatie van mijn remise-aanbod zo~ 
Arnstelve.a."1 onmi ddelijk plaatsen voor de 
halve finales, ongeacht de u.i tslag aan 
bord 4. In de diagramstelling is de 
pïon achter het minste euvel voor w:~ t: 
zwart heeft een beslissende e.3.mral i ·, 
handen, zoals ·bleek u:i t 2S • ..,.Ph2: ! 
A t empo speel i e Adriaa n ~ De4 : er: hij 
n~ekt~ daar op vee l misba-;;;:--1~;:;r 2ó Lh2: 
Do7 dwingt wit tot 27 Kg1 Dh2:+ met 
stukver li e s en damerui l. De zwarts"eler 
dach t nu l ang na. Zelfs zol ang d~t mi jn 
tegen stand er in \)r:n:;tige tijdnood gin f; 

· rüken t eg en mi j~1 4) minuten. Ge en zi n 
om de partij u: t te c.-10e 4

. ":'n vluggere n 
accepteerde h ij de remis e. Zo zou hij 
ook niet meer p winst k::mnen spel en , 
ma.n.r wat kon er nog misgae...11? Na 2f. ••• 
Pf3+ moet 27 Pb,1 Th4;+ en wit blij . .ft 
een dame tegen to ren acht er.. Ondank s 
het lan ,;:;e denk n sp ee lde de zwartsp ler 
echt er zwak 26 ••• Pf 1:.;!: ho ewel het nog 
steeds gehee J gewonne n is, vooral 
omdat Ad:--iae1 : in er :.1stige tijdJ1 ood was 
en de zwarts ye ler met zijn halv e uu r 
alles op zi jn gemak kon bekij ke n. 
Er v ol gde 27 Kg1 Pd2 28 De3 LiP 29 1~3 
(natuur lijk niet 29 Dg5: Pf3+) en ook 
29 ••• f6 30 Ld6 e5 31 Da5 !? Tient .~len 
verdrongen zich nu rond het bord. We· 
koken elkaar eens aan. Er dreigt ie t s: 
32 Le6 ! ! met direkte winst. Z··wrt kan 
op verschillende ma.nieren winne n, maar 
overtuigend i .s mat in zeven met 31 •• 
Th1 -•-/ 32 Kh1: (32 Kf2 Df5+ 33 Ke2 Df3 
mat) 32 .... Dh.3+ .33 Kgl Le3+ .34 Pe3: 
De3:+ 35 Kg2 De2+ 36 Kg1 Pf.}+ 37 Kh1 
Th8 r.at) • Zwart speel de echt er, ;net 
zeeë n van tijd maar van alle gc ,ien 
verlater" het z·.~akz mnige 31., • • Dg4?? 
:en na 32 Dc7 m~ moest de US-delega t · e 
naar de garder.:,be vlucht en om het bul 
derend gelach bJiten geho orsafst and te 
krijgen. Dat Wim d.aa.rna een uitst ek end 
gespeelde part ij winnend afsloot maakte 
de ov e rwinning des te- aan gen amer. 

A.mstelv, ~en --U S : 
K. J. va~ Dold e" - Ardj an Langedijk 
M. Laa.r hoven- 3 ert Westera 
M.Bonn-Ad.riaan Hout smuller · 
J. Spinhoven-iüm van der Bij 

1 - .3 
H-
1 1 
~ 

0- 1 
0-1 

"US verliest nooit van P..mstelveen'' 
(Henk Simon, 1981) 
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4-3-88 SGA beke r Amste l veen - US 

Wit : ,,Spi nh oven 

Zw.art : ·v.d . Bij 

Wolga gambiet 

1. d4 Pf 6 

2. c4 . c5 

3. d5 b5 
Een door v eel witspelers zeer geYre esd 

gambiet. Op hoog nivo dubieus, op o~s 

ni vo prima speelbaar. 

4. cxb5 a6 

5. e3 g6 

De meest flexibele zet. 5 .... . , e6 ':);l 

5 .•• t axb 5 zijn de altel':'na tieven. 

6. Pc .3 d6 

7. b:x:a6 Lxe.6 

8. Lxa6 Txa6 

Gespeeld orr de f pion niet te · l okk c:!'.""'n 

en het paard e>p c3 t e dekk en. Beter 1 . j J:-:; 

me 9.f4 en 10. ?:fJ. 

9. f.,g'( 

10. 0-0 Pbn 7 

11 • h3 0- 0 

12. f4 Pb6 

13. f5 Da8 

Een typische Wolga op ste lling. 

14. e4 Pfd7 

15. f xg6 hxe;6 

16. _ f4 ? 

Nu wint zwa-c-ts volgende zet aa.11. kra cht • 

Bovendie n duurt nu na een ev en tueel ~~ .• , 

c4 de manouvre Pe2-d4-c6 lan r.e~. 16.h4 

lijkt me beter. 

1h. Pa4 

17. Dc2 PxcJ 

18.bx cJ c4 ! 

19.-Le3 Tb8 

20. Tf2 

Van a f hier bl i..,jft 1:tet vc or wit M j het 

verded ieen van zwL.:des .op de damev leu 

gel . De kompensatie voor de pion is 

t,nd e· .. --tus sen duidelijk zichtbaa1•. 

20. Ta.3 

21 • ~e2 Pe5 

22, :i.,c1 Ta.6 

2.3. P f4 Tab6 

24 . ~e2 DaS 

2;,. Kf 1 ? Pd.3 ! ! 

Een bom waarn a het ei genlijk metee n 

t.j. t is. 26 , PxdJ,cxdJ 27.Dxd3 gaat ni ~ t 

weg ens 27 ••• ,Dxc:?- ,. Wet 27 ••• ,Lxc J? 

28.Ld.2 ! ) met stu kwi r.i.st. Er dreigt nu 

ook 26 ••• , D:xcJ en d:i.t is eige nlijk nie t 

goed meer te v oorko men . 

26--. Le) Tb2 

27. Dd1 Dxc3 

28. PxdJ Tx e2 

29. T,; 1 

D€ enige zet. 

?.9. Dxdj ? 

rJ,::mmer. In tijdnood overzag ik 

29 •. • ,TxeJ!! 30.Txc3,Lxc3 en wint 

wan·.: het paard hangt en er dreigt Te1. 

~-o. Dxe2 Dxe2 + 

31 . :cxe2 Tb2 + 

32. .tCf3 c3 

~ ~ .-,, _.., . Lf2 Txa2 

34.. Leî T~3 ? 

Beter 34 •• • ,Ld4. \'li t kan niet sla an 

op c3 wegens l'a.3 met stukw:inst • 

35. Tc2 Lc5 

36. Ke:; Kg7 

37. Kd3 Kh6 

) . Lxc3 ~5 

J9. g3 Lxg.3 

40. Kc4 Le5 

en wit geef t op, hoewel er na 41. LxeS, 

dx e5 42 .Kb4 v oor zwart nog weJ. wat te 

bewijzen val t. 

Wim v.d. Bij 

- __ -_- -____ - - - -- -- --- -- ~.-



BENT U ZICHZELF WEL EENS KWIJT? 

11De indeling voor mensen die niet voor de groepen spele n~ •• . v.d.B ! j-Ton ••• etc. 11
• 

Vertw i jfeld heb ik dit mome1t afge wacht. 8•:)n niet erg in de stemmi ng om gesprek

ken t e voe ren . t ,::n nieuw li d , een n i eu,,r ge:.zich t inspireert nog wel: een frisse 

wind !.? 

Gelukkig: i n het kader va n de zen c ingsdra ng 'lé:n de machtige oostelijke lobby 

bin nen de KNSB, die -net als 3ndere sportbc.n der,- louter lijkt te bestaan uit 

oude, wij ze, sobere bestuurders waarvan i'.k 1
,-,:,; iemand hoorde verzuchten dat 7 C 

veel ruzie schoppen , omdat ze doorgaans gefl ip t zljn in het dagelijks lev en e n 

hun carrière-dr ang dan maa r projecteren op het onts oanningslP ven, •aar ander e 

maatstaven tellen; gelukkig had hun zendings d ,·an ce.n l osblad i g boekwerkj e 

opgeleverd. Te gebruiken om nieuwe lede n te werven en t 8 o rgan ise r en. Maar 

even zo goed t -3 gé?bru i ken om 'aandachti g- , ez en' uit '= str ale n; waa rdoor men 
1 t wel uit z'n hoofd laat om me te be~. oken met enthousiaste ~~rha1 en over de 

hoogte van Timman's nieuwe ELO, of een als11og gevonden remise· ·v.ar-ian t de 

la atste Kasparov-Karpov parti j u i t :,ev· ·1:: op het bord te tove re n. 

Van der Bij, ••• shit. Kwam ik toá m.a.> · ns vaker. Zat-ie ni e t i n het best uur en 

bij óe organisatie vz·1 het NK Studen t en '? Al die vêrvoo roverhangende snelsc haak

hoofden lijken niet i 11 h~t mi nst gei nt e re s se, rd in het ::oeken naar Ton. 

"Wie is v.d.Bij ?11
, flu i st t.r i k z acr,t jt: s in on j tea mleh !ers gewillig oor. 

" KEN Je. VAN ER BIJ NI ET?? ONZE SEKRETARIS !·! 11
, is de we ini rJ gevoe 1ige reakt~e. 

Schaamte, rooie konen en een ongeh i~d erd e g limlach . 

Met zwart ei nde li j k weer ';1s antwo ord en o p 1. d4, ••• Wil ik nog wàt laten zien op 

het Studentenk mpioenschap, dan i s r agelm :"lt i ,;pelen nodig. De vorm wi 1 niet echt 

komeri: tè moei lijke stel l in 9':',.l mondden de ia éits te twee keer uit in remise-schtige 

a fb ree.kse l s . Vo 1 houder, ! ! 

"Kopje ko ffie P . Bij dt~ bar, die er weer ne t zo tr eurig-leeg b i jl îgt a l s da t 

de muziek goed en vro i ijk is , komt een bekend ge z icht. met eenzelfde doel, n,rnst 

me staan. "Ik ben je.:!: 5 ja a r ge leden ns tegengekomen bij het Open Kampioenschap 

in Die;en. 11 Mo•1d v0 l. "We hebbe '"' toen nog tegen elka ,r ges pee ld. 11 110oh · ! Ik w_.e 

niet meer precies hoe je heet. 11 ''Jans '_,,~/sz/zen." (Oh ja ! , de.1k je dan onmiddel-

1 ijk !) "Leon. 11 "Sorry, maar ik kan 't me niet meer herinneren ." '' Ja) en in 



Amstelv ee n z 1Jn we elkaar ook e ens t 9engekomen. 11 Wat nu: glimlachen, de vloer 

bekijken , sne l 1laêlr j e bord , mompele n 7 i:.en kombinatie, f1 i tst door · me heen; 

(i n}- vèr legen hei d. 

Een twee de verv 1arring. En dat ;1ovenop alle per iJ,·~len rond de fakulteitsraad en 

-·bovenal , m<.1ar toch altijd als laatstf> genoem,~: t-veggemoffeld voor kritische ' 

reakties- verli ef dheden. De psychologische mi ~t slaat over op mijn brill aglaze n : 

waar is in vrede s naam mij n bord ? .·Gel ukkig b né:I het ::>erste voorval, W:r.i's 

verschijning me goed ingeprent. Heeft iemand mijn a.:irz eli ng , om op de sto el vêln de 

immer 10 borden verd e r te vinde n zi j nde Ed Sch outen te g,:1an zitten, opgemerkt? 

Moei zaam. Korrekt wit openingsspel. Hi j - antwoo!"de n, zè lf óók or, ;nek naar een 

p 1 an waar ze in kunnen va 11 en, vo 1 gen e 1 kaar net zo moeizaam op . a h mijn frekw e nte 

bezoekj e s aan de brede goot van H1 88 r~s u l .a 2t hebben. Dat laat ste overig_ ns tege n 

!otaal andere achtergronde n : h~ t gevoel, d~ behoe fte is er, maar de aanwez igheid 

van in de rug prikkend e oren van lotge no t en vormt sa men met de spanning van de partij 
~ 

en een moeilijkere kon trol e over het lich uéHn agv. schaa k ··stress~ een hardnek k; ge 

barrière tegen vochtafsc heiding. 

Ontwikkcli _ng lU8t Ta6, i s zek_r kons =-kwe nt na a5~ ligt er e en to ekoms t in het 

versch iet op de 6e rij ? Ja ; ·wim sl .1at ..;;p e4 te~ug met zijn loper ipv. toren

ruil a ft~ dwir.ger1 vi a Te4 Ta6-e6 !: Ver du bbeld e torens als kompensatie voor 

weini g ruimt e en zwakke p:o nnen. Gelukki g, ,-iat initiatief, twee gekombineerde 

stu kken: e n pJan !! 

" Nog wat àrînke n ?" Eigenaardig, op W'lke mome ni.en gulheid zich uit. Nataûûrl ijk 

ni.et hewust; het i s tenslo t te een spe 11etje, j 2 doet het voor je lol t if::derecn 

i s aardi g en we moeten lief zi jn voor elkaar . •• H~ar t och: een voor je gevoel 

vei 1Jge, krach~i .ge zet geeft je -onbewus t n tuur I ijk ·-de vrijheid om een deel . 
yan je opgekropte affibities te ver t alen in een gang naar de wc, of het spreken 

yan zo ete , gulle woor det'lo 

"Alsjeb rieft , een ju s. 11 Al bedanker,d b lijft Wim.'s. hand uitgest rekt. Grote ogen. 

lio nd vol. "Ja, ik geef op, i k ve r lies een s t :Jk. 11 11Uuuh, nou da is niet · no dig, 

geloof ik. 11 De steeds sta tischer gcworde r• handen, gereed voor he t beslecht n 

yan het pleit, snelien zich om een latern- tieve bestemning te v in.den. Ineen s 

realiseer ik me het f. c . knudde-achtige vfin het voorval: 11Remise ?' 1 11Nee, ik 

geef op. 11
; in onze variant: 11 k Geef op." "Nee, 1. i eve .- r,iet . 11 



Een kwartier later zit Wim met hangende vr ag hoofdschuddend acht~ r het bord. 
"Sorry" , verontschuldig t hij zich s ympathiek, "ik wil toc h maar opgeven; ik 
vedfes yolgens mij een stuk." Ik neem aan. Bij n--dere an cilyse blijkt \../im 
weliswaar niet een vo l stuk te verl ie ze n, ma· r wèl in ·een ei ndsp el ver zeild 
te raken met ~en machteloze toren t ege n twee zwarte loper s . 

. "Toch een leu K s pe 1. Of in le der geva l het c ult- sfeertje met depri's, intro's, 
arro's , aso's en symra 's. 11

, bedenk ik me.al $ ik 's woensdags voldaan, laat , met 
koff ie , 5-g r;;men en extra belegen kcas ontb ijt . 

Peter Ton. 

Naschrift ter zetterij: van de schrik zF.J. Peter zijn ergei en dat Wim natuurlijk 
geen sek r ~tar is is , maar wedst.r ijdl e ide r- {:)xtern ! 

LAATSTT:; NIEUWS: RAADSHEER 1 KA.iYi.PIOEX VA, IC-t SSE 1B NA ZEGE OP US 2 
Op donde rdag 17 maart trad e .n ( weer et!ns ~ .net twee inval lers ver st Grkt/behept 
( zelf invullen wat van toe passing is) u;; 2 -..an tegen kopl oper de Ra.a.dsheer1. Het 
kampioenschap k on de laa tsten al bi ·na nie· ~ meer ont gaan; met nog twee ronden te 
gaan hadden ze al vier mo.tchpunten voorspron,~ op nummer t vee, wijz elf . Natuurlijk 
speelden we niet meer voer het k,"".lnpioensc! ap. Mijn voorzichtig i nform eren bij de 
vijand of ze dan miss c "i en met +i en rem i s es a..lckoc:.:·d zou deP. gaan, werd met li Ghte 
verbaz ing ontv a:1gen, ma.ar helaas ni et serieus genomen. Ik wist dan ook al wat me 
te wachte n s tond, in mi jn huidige vo rm. Wat later gaf ik als e · "'.:'ste op, nadat ik in 
al sl ec hte s to lling had gebl un derd en mi·jn t(: .~ensta.nder zich niet nog even ma.t liet 
zetten. Ha.as t m h:=·d. Peter zien vergr~ _.1er1 aa n een wel erg inkorrekt offer en hij 
gaf teg clijk e r~i.id. m ,t mij op. Eef wist zich op ,1et ni ppertje op d.e been te houden 
en toen de te gens tan de r .all e a ruilde kon lii j in i ets mindere stelling het remise
aan bod moeili j k vreige ren. Een verrae ":i.ng vi e l bij Coen te noteren, ·die een pion was 
achtergeraak t 1 maar zijn tegene ·,ander ( ee n ra tin ,;k anon van 2194 ! ! ) buitengewoon leuk 
wist ·te besc üwin delen . Adriaan ve rloor daarop E-on aanvankel ij k enkel, maar . tenslo t te 
dubbel dame- einds pel met ~nige pionnen r i nder ( erg mooi, al die vrouwen ·op het bor c.i. ! ) • 
Wim won m~t een ko Gle pionn en doorbraak i n de t ~Jcinood.fase een stuk en _vl ot Qaa.rna de 
partij: topakore met 5 uit 6, bravo! Rudie sp <:?eld.e 8€ ''1 zeer go ede part:i.j: in ee n 
zwarte Siciliaan st raft e hij ee ~ te optimistisc~e aanvalspoging van zijn tegenst ande r 
middels een ( schijn)pio noffer af rnet pior;winst en bracht regelrech t een totac-,1 gewon
nen dame- eindsp el op het bor d, da.-t è.e te gen st and.er na enig aarzelen ma.ar opga:f. 
Ae.n bor d 9 viel Pete r vaz1 Baat'le "'m aan 1:c"d 10 Marc Souren in: ~e ee rst e verlo or in 
tijdnood uiteindelijk een p ion in rernise s-i:elling en wist onder dr uk e nog steeds 
aanwezig e remisekansen in het toreneindspel niet te benutt en ; ook Na.re weerde zich als 
een leeuw en ik meende zelf dat hij p~ ., op de 39.ste zet de remise uit handen gaf, maar 
zoal s zij n tegenstander wist aan te tonen hJS dat toch al eerd.er gebeurd. lfochtans 
maakten beiden een verdienst elijk r.ï.ebuut, on danks beider verlies. Jos brak a f _ met 
een pio nnetje minder voor een kwalletje meer· , in remise-achtige ma ar mi ssch ie n gewon
nen st elling. Prognose: 4-6 nederlaag voor ons tegen de ka1npioen. We vlijen onszelf 
maar met de gedachte dat met vaste sp elers Jc .ap en Roland een suc ces (je) zeker tot 
de mogelijkheden had be hoordo V c! gcnd j aa:..' US 2 kampioen? 
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De Raadsheer 1. - US 2 

1.7 maart 198 8 

l. .. _~M .• van lb v en.. (201.7) 

. 2" D" OUdsho.orn ( 21 9·4 ) 

3" F"P" Sai'l:. (19'99} 

J:i,. R. 'mn Ree de1.ust (l.9 133} 

5" R" PQ,st. (1779} 

6. R. Gru~tera (-} 

? • . R" Anand 0~59l.) 

8" G" PoSDO (1881•} 

s. W. van Vagt (1897} 

10. W. Tiepel. { 1.991} 

PERSOO~..!...§. L:;Q'~ J!§ 2: 

.... J. -.:an Onm.e ren. 

- c. Mekers 

..:.. B" We&t.era 

- ~ ~utsnq,t)Jer 

- R" uv.n: 1-1 J<t, ell 

- W" vaJl\ :::e-r m.t 
- E" l eg;t-,::.:n. 

- P... van. fu arl.e · ( l.587} 

- M" So: e. ( , 

tot.aal. 

,..:~rdg e~ .. ptW>/p.ar.t; . % 

Van. Otmere ,a. 1. l :i /3 ..,_1..._ af'g .. 50 

Meke-rs ]L.6? 3/6 t,;:;.··i 
.,I ·-' 

Beugel 3 2/3 ~.:; _67 

Wnstera 3»33 3/6 
-_,.r,, 

../·J 

Hout SmtU er 3.8 ]:i/5 

Van Bart.i.n.gsve.Jldt 4.& 3t/ 5 10; 

Van. Megen. 'j~6? Jl~-/3 50 

Deilleaa t 3/4 15 

Van der B1j 7. 5/6 8}.3 3 

egaaa 8, 2i/6 41"61 

Rayaakers ~ 1./3 33.}3 

De Rijt 9,· ~/l 50 

De· Gro,o t 9' JL/l 1.00 

Van Baar l. e 9 0,/l 0 

Wemrl.ger 9, l).5 i /2 25 

Berkhout 1.0 2/3 6 . .,.67 

Souren. 10 Of!. 0 

a ! g" 

0-l. 

Jl.-0 

l-0 

1.--0 

0-1 

0 -:l 

i- f 
l --0 

1--0 

51-5! vl.. 
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