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US kAMPÎOEN ! 

Na een barre tocht arriveerde een US-achttal 

op 16 april in Krimpen aan de IJssel om te 

proberen de twee bo~~punten voorsprong op 

Caissa liefst nog wat uit te breiden. Er werd 

hier en daàr echter zo beroerd gespèeld, zo

als in het navolgende artikel van Tom te le

zen valt. Aangezien ik geen basisspeler ben~ 

bespaart Tom (tegen zijn gewoonte in) mij 

zijn kritiek. Zelden heb ik echter zo bange

lijk gespeeld en mijn nederlaag was de meest 

verdiende in tijden. Op het nippertje werd er 

toch nog gewonnen, dat wel. Caïssa verloor! 

Krimpen aan de IJssel - US 

1 J.Banis(1858) - Tom Turk (2031) 0-1 

2 R.Tonnon(1928) - · Jurgen Stigter (2007) ·t-i 
3 J .v.Calmthout( 1914)-Martijn Spaan( 2028) -~ à 
4 P.Vostermans(1969)- Ed Schouten (2042) 1-0 

5 M.Ploeger(1941) - Peter Ton (2065) 0-1 

6 H.Ranft(1863) - Ad Putter (1847) ~ 

7 J.v.Nieuwenhuizen(1837)-Bert Westera 1-0 
( 1836) 

8 J.Huyzer(1939) - Henk Simon (1907) 0-1 

De voorlaatste ronde op 7 mei kende een ver

traging door de stommiteit van de H188 ons 

gebouw op die dag gesloten te houden. Geluk

kig konden we in "twee klaveren" terecht, 

waar we na.ast Nieuw West en Nieuwendam konden 

aanschuiven. Met twee matchpunten voor op 

Caïssa en Promotie kon het kampioenschap vrij

wel veilig worden gesteld. Het lukte niet, 

aangezien de routine ·deze keer maar-tuit 3 

wist te maken: Jurgen koos in mindere stel~ 

ling voor tegenaktie in plaats van het vrijwel 

afgrendelen van de stelling en verloor. Om de 

spanning er in te houden, zo zei hij. Met veel 

smaak werkten we evenwel zijn vlaaien naar 

binnen toen bleek dat Promotie was geveegd en 

Ca!ssa ook op gelijkspel blijven steken! 

US - Spijkenisse: 

1 Tom Turk - I.van der Gouw (-) 

2 Jurgen Stigter - D.Beltz (1848) 

3 Martijn Spaan - R.Looy (1876) 

4 Ed Schouten - W.Koster (2039) 

5 Peter Ton - I.Apon (1974) 

6 Ad Putter - P.Beltz (1880) 

7 Marc Ordodi (1721) - H.Koster (1964) 

8 Henk Simon - M.Meijler (1873) 

4 - 4 
1 1 
2~ 
0-1 
1-0 
H-
0-1 
1-0 
1-0 
0-1 

Geen briljant resultaat, maar degradatiekan

didaten, vecht"i:md voor hun laats ·te kans, zijn 

niet te onderschatten! De laatste ronde werd 

ingegaan in de wetenschap dat een ~4t neder-

laag voldoende zou ziJn voor de eindzege. 

Alweer moest een degradatiekandidaat 

l 
1 

1 

worden bestreden, op 28 mei, maar deze 1 

keer lieten de keurtroepen van US de '1 

tegenstander geen kans. In een betonpartij 

schoof Tom remise; Henk had toen al gewon- 1 

nen en het topskorerschap opgeëist met 

een veegpa.rtijtje van 20 zetten, alweer 

met zwart. Peter speelde een uitstekende 1 

par~ij en ·strafte zijn tegenstand.er na een 

fout in moeilijke s.telling beslissend af; 

1 Marc zette mat in een woeste partij; . 

Martijn bereikte wei\nig mM.r wist zijn 

t~genstander niet ·temin te pakken te nemen; 

Jurgen pakte het materiaal dat zijn tegen

stander hem aanbood en wist op het hoogte

punt van diens aanval me't een fraaie de

maskeringszet winnend af te wikkelen. Dat 1 

Ed in een goe~ gespeelde pa.r~ij tameli~~ . ,··! 
.kansarm werd ingepakt deed niet meer ter · 

zake. Wel jammer dat Ad met een afgrijse

lijke blunder zijn overwegende stelling 

kado deed. De titel was echter al BINNEN! 

Voorschoten - US 

1. F.Fritschy(2142) - Tom (2031) ~ 

2. M.Driessen(-1874) - Jurgen (2007) 0-1 

3. s.Hilarius(1836) - Martijn (2028) 0-1 

4~ A.Houweling(1985) - Ed (2042) 1-0 

5. A. de Boer(----) - Peter (2065) 0-1 

6. E. Bongers(1975) - Ad (1847) 1-0 

7. G.P. Both(1906) - Ma.re (1721) 0-1 

8. G.P. S1uiter(1874) - Henk (1907) 0-1 

Eindstand Kl{SB 
1. US 
2. Caïssa 
3. Capelle 
4. · Fischer z. 
5. De Uil 
6. Promotie 
7. Krimpen 
8. Spijkenisse 
9. Voorschoten 
o. Castricum 

3de klasse D 

14 - 43 ( +6 =2 -1) P 
12 - 38 ( ,5•3) 
11 - 4~ (4~~) 
11 - 41-t ( '*-4t) 
10 - 38 (5-à-2t) 
9 - 3# ( 4-4 ) 
7 - 3C>t (4~3-à-) 
6 - 31} ( 4-4 ) 
6 - ~ (5-à-2t) D 
4 - 29 (6-à-1t) D 

Zoals voorspeld is het meest gelijlanatige 

team kampioen geworden, wijzelf! Bijvoor

beeld . Capelle wisselde briljante resultaten 

(8-o tegen Krimpen!) met slechte af (maar . 

één matchpunt gehaald tegen de twee degra

_danten!) Zo valt weer eens te zien dat 

degelijkheid en vasthoudendheid het veelal 

winnen 
1 

, van inspinatie ·en impulsen. Niet 

dat er individueel niet sterk werd gespeeld, 

integendeel. Bezie de individuele skores: 



Individuele skores 

1,0 Tom Turk 4-à-/8 
1,89 Jurgen Stigter 4-à-/9 
3, 25 !.fartijn Spaan 5t/8 
4,0 Ed Schouten 5/9 
4,22 Peter Ton 6/9 6,o Ad Putter 4t/8 
7 ,o Marc Ordod.i 5/8 
7 ,63 · Henk: Simon 6!-/8 
5,0 Coen Mekers 0/1 
6,0 Jos van Ommeren t/1 
7,5 Bert Westera 1/2 
8,o Adriaan Houtsmul. 0/1 

56% 
50% 
69% 
55% 
67% 
56% 
63% 
81% 

In totaal skoorde US +.34 =18 -20, 60%. 
Niemand hoeft ontevreden te zijn met de 
bereikte skore; Ad en Ed zijn wellicht 

lichtelij k teleurgesteld, maar verlies of 
winst in de l aatste rond e maakt vee l ver
schil. Het stemt t ot tevredenheid dat de 
basis aanzienlijk be t er wist te skoren dan 
de invallers ( t och het goede team opgesteld?) 
maar er mocht ook niet anders worden verwacht. 

Goed, het is volbrac ht. Volgend j aar wederom 
2de klasse KNSB. Tijdens het eten, (waarbij 
Jurgen we~r eens twee pizza's naar binnen 
werkte) werd. er re .eds voorspeld opnieuw het 
kampioenschap binnen te halen. Dat is de 
juist .e instelling. We gaan ze aanpakken! 
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R.W.A. SLAAT WEER TOE 

Zolang het goed gaat met een 

team is het altijd aardig een 

beetje te 'filosoferen' zoals het 

tegenwoordig heet in sportjargon 

over de reden van dit welslagen. 

Een snelle blik op U.S. 1 spreekt 

boekdelen: aan de twee topborden 

twee routiniers 'om ze tegen te 

hoL>den' en aan het staa ·rtbord 

eentje om 'kleine jongentjes te 

meppen'. In de praktijk gaat het 

ook zo: Jurgen en ik staan rond 

de 50ï. (respectievelijk 3 1/2 uit 

6 en 7) en Henk heeft 5 1/2 uit 6. 

Onze 'jonge honden' hebben het 

gemakkelijke: zij hoeven het alleen 

nog maar af te ronden. Dat is 

tr-ouwens maar goed ook, want zij 

ruilen de scheve sc~aats gebroeder

lijk rond. 
De afgelopen wedstrijd tegen 

K'rimpen a/d IJssel verliep inderdaad 

volgens bovenstaand patroon. Deze 

keer was het Ed die zich het beleg van 

het brood liet eten. Hij had zich net 

losgewerkt toen hij een kleinigheid 

over het hoofd zag. Dat scheelde een 

toren. Martijn veroorloofde zich een 

halve misser. Hij liet een gewonnen 

stelling glippen. Ook Ad had wellicht 

een vol punt kunnen scoren maar nam 

in tijdnood genoegen met een halfje. 

Peter won dan wel, maar boezemde ook 

niet bijzonder veel vertrouwen in. 

Zijn tegenstander 'offerde' een stuk. 

Het duurde echter wel erg lang voor

dat hij moest opgeven <en toen deed 

hij het trouwens ook nog niet>. 

Nee, laat ik maar liever over ons 

ouderen vertellen. Jurgen stond na de 

opening heel matig omdat hij geen 

spel had. Toen zijn jonge tegenstander 

niets deed met zijn stellingsvoordeel 

kwam zwart evenwel steeds beter te 

staan. Uiteindelijk kreeg Jurgen zelfs 

nog de beste kansen, maar een 

overwinning zou wellicht een beetje te 

veel van het goede geweest zijn. Henk 

speelde zijn tegenstander gewoon weg. 

Hieronder mijn bescheiden bijdrage. 

T. Turk-J.Banis ·· 16-4-88 

1. 
.-. ..: . 
3. 

d2-d4 
Pgl-f3 
Lc1-f4 

d7-d5 
Pb8-c6!? 

Een beetje laf natuurlijk. 

3 c4 is natuurlijk beter, maar 

vereist althans enige kennis. 

3. Lc8-g4 

4. e2-e3 e7-e6 · 

5. c2-c4 ?! Lf8-b4 
6. Pb1-c3 Pg8-e7! 

7. Tal-cl 0-0 
8. Lf1-d3 

Waarschijnlijk is 8 cd5 wel zo 
veilig. Vermoedelijk staat wit 

hier sowieso niet beter. 
8. Pe7-g6 

9. Lt4-g3 d5xc4 

Dit is op zich niet zo ilecht. 

Veel beter was echter 9 ••• eS! ! 

Als de varianten die we na 

afloop bekeken enigszins klop

pen is het dan de wit die zeer 

moet oppassen. 
10. Ld3xc4 e6-e5?! 

Ook hier helemaal niet slecht 

maar in ieder geval gespeeld 

met het verkeerde idee. 
11. d4xe5 Dd8xdl? 

Helemaal mis. Goed was hier 11 

••• Lf3: 12 Df3: Pce5 13 Dd5 

De7 14 Le2 TadS 15 Db3 waarna 

er weinig op~indends te doen 

valt voor beide partijen. 
12. Tc1xd1 Lg4xf3 

13. g2xf3 Pc6xe5 
14. Lc4-e2 Lb4xc3? 

Hij begrijpt er echt helemaal 

niets van. Met de bedoeling 

wits pionnenstelling aan te 

tasten geeft zwart wi .t het 

loperpaar. 'Dat zal hèm nog 

zuur opbreken! 
15. b2xc3 
16. f3-f4 
17. Ke1xd1 

Ta8-d8 
Td8xd1? 
Pe5-c6 

Hier bood hij in zijn Jeugdige 

onnozelheid remise aan. Hij 

was stomverbaasd dat ik net 

niet aannam. Wit staat hier 

misschien wel gewonnen met 



z1Jn machtige loperpaar en POtentiele 
vrijpion in het centrum. 

18. f4-f5 Pg6-e7 
19. e3-elt! 

Niet moeilijk te vinden natuurlijk, 
maar wel heel goed. Zllllëlrts paarden 
kunnen zich nu niet raeer verroeren. 

19. Tf8-d8? 
20. Kd1-c2 

Hier ~ilde de witte koning so.ieso 
al heen. 

20. T d8-e8? ! 
Een klein grapje. 

21. Le2-d3 Te8-c8 
22. Th1-g1?! 

Ook een klein grapje: dreigt 23 f6. 
22. K98-f8 
23. Tg1-b1 Pc6-d8 

Droeve noodzaak: 23 ••• b6 faalt op het 
simpele 24 La6. 

24. a2-a4!! f7-f6 
De stakker verkeerde ook al in 
ernstige tijdnood. Concessies kon hij 
echter toch niet meer vermijden. 

25. Ld3-c4 Pe7-c6 
26. f2-f4 Pc6-a5 
27. Lc4-a2 

Daarom speelde ik 24 a4!! 
27. c7-c5 
28. La2-d5 b7-b6 
29. e4-e5 Pa5-c6 
30. e5xf6?? 

Het goede idee in de verkeerde uit
voering. Dit biedt zwart een kans die 
hij na 30 Tel niet gehad zou hebben. 

30. g7xf6 
31. Lg3-h4 Pc6-e7 
32. Ld5-e6 Tc8-c6? 

Na 32 ••• Pe6: had wit niets meer 
gehad. Het verschil blijkt spoedig. 

33. Tb1-e1 PdSxeó 
34. fSxeb Pe7-d5 
35. f4-f5 

Dit was niet mogelijk ge11teest na 32 ••• 
Pe6:; dan zou er 35 ••• Pe3 gevolgd zijn. 

35. •<tB-e7 
36. Lh4-f2! Pd5-c7 
37. Tel-dl Ke7-e8 
38. L f2-h"t ! b6-b5 
39. Lh4xf6 Pc7xeó 
40. a4xb5 ! Tc6-b6 
41~ Td1-e1! Ke8-f7 
42. f5xe6 Tb6xe6 
43. Telxeb Kf7xe6 

44. 
45. 

Lf6-h4 
Kc2-b3 

Ke6-d5 

1-0 

Opvallend uas de SDC>ei~e 1111aar
mee men opgaf. Meteen bij de 
tijdcontrole 111as iael zo netjes 
geta,e,est. Ook de tegenstander 
van Peter kon er maar niet 
genoeg van krijgen. 

Overigens zal menigeen zich" 
. inmiddels afvragen wat R.W .• A. 
betekent. In de 11Jandelgangen 
tijdens de t11edstrijd sprak ik 
zoals ge"'°°nlijk met menigeen 
over zeer uiteenlopende zaken. 

Zo kwam ook een eventuee) 
vertrek van ;zm,el Jurgen 
als mij ter sprake. Daarop 
voorspelde ik een sportieve 
teloorgang van U.S. 1. Immers 
Routine Wint Altijd! 

Tom Turk 04/16/BB 



IK EEN RENISESCHUIVER?! 

Een enkele keer .erden er wel 
eens saalen~ opaerkingen 9e-
1Aaakt in de trant van 'nu al 
weer klaar' of ~zo, jij hoeft 
er ook n1et veel voor te doen'. 
Nu ben ik over het algeaieen 
aild in aijn beoordeling van 
geestelijk minder begaafden, 
:aaar soas voelde ik 111el eens 
de n~iging er op los te slaan. 

Dat ik naaelijk het afgelopen 
jaar soas snel klaar was, heeft 
vooral te !Daken met mijn opvat
ting over hoe je dient te spe
len in een tean,edstrijd. Als 
Je moet kiezen tussen reaise ma~ 
ken of het risico te verliezen, 
vind ik dat Je voor het eerste 
moet kiezen. Als je dan, zoals 
ik het afgelopen jaar, vrijwel 
constant speelt tegen spelers 
die op papier aanzienlijk ster
ker zijn, geldt dit uiteraard 
des te sterker. 

Om iedereen eens en voor altijd 
duidelijk te ..aken dat ik niet 
voor •ijn lol ~ijzelt er toe 
veroordeel gedurende enige uren 
als machteloze toeschouwer rond 
te lopen nm\: regel..atig hart
kloppingen oadat iemand Rleellt 
tegen de klippen op op winst te 
moeten spelen, zal ik bij deze 
enkele van aijn partijen van 
a~gelopen jaar laten zien, om 
aan te tonen dat je niet alleen 
via spectaculaire winstparti~en 
kaapioen ldOrdt. 

'h_Turk - F" Fritsch!j 28-5-88 
<Voorschoten-US> 

1. Pgt-f-3 
2. c2-c4 
3. Pb1-c3 
4. d2-d4 
5. e2-e3 
b. Lf1-d3? 

P98-f6 
97-96 

Lf8-g7 
d7-d5 

0-0 

Na deze zet hoeft wit al niet 
meer op voordeel te rekenen. 
Ik was heleaaal niet van plan 
deze preten.ieloze zet te spe
len. Mijn bedoeling was 6. cdS; 

Pd5: 7. Lc4 naet interessant 
spel. Een aogeliJk vervolg is 
7 •••• Pc3: 8. bc3: c5 9. 0-0 
Dc7 10. De2 Lg4 11. La3 Pd7 12. 
Tact Da5 13. Lb2 TacB 14" a.3 
cd4: 15" cd: Pbó raet ongeveer 
gelijke kansen (Najdorf-KortsjnoJ 
Hastings 1971/2). 

6. c7-c5 
7. 0-0 Pb8-có 
8. .d4xc5 

Een noodzakelijk vervolg op 6. 
Ld3. Wit moet oppassen dat hij 
niet met een dodelijk z.akke d-

pion blijft .zitten. 
8. d5xc4 
9. Ld3xc4 LcB-94! 

Mijn tegenstander vertelde na 
afloop dat dit reeds de vijfde 
keer was dàt hij deze stelling op 
het bord kreeg. Hij gaf d~ vol
gende variant: 10. DdB: Îfd8: 11. 
Pg5 PeS 12. Lb3 en nu niet 12 ••• 
h6 13. f4 hg5: 14. fe5:Pd7 15. 
Lf7+ Kh7 aet waarschijnlijk on
voldoende coapensatie, .aar 12 ••• 
Lh6! 13. f4 Lg5: 14. · fes: Pd7 15. 
Lf7+ Kg7 iaet éen verbeterde ver
sie van de vorige variant. 

10. h2~h3 Lg4xf3 
11. Ddtxf3 Dd8-a.5 
12. Lc4-b5!? 

Ik dacht dat ik hier . ..el degelijk 
iets beter · stond omdat ik ineende 

. dat ztatart niet zonder meer zijn 
pion terug kon krijgen. Z.arts 
volgende zet had ik niet gezien. 

12. Pf6-d7! 
13. LbSxc.ó Pd7xe5 

Interessant en waarschijnlijk ook 
goed .as hier 13. • • bc6:, een zet d;, 
hij reem; had genoteerd, ..aar b:ij 

nader inzien toch ver~rp. Men 
zie: 14. Dc6: Pc5: en het is niet 
aakkelijk een goede zet voor wit 
te vinden. De sterke loper op 97 
in coabinatie raet de dreigende 
inval van het paard op d3 garan
deren z..art 1aeer dan voldoende 
compensatie. Wit kan beter met 
14. e4 zijn ontwikkeling vol-
tooien •• Dan zijn . de kansen ver
raoedeliJk ongeveer geliJk. 

14. Df3-e2 Pe5xcó 

-1-



· · -rs-.·· cc1.:..c12 · - ·• 6.' Lé1.:.d2 Lb4.:...e7 

.BiJ _ nader . inz,ien . zag _ik _toch 7. Pbt-c3 .c7-c5 

__ _aaaar. .a.f: van .. 15. ___ ~ _ae:t:_ de :_ ____ -~ 8" 0-07 ! · 
bedoel .in9 ·tJe pion vas~·:te -hou- ' 't . -·-scherper en --ook "tieter -i!i - hiër 
den. Na 15 ••• Da4 16. f3 Tac8 ··a. dS ed5: 9. P95 Pa6 10. cd5: . 
17. a3 PàS 18" Ld2 ·pb3 19. Tbt Pc7 11. e4 d6 waarna een SOOl"t 
Pc5: heeft wit alleen zijn stelling ontstaat dat betcend · is 
stelling VêrZIINlkt. uit de Ben-<>ni. 

15. Da5xc5 8" c5xd4 
16. Tf1- ·c1 ! TfB-d8 Het slappe e. 0-0 stelt ,zwart 
17. Pc3-a4 Dc5-d5 voor een di leana. Naet hij . h~e-r . 

18. Ld2-c3 Lg7xc3 ~iezen voor- een a~wikkeling die 
19. Pa4xc3 Dd5-d3! dè stelling egaliset!::!rt met . het 

. Hier bood z.art remise aa.n" het- biJkoaende aspect · van -vérvlak!ting 

geen ik · uiteraard accepteerde. of de stelling ten koste van · 

Ik .hoopte · dat hij zo onvoor- alles ingewikkeld houden" Als .:'hij 

zichtig zou ziJn 19 ••• Dd2 te voor het laats ·te . kiest - ·loapt hiJ 
spelen. Dan bad ik nog 20. Db5 een groot risico in een : slecht 
gehad. Nu · is de stelling ui ter- soort 'egelstelli .ng' terecht te 
aa'rd · p0treaise. komen" Na enig na.denken koos ik 

Het cruciale 1M.Jaent in deze _ toch aaar voor hèt veilige alter-
partij is · B. dc5:. Hiermee .erkent natief. 
wit dat 6. Ld3 , een da11111e zet is · 9 • . Pf3~<d4 Lb7xg2 

en stuurt ··DP ·remise aan. Ik zal :10. Kglxg2 . DdB-cS! tl 

hierbij een kort voorbeeld Nora-aal gesproken speelt 1,it op . 

geven 1r1at er kan gebeuren als Je deze zet 11. Dd3. 'Door :.n,arts Se · 

in zo'n stelling koppig op zet kan dit hier niet. ·Op -1L, Db3 
winst gaat spelen. , volgt 11 ••• Pa6. · 
In Bisguier-Karpov, Skopje '72. 1 i. b2-b3 Dë9-b7+ · 
ontstond na zetverwisseling een 12. Kg:2-91 d7".'""d5 
zelfde soort ·.stelling: 13. c4xd5 Pf'6xd5 , 

1. d4 Pf.6 2. c4 96 3. Pc3 d5 4. . 14. Pc5xd5 Db7xd5 

Pf3 Lg7 5. e3 0-0 6~ Le2?! c5 7. 15. Ld2-c3 0-0 
·o-o? ! cd4: B. ed4: Pc6 9. h3 Lf5 Hier -bood ik reaise aan. Na 
10.Le3 dc4: 11. LcLf.: Tc:8 12. Le2 1.6. Pf3 De4 staat -Cd~t een fr .actie :<'. 
Le6 13. Dd2 Da5 -14. Lhó? ! Tf 'dB beter ·. Z1:1art kan ·hier in , i .eder : . · · .. 

15. Lg7: .Kg 7: -16. Tfd1 Tdó ! 17. De3 geval niet op eigen kracht ··OP ' 

TcdS 18. a3 Lb3 waarna de ~i tspe- winst spelen ' zon~ absurde .risi- ·'{ ' · 

ler lijdzaaa rDDeSt co"s te nee.en. De -kans dat .'bi'j 
afbNlchten hoe zwart zijn d-pion door een foutje in 1DOelijkheden 
veroverde. In dit sool"'t .koat is daar.,.entegen groot .... Had , i'k < 
stel1ingen is de d-pion volledig hier dan door moeten .s,:,elen? ' · 
lamgelegd en daardoor al leen .aar Het enige 1110111ent ·...aarop zttart op- .- , 

z..ak. · winst had kunnen .spelen h'eb ik ··~ 
Een partij .aarover ik vele hiertxn,en al aangeduid • . Je aaet · 

kritische OPIDf!l"k i ngen kreeg was echter" dan _ ook real i sereti dat . i ·k 
de- volgende. niet bepaald verzot ben · op '~l-
t. v.d. -Gowi,-T. Tur-k, 6-5-88 stellin9'. K.?t 111it ._speel , i.k dat 
<US-?} soort · s.tell ingen graag, n•áar net , . , 

1. d2-d4 P98- -f6 Zl'!rart? Jeggk! , 
2. c2-c4- e7-e6 Enfin Cook ...el · gescrir-even ~'als 
3. Pg1-f3 ; af fijn'> het teven . v-an . een "1èi · 

WaarDllt speelt niemand toch aeer bordspeler gaat niet uitsluitend 6Vef' 

3. Pc3 in deze stelling? ,rozen !?-": ";;; . · 
3. b7-b6 ' P.S. ~t JAAP D. dat Hal< v.d"N. 
4. g2-g3 · L.c8-b7 meeraalen met ~rnstig LlCHÀl'SEL.lJK 

5. Lf1-g2 LfS-b4~? GEWELD BEDREIGD is door personen · 
Een poging on deze duffe ope- die zich door hea GESCHGFFEERJ) ., 

ning 11tat leven in te blazen. veelden? · 
-2-



Miet: dat ik IMl• e<nteel ,,n ·ïets 
nu.ttigers te · doen .heb; .aar 
de b<>04!f kan ' niet ältijd ge
spannen ziJn. V.andaar nog een 
stukje van aiJ in deze Sc~ake
ling. <Als Je daoze opaerking 
niet begrijpt aoet Je eerst de 
rest even doorbladeren; dan 
hebben zij mijn stukjes in de 
verkeerde volgorde afgedrukt). 

Toen ik nog raooier en Jonger 
was drOOlbde ik IIM'?l eens van een 

carriere zoals die van Nichail 
talJ. (Ik ben naaelijk van 1958; 
daaroa ..as Talj mijn idool en 
niet Kasp-arov. Overigens vind ik 
Talj, zeker historisch gezieny 
een veel ·i ndrukllEkkender- figuur 
dan Kasparov. De laatste vind ik 
met nêllae buitenge11K>On onsyar;pa
thiek. Verder is hij naar m1Jn 

saaak 111el erg afh-ankeliJk van 
zijn · openingskennis.) 

Hoe dan ook, ik wilde spelen 
zoals Talj, dat wil zeggen in 
een aanvallende stijl met veel 
intuïtieve offers. De laatste 
jaren slàa.g ik daar vrij.el 
nooit meer in. Mijn openingen 
(of beter: aaijn gebrek aan ken
nis van deze) brengen mij zelden 
in een stelling waarin ik riJke
liJk ~ voorzien van aanvals
kansen. Een tegenaanval lukt nog 
wel eens. Hierbij een vOOY'beeld. 

R. Segers~T~ Turk, 8-10~88. 
<US-C .appel le ' a. d. IJssel> 

1~ e2-e4 e7-e5 
2. f2-f4 · Lf8-c5!? 

Zoals ·menigeen heeft ondervonden 
1110rd ik nau~lijks gehinderd door 
eni-ge kennis van zaken betref- . 
f'endè de opening. Deze variant 
heb ik !&fel eens bekeken. Hij 
heeft het voordeel dat zwart 
actiever dan noraaë\l kan spelen 
tegen - het Koningsgaabiet. 

3. · P91-f3 d7-d6 

7. h3 Lf3: 8. Df3: Pd4 9. 
Dg3 0-0 10. fe5: de5: aet 
ongeveer gelijk spel vol
gens Keène/Kasp.arov. 

5. f7-f6!? 
Veiliger is 5 ••• Pge7. 

6. d2-dlt e5xd4 
7. Pf3xd4 Lc8-d7 
e. Pd4xc6 . Ld7xc6 
9. Lb5xc6+ b7xc6 

10. Dd1-h5+ g7-g6 
11. Dh5-f3 Pg8-e7 
12" Lcl-é3 

Mijn tegensta.ndel" vond: na 
afloop . dat hij hier zo.at 
gewonnen stond. , Zwart aoet 
inderdaad heel actief -spe
len maar heeft toch niet 
te onderschatten tegen
kansen. 

12" 
13. Le3-dff. 
14. a2-a3 
15. Ld4-t2 
16. Df3xc3 
17. 0-0-0? 

Lc5-b4! 
0-0 

·' cb-cS '. 
Lb4xc3+ 
Pe7-c6 

Rustiger en meer veränt
l«>Ord in aijn ogen is 17. 
0-0. Z..art heeft dan niet 
zoveel aanknopingspunten 
en dus een iaoeilijker taak 
te volbrengen. 

17. Dd8-e8! 
Niet zozeer oa e4 aan te 
vallen als ~1 · oaa op de 
diagonaal -a2-g8 te komen. 

18. Thl--el De8...:.f7 
19. Kc1-b1 Ta8-b8 

Zwarts actie katllt direct 
gang. De witte koning 
staat te onveilig. Jaaaer 
voor hem is dat het oaspe
van de loPE,T naar et het 
zWàrte paard veld d4 laat. 

20" Lf2-gl Tb8-b5 
21. Kbl-a1 

Wit gebruikte in deze f-ase · 
veel 'tijd. Waarsch-ijnliJk 
voornamelijk oaa zich af te 
vragen ..at er fout - gegaan 

4. Pbl~c3 Pb8-c6 is. 
5. Lf1-b5!? 

No1"9aal is 5. Lc4 Pf6 6. d3 Lg4 
21. 
22. b2-b3 

Tf .8-bB 
a7-a5 



23. g2-g4 Tb8-a8 
24" e4-e5?! 

In vliegende tijdnood besluit 
wit strijdend ten onder te 
gaan. Niettemin is 24. a4 
beter, alhoe..el wit niet best 
staat. 

24. fóxe5 
25. f4xe5 
26. a3-a4 

Wit dreigde 27. 
27. h2-h3 

28. Ka1-a2 
29. Dc3-c4+ 
30. Dc4-c3 
31. Ka2-b2 

Pc6xe5 
Tb5-b6 
Les:. 
Df7-g7 

Pe5-c6 
Dg7-f7 
Pc6-b4+ 
Ta8 ·-f8 

Hier ging ~it door zijn vlag. 
Uiteraard staat z~art hier heel 
goed, maar ik was wel blij dat 
het afgelopen 11tas; wit had zich 
nog lang kunnen verUJeren. 

Dit soort partijen winnen 
is om twee redenen heel 
leuk. Uiteraard is een vol 
punt immer aantrekkelijk, 
maar wat ook heel vermake
lijk is, zijn de pogingen 
van een tegenstander die in 
jouw ogen kansloos heeft 
verloren, om aan te tonen 
'dat hij eigenlijk gewonnen 
stond'. Hier moest wit 

steeds verder terug, tot 
de 17e zet toe. Ook daar 
slaagde hij niet in zijn 
opzet. Hem overtuigen dat 
Zldart helemaal niet slecht 
stond, kon ik niet, maar 
wilde ik ook niet. Tikje 
sadisme misschien. Iets 
voor Jaap D.? 



US 2- Aarol"1 ll. 

26 april l.988 

1 ... J. vaa Omaere:a (l.995) - J. Jtoe,]ellaD.. (1726) 

2~ C'. Makera (1891.) - c" van Waard t. ( 1.795) 

3. P. Be gel. (l.796) - R. Krui.s (1&89} 0--1 

1-0 1 
4. B. ·errtara ( 1836) - G" Kra.s.e-r (-) 

5. A. Bout.SJ1.Uller (1?33) - F. vaa der Meyden; (-) t-i 
1-0 

0-Jl. 

1-0 

~-i. 
l.-0 

6" R. van Me g&a (-) - R. y.an., Vel.den. (1619) , 

7. J. Deiaema (1966) - A. Badding (-) 

a. .. -Yaa der- B1J (-) - A. Ko.ets (16&4) 

9'. E. Wegmaa (1599) - P. la Rondel.le (-) 

10" L. Jansse• (JL?22) - B. de Vries (Ji.730) 

J)i:e wedstrijdea UD het tw.e,ede· 
11.'0rdea na afioop al.~d m o,er
dacttg aet lil.er 'bes.pre:akell..d, dat 
ik me er twee aaanden . later ·, al.s 
eP eea. stuk.je over gesçbre,en a.,et 
worden, n1.et zo veel :meer v.an kan. 

berimleren. . Er is dan wel een · pa
p;lerlje aet korte kra.b'bells, die 
een wereld van. herinaeringen zow

dea. mete:n: opro.,epen, maar dat 
'V.a1t toch aitijd weer tegen. Zo 

:l.s he .t ook aet de wedstrUd ~ 
oaee bal.den van US 2 tegen Aaroba 
l., gespeeld d.d. 26 april.. We 

he 'blaet- kracht1.g ea ov .ertuigend ge

•rme•, dat bl~t dlli.del:ijk l.2i.1 t 
boivenstaande ta'bell., 11aar ooe ging 

dat in $., werk? 
Er waren natuwl.\jk weer d~ gebrlli
keJL~e 1n.v.a1.1ers.proibl.eaen, waat 

Roland -van H. was ia S Pan.1.e ~ra. 
te · genieten Y.aD. de wn e1r. ook on 

zijn blik op het le-.en te: verroi.aen. 
en -.eer inz:i.càt bil yerk:rjjgen ia 

het 'V.raagstwà van de z.in. ,:an het 
'bestaan en . dergel~e en: daaroa. 
aoest er naars.tig naar een rea
p1açant gezocht worden. Die dieade: 

z.ic:h aaa in de persoon van ons 
jonce, en.thaus.i.dte 11.d u:1.t dowa 
soutll, LeoJS Jan:ssell. HU kw-eet zich 

aeer dan ui.tstekend van z.:ijn t.aak 

en, bad zijn te gena~e r in DO t:iae 

ap de: .kaileën" Bert ~].trok daarDa 
de dood door wurging ia een. P.U.s
vari.aJd, ot · r.öwe11thal.-v.ari.a11tt of' 

to.taal. 

ha.e heet die o .peni.Dg nou eigea-
~ prec::tes. Peter, e~e 111.t het 
l.eger gevll.uc-ht., redde het Di.et . 

aet f+P tegen Df'pi •. De Id.et 1teer 

te atlli.ten Wim- · de voeten 
gehll'l.d in fl:'aai schoeisel ~aa 
ltaJii.aaase llake].ij - coabilleerde 

zUu tegenstander zoek. : 3-:l ftOr 
oDS. R=di.e won. .heel. krac:hti:g, 
zoall.s gewoo:salJJk., COea ~es ere 
stell.1:Dg Yaa ~ tegenstander 
op, Adriaan: en Eef' speelden op 
de een af ande ·re mamter rea:Lse 
~D Uw. vers.laggever spee1de al.s 
een. p11dding tege:a A. Bu.dd.iDg" 
To.,en. was Jos. nog bezig. lll,1 w.as 

iJl. een eindspel bela.Dtl• dat hij 
l.eek te v.erl1.e1l'en, aaar do.or 

een. paardproaotie - jawel..- dat 
is niet kinderacbtig! - w.erd het 
rea1.se. 
To, di.e AmrO>.-kapitalisten haddea 

wij eea '11.es poep1e laten ruiken, 
zoali..s dat heet. All.s dat de stu
denten onder ons aaar geea par
t.era z.a]. spel.en. wanneer z~ strak. 
een persooal\lke ]Lening DlOietea 
at'sJl.111.ten bi de~e moaetaire :il»
st.e 1, 11 ng om de stu:di.e te k11Il1l!l:en. 

f1.naaeieret1t• eeas iD het jaar 
een paar sokken te kwmen kopea 
ea ar en toe een glaasj .e 'bier te 
beste.Jl.len, a1s de oa'Yerschrok
ken.ea Yalll . U'S 2 weer een. tegen
s taader in. het zaad hebben 1atea 

Jaap De:1.Deaa 



~RSoq!;(DE SOOI<ES VS 2 
'l:lolrdgea. pt .. /parl % 

Jos. ~ O!aere!a :i t?t /5 50 
a»ea Mekers l.._,? >+n 57,:J.. 
Pe'te-.r-Belagel } 2:/4 .50 
Bêrt ~ah.-.a 3.A 4/7 57,l. 
Adrf.aau tsrn-Jler- q. 2/6 33,-3 

RolaMd " Jlarti:Dgnel.d't 4-8 !rt/5 70 

Ritdt.e ---~• 5,8 Wl" 62·,.s 
Jaap ' De~ 6,2. 3/5 '° tia ~ dar BI 1.1. 6n 8.5i3. 
Eet WefPIO, 8,ill 3n 42.-9 
OJmDO l?ä)'aaltera ' l./3 33~ 
Doel:ot de GJ!oo't; 9 l/l 1.00 

F.taDa de R\tk 9 i/l. 50 
Peter '\la& Baari.e 9 0/l.. Cl 

Cfll:ls-'ie:md.ge,r 9.S i/2 25 
~ter- B!?:ddlirilltt .11..0 2./} 66.-.,?' 

Leo& Jass.ell l.Q 1 1/1. l.00 

HarC'. Sourea l.O Q;/l. 0 

AJUe l.c.~ ·'t:Qar n.a. die a:ue p~a speel.de ea zes keer mat 

BI ka:a eea Qes w:Q& ~ 'm-"f:SIIIUdal.e ltwall:t.àt tegenoetztea. 

LAATSTE NIEtTWSI 

Ons bere:i.lrt het bericht da.:b ROLMID VAN H. naa.r POONA is vertrokken, 

louter e:n alleen vanwege cle aldaar plaatsvindende SllCSORG:r!t-n 

Rad U achter zijn ogenschijr..lijk zo bedaarde en ontspannen uiterJjjc 

zo'n brandend gemoed gezocht? W:ij staan perplext 
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US 4 TE GRAZEN 

, t 

Na een stilte die een editie van dit nobel periodiek geduurd heeft heb ik 

wederom de eer U, geachte lezer, te m<:igen berichten over de verrichtingen 

van · Uw bescheiden 4e team. 

Omdat VAS zich terug getrokken bad ging dé wedstrijd van januari il.iet door; 

pas in maart mochten de jonge honden weer los, en T,q"el op Ons Huis l dat ?e 

stond en nog promotiekansen had. Na een hachelijke avond waarbij we 

achtéreenvolgens met 3 1/2 1 1/2 voor stonden, en vervolgens met 4-5 

achter, waarna schrijver deze zijn gewonnen eindspel eindelijk aens · goed 

afwikkelde kon Ons Huis naar Huis met de wetenschap dat de promotiekansen 

definitief geschud waren. US4 leek zo goed als veilig voor degradatie en 

met het ideè dat een gelijkspel genoeg zou zijn, en ook een nederlaag niet 

rampzalig togen wè naar bekkesluiter ES '80 3. Wij zouden w-el eens Hi"ten 

zien wie er in klasse 3 thuishoorde en wie niet. 

ES '80; de uitstraling van een gezellige club. Ze spelen op 3 hoog in een 

buurthuis, dat pas iri de Pijp neergezet is. tn de wat te fêl vetli .chte 

speelzaal bevindt ,:ich een keuken, ltaar mên tegén beta.ling van een Zéer 

bescheid.en. .bedrag zich ) zelf van ke1f;ie dan ,:wel thee kan voorzien.' V'rijvel. 

·vóortdurend ·vertoeven er enke~ spelers buiten op de hr.and.trap, want ook óp 
. . ' 

de Dag van dé Niet-Rokers (7 april) ,·hangt in het zaaltje eén gézonde · niéo" 

tine·damp. Ik mis de geur van verschraalde alcoholica; alcohol en fris 

worden a._lleen bened_en geschonken . aehalve een psychologische zet wordt het 

halen van een dránkje zo ook één stimuleringsmiddel voor de bloedsomloop, 

van groot belang om de concentratie optimaal te houden. Hoe meer traplopen 

en hoe sneller, hoe . _beter. Bij US beperk ik me vaak tot wat rel:coefeningen ;- · 

da.ar het trapje op of ar joggen lev~rt allén maar bulten op. Het is wel van 

bèla.ng flesjes ta halen ipv gl~zen; ik heb nu eenmaal geen serve~rop

leiding g.ehad. , 
Als ik nog enkele xuedestrijders uit: het cafe b~neden hel) opgehaald staat de 

witte pion op e4 en loopt mijn klok al een paar minuten; ES is stipt. 

No1; licht speedy van al het geregel dát . Je als tea.'llleide:r nu eenmaal hebt 

"8 minuten over 8, verdorie, ik mis 4 man, waar blijft de rest. Aha. daar is 

Eric." ... • . "Bord 6 vandaag Eric, maak gehakt van 'm" "bord 6? 't .wordt wel 



steeds lager" "Tsja, dat krijg je als je nièt intern speelt, dan rennen ze 

je aan alle kanten voorbij" . 

Rond kwart over 8 zit iedereen toch . Langzaam. hervind ik mijn rust. Het 

afpellen en opeten van het sinaasappeltje zo rond de 9e zet . 

is meer dan een handeling die de aanpak van de tegenstarider op ke:rnachtige 

wijze moet symboliseren. Het geeft tevens rust en zekerheid aan het 

optreden. liet is een feit dat ik sinds deze toevallige vondst (laat uit 

werk, geen tijd voor het toetje) extern 3 uit 3 gehaald heb, terwijl 

daarvoor mijn externe prestaties matig waren (2/5). Q.E.D . 

Intern werkt zoiets natuurlijk nooit. 

Nog ev~n wordt de concentratie verstoord door een jeugdige uitgave van een 

zekere Ana·toli K. die met spiedende blik langs de borden loopt en door 2 

van de lach gierende vrouwspersonen. Onze tegenstanders halen gelaten hurt 

schouders op elke partij tussen deze 2 schijnt een dergelijke apotheose 

te hebben. 

Hun dames achter en op de borden 7 en 10 doen het echter goed. ~ert wordt 

na een fout in hec midden overspeeld en Marc maakt al snel geen schijn ~an 

kans: 2-0. 

Zalf ma.ak ik echter snel werk van Ittijn voornemen öm op deze dag van het 
, 1 

Niet-Roken tenminste een roker een zure avortd te bezorgen. De korrekte 

afwikkeling vän het al snel ontstane eindspel met 2 pionnen meer is vooral 

een overwinning op me zelf. 

Topscorer Christof doet intussen wat hij altijd doet: 2-2. 

Dan breekt de hektische slotfase aan. Matthias' Dame sneuvelt, waarna het 

snel afloopt. Peter zet zijn ·voorsprong om in een fraaie mataanval, Eric 

knijpt in een directe, oppermachtige aanval op de witte koning zijn 

tegenstander fijn . Stef moet me~ een toren achter opgeven na een hele tijd 

gelijk te hebben gestaan . 

4-4 is de eindstand die avond. 

De borden 1 en 2 blijven over, en het ziet er niet slecht uit voor ons. 

Roelof zit in het eindspel met T + 4p tegen T + 3p en het extra pionnetje 

staat lekker ver van de vijandelijke koning af. 

Jeroen heeft geblunderd, hij gaf een stuk weg. Vanaf dat moment heeft hij 

voortdurend verloren gestaan. maar furieus têruggevochten. Zijn tegen

stander laat wat minimale steekjes vallen en zijn extra stuk i:noet bij het · 

• 

~ . : . :. ,• 't: ·:-- .... " .. 



afbreken opboksen tegen drie vrijpionnen. Een volslagen onduidelijke 

stelling . 

• 
In Cafe Wildschut ~rordt, in aanwezigheid •,1an 2 schonen uit de nn;.ziek'Wereld, 

nog tot dièp in de nacht gediscussieerd over de toekomstige strategie, en 

vele suggêsties die US4 ongetwijfeld tot duizelingwekkende hoogten zullen 

brengen rollen als glazen bier over de tafel. 

Tevreden ga ik naar huis en blijmoedig koester ik de volgende dág mijn 

kater. 

De week daarop ; de 2 afgebroken partijen. De harde realiteit. Binnén 10 

minuten staat Jeroen mat, en na een half uur moet Roelof wel remise 

aanbieden. 5 1/2-4 1/2. We spelen nog aen potje, maar gaan tnaar Hever bi.er 

drinken en biljarten. De volgende dag bel ik de com:petitie-lo5.ding v-st( de 

SGA. Onze nederlaag geeft niks: Raadsheer is door Ons Huis met 7-3 in dé 

pan gehakt, 7 hoeraatjes voor die jongens van Ons Huis. Ze hebben or.is it1 

alles fantastisch geholpen. Wat jammer van hun promotie. 

ElliDSTANDEN COMPETITIE 1987 /88. -= : . ., "~ 
: romotieklasse 1e ltla.sse A 1e kle.stte B 2Q klasse: c; f 
1. Tal 2 7 12 48 K 1~ 'l'ál 4 7 14 41 K 1. lh\adshe0r 1 7 14 44!,K 1" Azltatel 2 7 14 47i,K, 

~. Iso1ani 1 7 10 .39t 2 • .Nw'dam 2 7 9 43i 2. Des/'iïgm 4 7 10 )~P 2. o/To'N!n 1 1 .~:t 40: 

J . Memo 3 7 9 JSt J. DOS 1 7 9 40 J. ~s 2 · 7 8 .3Si : ).. Me1 0 4 ·7 · 8. 38 

'.. A 'veen J 7 ~ 35 4. Pion 1 7 7 )5-! 4. 'fo '! 7 7 )J 4. Caiu~a J · 7 · 6 J5 

, • Tal J 7 7 J5t 5. FCB 1 7 5 J5 5. Pegaaus 1 · 7 6 .32! 5 ENPS,fflwp 1 7 a ;2;. 

~-_f.~i
7
~s!! Î __ 1 _5_J.z _ ~._V!ct~I!•_ 1_ - '.J. _5 ..... 3.Q:'Çt 6._AnlroE __ b

8
_! J __ J.. _5_.3~ ... 6: DCC 1. 7 5 351 

, . ,J.S .ASC 2 7 J 23 Il , .. Fisc.oer Z 2 7 4 2btu . • s ' 0 î - 7 4 29tD 7., ·I't"'W 1 · 1 2 .:q_, 

; . Nw.West 2 7 _g___25}D S. _VAS/ASC 3 7 J 29 J) S. A'veen 4 1 2 )1 D 8.-~ J - - ~ - 'f -0-24 '»' 

- ----~- -- - -



US PAkT SG-A" BEkER ! 
Jawel, liev~ le zers, het bovo nrnensa li jk e iz 
verric:it: de SGA-"beker is ons !! ! !!!!! ! !! ! !! 
Voor de derde keer in he t be staa.n van de ze 
trofee wist US hem in. de wacht te sl epen; na 
successen in 197 3 en 1981 nu dan bek~rwinst 
in 198e ! Prognose voor de vol ged l.e kee r : 
1994! 
Hoe kon di i. nu e.llema a l gebeu r en? Wel nu, na 
de overwinnin gen va n onz (~ hrûden op huppelde
pup/Het W:i. tte Paa.rci. en Almere ( een zeer be
narde) en Amstelveen wa.ren we reeds tot de 
ho..lve fi nales gevorderd. :De loting viel zeer 
gunstig uit: medeklasaer Es'80 wero. thuis 
de tegenstander en kwam er - zomin als in de 
kompeti tiewedstrijd - niet a an te pas op die 
12de april. Na een uurtje s pelen l eek het al 
vlo·t 4-0 te gaan worden: A.rdjru1 kreog in de 
Be11oni superieur stUYJ<:enspd toen zijn 'cegen
s'ta.n.de:r een pionnetje had gesnoept, ging een 
stuk winnen en kistte vervolgens dé witte 
dame. In twintig zetten! Pet e r kreeg .:i.n de 

.Hromad.ka-Benoni ( zonder c4) göed sp<:Ü en 
wist de tegenstander in de aa nval te matten. 
Slechts Adriaan en onderge'tèk.ende ware!'l. niet 
in sta.at huJ1 gewonnen stel li ngen te winnen 
en lieten Es 1 80 naar twee re mises ontsnap pen. 

US - Es'80: 
1. Ardja.11 Langedij k - Luc r.!ioch 
2. Peter Beugel - Ad Ma...-J.k 

,3. '.Bert Weste:ra - Keer, den liyl 
4. Adriaan Houtsmuller - Rob Kok 

3 - 1 
1--0 
1-0 
1 1 

1::---;.f . ·• 
2-tt 

In de aridere halve finale rek <lnde d.r.:1 Ra s risheer 
met favoriet Tal af, hf:lt ster ke Tal met twee 
teams in de KNSB en dit j~,ar winnau.r van de 
promotieklasse en 1ste klasse A. Dus werd op 
dinsdag 3 mei in dläl :Ht 88 de finale US- de 
Raadsheer gespeeld. Alweer een medeklasser! 
Nu notabene de kampioen ( 14 uit 7 ! ) van d.e 
1ste klasse 13. Destijds hadden we met 4-6 het 
onderspit gedolven, maar waren zeker niet 
kansloos ten on der gega ai1.. In i.eder gevoJ . had
den wij nog iets te--, wreken, tG r wijl de R:aadr:..._ 
heer zijn best zou doen om hfJt een ''perfekt" 
seizoen te ma.leen, met k ampi oims cha p ,en beke r . 
1·:el, zo'n weds t rij d is a ltijd. span ne nd. en a l 
te regelma.tig spel mag er ond.er à.~ze omtt? J1-
di gheden niet verlangd wor den. Zo gaf Ardjan 
al na een zet of vijf een pi on weg en zou. d.e 
ge hele avon d zijn :r:ug moetei i krommen. Jes 
bouwde daa rentegen een fra a.i e stelli ng , .. ' ;: :\.n 
de Sä.misch-Benóni ( vee1 Benon i dit j ~,.;:·J') , en 
dat nog wal te gen de afsc huwelijke v .::.n :39emde
lu.st, è!.ie rnij eerder, . arrogarrt en snel zc::i.J.kend, 
vreselijk had ffeVeegd! ,e zwartspeler dacht 

voo r ue verandering lang na.. over zijn 
ze t te n . Bi j Ad.riaa.n was ged.urende la,nge 
tij d rü e t s aa n d e h a"".ld . 
l k 1.elf wis t de :;p.:i.nning te brëken. Direkt 
na afloop rr.eend.e i k nae; een pa!'tij uit i 
één stuk te hébbe n gtiSpeeld .; thuio bleek 1 

da t tc:r:;en te vo.llon - voor a1 die afschuwe
li j k e vorwisgeling v an zetten op het eind ll 

had . de winst prob l ematisch kli..nnen maken, 
ma.ar niettemin kreeg ik i u een Engelse l 
partij de wi tspe.lor daar waar h ij hoort: . 1 

in eon matnet: Dat was een hele opstek :er, ! 
1 

voor al omdat Jos inmiddels t otaal gewonnen ( 
stond inet pion en kw~i tei t meer - en dat i 
punt zou al bekerwinst hebben ·be·l;ekend. 1 

Naar Ard.j ar. was hem voor: zijn tegenaten- . 1 

der ve:rprutst~~ niet slechts zijn pluspion,! 
maar ook nog zijn stelling en Ardjan wist 1 
met een schijnoffer de partij in de aai1-
val te 'beslissen. Bekérw:inst ! ! Wij Vielen 
elkaar om d~ nek, uiteraard! Het feest 
was echter nog nj_et afgelopen, weliswaar 
vergreep Jos zich aan n~g eèn pionnetje, 
wat een toren kostte (slik!), maar zijn 
tet,--ensta.nder bewees ongewild d.e r.itelling 
van Tom 'l\.trk, namelijk dat het ge~m 
zin heeft om in razende tijdnood. te komen, 
ook niet als je volkomen verloren staat, 
want in onduidelijke, misschien gewonnen 
stelling ging de naadsheerspeler door de 
vlag~ P.driaana nir;!ts-aa..'1-d.e-ha.nd-partij 

1 

kendè nog eert vermakelijk slót in de tijd! 
noodfase, maar ui teini.ielijk hield hi,i er 1 

een toren aan over. Dat zijn tegenstander i 
nog afbrak en zich te bui ten ging a.an 
andere onsporti vi teiten deetl niet meer 
ter ~ake (hoew~l ergerli jk ): US WINT DE 
BE.KEifr 'INALE VAN DE RAADSHCî:<:R r,m:r.r DE P'ER
:F'EXTE SKOIIB VAN tl-0 .! ! Oh zoete wraak, 
oh heerlijke overwinning. 

US - na.a.d.sheer: 4 - O ! ! 
1. Ardjan Langedijk-Me1mo v.Boven 1-0 
2. Jos van Ommeren-Ra.mor1 van Beêm

delust 1-0 
3. Bert Westera. - Yrans Smit 
4. Adria..."U'l Houtsmuller - Him v an 

Vugt 

3,4 
2,8 
1 '() 

2,0 
4,0 
4,0 

Adri aa n Houtsm1iller 41/5 
Bert Wester a 
Ar djan Langedijk 
Pète r Beugel 

J( q~ van Ommeren 

Yi m van der Bij 
!{o1, van Gompel 

4/5 
21.15 ~·21 

2/2 

1/1 
1/1 
0/1 

1-0 

1-0 

U~ . ,., . ' 

+13 
,:: 4 
- 3 

LI.M 250588 
' J 



De winnaar van de eerste cyclu.-:;. Ardjan Langedij.k , dreigde deze ma,::i.1 met een 

start van 1.2 uit 4 op een katastrofaal eindresultaat af te stev~nen. maar wist 

zich met een goede eindsprint op het nippertje te handhaven. De klu:t:karopioen 

speelde deze cyclus heel wat beter, verloor slechts van aartsrjvaal lli Schou

ten, en won de cyclus. De vier debutanten degradeerden allen. waardoor het 

hoogst eindigende vtertal hun derde cyclus in groep I Z"-1 mogen spelen! 

M.S ES AP AL "@3 CM EW WB tt wp 

1 Martijn Spaan 0 1 1 1 1 1 1 6 

2 Bi Schouten 1 0 1 1 1 1 '·2 5:1. 2 

3 Ad Putter 0 1 l.2 12 0 1 1 4 

4 Anijan Langedijk 0 0 l.<! 0 12 1 1 3 

5 Rob van Gompel 0 0 12 1 1 0 0 21 2 7 1 2 

Coen Mekers 0 0 1 12 0 0 1 21 2 7 1 2 

7 E.ef Wegma,11 0 0 0 0 1 1 l.2 2:1-2 6 .l. 

8 Wim van der Bij 0 l.2 0 0 1 0 1.2 2 

Groep 2a stond in het teken van de totale vernedering van één der favorieten, 

Bert West.era, die zijn tegenstanders drie stukken en een dame kado deed (dit 

is wel licht een rekord!), hoewel één der stukken, toegegeven, "geofford.'' wa.s. 

Mede-favoriet Marc Orchxti won de groep. hoewel hij in twee partijen met remise 

. goed wegkwam. Roelof de Groot verraste aangenaam, Thijs W~nniger promoveerde! 

r-o TW ~; OR BW GF tt wp 

1 Marc Ordod:i 1._ 
.e, 12 1 1 1 4 

2 Thijs Wenniger 1.2 0 1 1 1 31 2 .J.. 

3 Roelof de Groot 1.2 1 0 :J. :1.2 3 63..; 

4 Onno Raymakers 0 0 l 1 1 3 4 1 :a .J.. 

5 Bert Westera 0 0 0 0 1 1 

6 Gert-Jan Fröberg 0 0 l.2 0 0 '-2 

Groep 2b werd geteisterd door te grote dn..lkte voor Johann BerkenbosGh en een 

langdurige vakantie voor Lahsen Abad:i, die zich moosten terugtrekken. Jaap 

Deinema won op weerstandspunten de groep vóór Henk Simon, die hij in de onder-· 

linge pa:rtij wist te verslaan. Adriaan Houtsmuller had. het nakijken. 

,JD l:-IS AH PB LA '-113 tt wp 

1 Jaap De inema 1 0 1 + 1 4 712 

2 Henk Simon 0 1 1 1 + 4 7 

3 Adr. Houtsmuller 1 0 l.2 + + 31.., ... 
4 Peter Be:r',mout 0 0 :1.2 + 1 21 2 

5 Lahsen Abadi - (l 1 1 

6 Johann Berkeribosch O - - 0 0 0 

Van de groepen 3 kwam niet alles terecht, maar Ronald Hoogland en André ·,.ra.n 

Dinteren verzekerden zich middels groepswinst van plaatsing voor groep 2. 

RH Ml-! PF EW tt Aiî JB MS rn 
1 Ronald Hoogland 1 12 + 21 2 1 André van Dinteren 1 1 1 

2 Michiel v/d Heyden 0 1 + 2 2 Jan Brinkmun 0 1 12 

3 Peter Fernhout 12 0 + 11 2 3 Marc Souren 0 0 1 

4 Erik van Wigcheren 0 4 Boyd Hopman 0 12 0 

tt 
3 
11 2 

1 
12 



I1e wi tspelcrG .\·d sten d.i trnn.:ü hun plicht te 
doen en à.roo.:rdcr. z"·art mot ?-u :i.f . De . zeer 
crote ve:cre.~.n;inc is dat èüo1· het. :-e:;ul t:1.:1}, 
de leden ·var, do bckercornr:üssie irl tlc finz.,,le 

JJa!J.!l ui t!:".lake;,. Hi e de cercte ,dnn :'lal' wcró.t 
VRn de nieuwe U3-1, oker ! Oprncrkoli jk genoet_: 
werd.er: de halve finah.:s ooi< al e;eclomürnel·d. 
door ruri'btGdrag,::n·s : cJ.rj.e van de vier dce1 -
n emc~rc; ( Coen uer+.:t ) md<:e11 d.eel uit vt1.n het 
US- bestïiur . Mo.rA.aJ.: wie vert-1.ntlloordeli jk 
hej d op zich ne emt g::i.at beter nchak:en . 

Wit .: Bert Hest.a:ra '(pcnnil~gmecste:r) 
Zwa:!'t : Ifa.:rt i jn ::ipn.a.n ( sec re tari s) 
r,:artijn : Pirc , o neo, Konine:ündies 
Säim.sch Pmrno 

dï - dó 

Nc:i.rti jn: !? Inspiratie vnn · hffL moment. Harl ik 
me nou maar v oorbe r eid , d..i.t is er niet mcBi· 
van gekomen , hoo.-rcl ik t och oen t.-eoricboekje 
v :m Ardjn.n had geleend . 
Bert : !? JJit k:or.t. niet gel1c01orivc1°'W~1.chtn~ li1 
~ st11dcntér1t :;::unpi·oenGc11i:1p h~id. }!arti jt1 }1icr 
mee }]d Schout en al v errast . 

2 d2- ar+ 
3 :f2-f 3 

PgC-:f6 

Murtiji,: !? Hoc :nu:' J . .. d5? 1;ec, dan 4 Pc3 en 
een ver·bct cró.e }1lackmar-Diemer~ 3 • • • r:;6 4 c4 
c5 5 tl5 ! wordt ook Konin;sindies, maar d2.n..r 
weet ik hel èmaal ni e t S V.:::.,'1é..~f ~ ]):c;;n nlé'.ro' de 
hoo fdvariant~ 
Bert : !? !~en flQ .~:ibele zet, die t.ot over 
gancren llé..'..D.r het Konings-Indisch kctn leid.en. . 

3 r::t--r;6 
4 c2-cl] . ~,() ..,,,, 

L.i.l ,....._,, 
t: Pb1-c3 ()..{) .l 

G Lc1-c3 J'b8 - r;6 
7 Pg1 ••C2 o.7-oh 
8 Dtlî- û.2 Ta.8-118 

Eert : Ald.us i~ èl.c li:oC.er:nc Vo~riant v'"n à.c 
~neiündi:.,:cho S'fuüsc 1 bere:i.h.--t 1 ~é:n v ::m mijn 
l i ev elingsvm ·i,mte.n ••• mei: m·::i.1·t. 

~: Geen Hotü srnv.11 cr - <1-r::i..'Wnl r.1et 9 et; ! ? 

10 .0-0-0 
11 Pc3-d5 

b7-b5 

~: ]3ekender in 1 î Pf4 , d.c tekst 
ook e;ee..'1 i<3.ee van ~nezelf en lJeoos;t 

r1ät~r u~t is ui terP.~r·(l verp.lic}Ji., 
st{?lline! Beide koni21gcr1 r,1o·ctc11 

11 ~~~ 
12 Pd5: i'6+ 

E;:;;rh jn : Do.cht ik l1ct niet, en r:;evo1 ;;d 
door 1 3 e-4 ! n::.tuu. · li .:i~~ Dat {:eben.rt De m.! 
"üti,jcJt ik bcr.. r.lit j.<:\.'lr qp die t'!JJ.Üer ~1 
,1crccl1illendc k.cre11 ~tre8c1i .i~c ccl1~..l:t, er:. 
vu.:::.k binnen hlinti& zetten . :·;D.ar .'1eb i'.~ 
het fou-t tridaiJn? Of b m·C no5 te..'Jrie? L: 
~loel r.1e 11ict 11:tld::c·r. ~(:; l ·anc uitt,~ecic.poL, 
:üccht ntcn , } ckkc b.:i.nd. ond.û! 'V:cc, 
~ avc,:r:i.etcnrol , pols1üe~::mre en 8.Uminc 
verst orker: él.ka;:.u.· on ui te~i i:,:i.c}~ il; .koo:-t::: 
en o"'Jer·rnn.tig·G :an{Sst~e\o·ele113 . Tk voel d~t 
ik: et: ,rcx"lj c·zcn ... 1 c11 om !1ot zo 1[-!J"JG tnoze
lij}·~ t·c- l.:::.ten duren speel ik een vcili[;e 
zet. r ö.i'C echter 1·,ei niG ruirni..c voor · tcien 
speJ. la;:;.t . (Overit:;cns vond. i~ :: J.;J,'tcr in 
mijn teorictioc.t~en alleen de zett en 12 ;;!,. 
e:r. 12 Lh6 , Han.rop 2,w;.1rt ,:1 n <:icn ha.as het 
}:ani jn op d,5 eraf .sle.~t) . 

î2 

~: !? 12 ••• Lf6: u; 5oell ·sy9l3Î! J2,<'.?.r, 
mG..:!.r de teJ:st i~ oo: .. ·rnof;olij}.: e.n ic t !3 
minder bekend. 

lt;!:t i :in: 
ne,. 't : ! V er.1h:à.ert . hc·t. openen ve::.n de 1a;1&e 
d.i0v..-rona-J. me t 13 • • • f5 en is geue..seerd o:;:> 
1.3, • • hf;ti ~? 14 h5 ! w,~rnë~ è.o st::n .do.ard .
r00.ktic 1L1.,. . gj i'c,;alt op 15 116 LhS ~7 h7+ 
1<r;7 1E J·\~~3 en :'1.et i8 11iet .ere; 1·:o;.;.r::;c}1ij 11-
li jk cht z,·.,~t C.c "\·,:i ttf: ·e,;;:·nv6.l o-..ror l cc .:',;.. 

1.3 ·d6-d,5 

;:ie.rtij:n: -:, lfot ecrs· ::e en eniee k.1,.~.tic ::::c 
i:,or.1c:nt V[!.11 de 11:-.~rtij l en iJ.: 6.oc 11.et ~J. 
fout . ft11.ne-evrczcn 1,1az 1}.~.Po4 ·11ï. I'c3 c5.! 
r:ict :i.ngcu:i.kJ.,clde :Jtclli:n:s ... On ··u-t .J3f'_'t f; C
vra..,;..çd had vee} Vc...!'ü1ntcn te Jévon {-? n:: 
i-:eet v;m n:'.Lk:é:1 L:i.~) heb i::: è.Gzo G'tcllh1 :,1 
proberen u:it te a.no.lir~ercn, r:,,:w.r d.,li i::, 
niet te <lm.:n I eï: 11: [;e0f .hi er à.2.1'! oo~: isccn 
,tc :r·U.c:cc tci.t11cJ~J~i11[;. I:ijn l;.:01j-~l:.tzie 1-ra.s 
à:>,t Z\-12.rt vol doende teG"erwpel h'ee:i:'t « 

Ove J~iecn.[ ~ i ("~ 13r • • l1rr4:"? ·11og. Cl€Cl1t .c .r dv.n 
de i:c·l::ntz(.r;;f né:. 14 h.5 c5 15 hé LhS 16 Yi7+ 
I(c;7 k.!?X.!. z1,1~;.r 1t .\-rel z0 011;}~VG 'C!1 op,5cve21. 

3c:rt: ? , }~0n nie,.11:tjc .uclJ.:i.cht , 01: zeker 
cJ.~ t1.i"J.J1{;~r,e~o11 .n1;-;.:.ni:er om l:i .ts ccnt1'*l1rn ~!.P . 



te tasten, maar te vroeg zo te zien; , Zoals 
gezegd hou.d ik wel van de zwarte stelling, 
tnaar v~~r de partij had ik mij voorgenomen 
tegen die vreselijke Martijn (hak, hak!) 
zo scherp mogelijk te spelen in de mening 
daarin mijn beste kans te hebben. Bekend is 
(maar niet ~ mijn tegenstander!) de pa:
tij . Schmidt-Sznapik, 1984, die als volgt 
verliep: 13 ••• Pb4 14 Pc3 c5! 15 dc5:? Le6 
16 gh5: Da5 17 a.3 do5: ! 18 bg6: f5 ! ( daar 
ie ie dan) 19 gf7:+ Kh7 20 ab4: cb4: .21 Tg1 

· . Lc3: ·en wit gaf op. Zo moet het dus niet 
worda:t gespeeld met de witte stukkm. 

14 g4:h5 
15 Pe2-o3 

Bert: · ! Maakt de weg vrij voor Lf1 • - . Marlijn: ! Ik hoopte nog op 15:;~:f~ _~}waarna 
· zwart met 15 ... Lg4 uog een soOl"t verdedi

gingslinie kan .opbouwen. 

15 

·Xarti;jn: ? 
Bert:.?! Een dubieu118 zet, zw-à:rt had maar - . ·. ·tot iets als 15 ••• plS.4' moeten besluiten, met 
na 16 fe4: een toch wel hinderlijk 16 ••• Lg4. 
lfa 16 Lc4; Pd)t- 17 Ld.3: ed3: 18 "Dd3: is 
kompensa.tie voor de pion ver te z.oeken, 
maar de winst is nog em eind weg, hoewel 
. de dreigingen ' op zwarla koning gericht zijn. 

Een stille hoi:>p kwam na de tekstzet evenwel 
bij ~e op: zou Martijn werkelijk rekenen op 
16 hg6: fg6: 17 Lc4:+ Le6 18 d5 Pa5! met 
uitstekend . spel voor zwart? Zou het _? ·Ja? 

16 . h_5:g6 
17 'Lf1:c4+ 

Marlijn: ?~\ De pointe van mijn 15d.e zet, en 
' ik was er niet ontevreden over, want op 18 

d5 komt 18. • .Td8 en zwart staat eerder beter. 
Pas toen Bert zi .jn zet uitvoerde zag ik de 
blunoo-r. 

· l3èrt: .?? Hosanna! Mijn ·gevreesde tegenstander 
geeft · een stuk weg. Hoe is het mogeli J1c ! 
·Na. 17 ••• Kh7 18 fe4: had hij met slechts d&. 
pionnetje minder {in overigens bedenkelijke 

· _stelling) nog kunnen vool'ploèteren. Hoera.! 

18 Lc4:e6+ 
19 d4-d5 

J>a7:e6 
De6-e7 

Martim: ·. Doorspelen ma.ar, het is tenslotte ·de 
beloer, · ~ in bekerkompetities kan alles, zo
als~ zelf en vooral ook AdI-ia.an steeds 
Wèer àantonen. 

;Bert: Martijn is hela.as zo verstandig om 
door te spelen, want het zegt per slot 
van rekening niets als . mij em stuk. wordt 
kadogedaan. Ene R. de o. kan er van mee
praten! 

20 cl5: o6 Tf8-d8 Il 
21 Pc3-d5 

:Bert: Het kostte enige zelfOY'ermnning om 

1 

~e penning te ·ga.an staan, · ma.ar het ia · 
een uitstekende zet. 
Martijn: 

21 ; 
22 f3:e4 
23 . ·-:Dd2-c2 
24 Do2-c4 

De7--e6 
De6:e4. 
De4-e6 
Td8-d6 . 

Martijn: Het ia nooit zo'n slecht id~ om:.· 
dameruil a&."l te bieden in totaal verlo~n 
stelling. De tegensta.nder,die vaelc uit
stekend heeft gespeeld, wil · de partij dan . 
ook n1n ,,stijl" ui tmak:en, vermijdt koste .. 
wat het kost dameruil en gaat zo af eh toe 
alsnog de mist in.- Hela.as kent Bert deze 
truc ook, en ook het vervolg spèelt hij 
sterk uit, tot de 39ste zet, waar ik, in · 
wederzijdse tijdnood (ik vliegende, :Bert 
lichte) een laatste val zet. ·,: ' 
~: Niet.de slechtste manier· om door te 
spelen: in ·het eindspel is de waa.rde·van 
wits pluspaard het beperktst • 

25 Pd5-e7+ 
26 Dc4:e6+ 

Martijn: ( ! ) 

26 
27 Pe7-d5 
28 Ko1-b1 
29 Le3-d4 

-~ Td1:d4 
31 Pd5-b4 
32 Pb4:c6 
33 a.2-a3 
34 h4-h5 

Td6:e6 . 
Te6:o6+ 

f6-f5 
Lg7:d4 
Tb8-d8 
Td8:d4 
Td4-e4 
r5-r4 

~: ! Een ondersteunde pion is vaak meer 
waard dan een verdwaald paard, maar n~:· de . 
tekstzet komt dat er niet van. Zo faalt · 
34 ••• f'3 35 hg6:+ Kg6: 36 ~f1 Tf4 simpel op 
37 Tf 3: ! en na 34 ••• g5 35 h6 wint wit ·. kom
binerend met de vrijpion, bijvoorbeeld · 
35 .... Te8 ( 35 ••• Y..g8 36 ·:.Pg1). 36 Pe5+ Kf6 
(na 36 ••• Te5: 37 h7 Te8 38 h8D Th8t l9 Th8: 
wjnnen toren ~n koning van de pionn~) 
37 h7 Kg7 38 h8D+ Th8t 39 Th8: Kh8:, 40 Pf7+ 
met iets soortgelijks als in de pa.rti :j, 
maar wel in een betere versier Zwart hàd 
dus het best 34 ••• g5(!) kunnen spelen. 

~ ~=~ 

' __,.;.,.. __ --··- -.· . .--· ··-· ·- - .. --···- · .. ········-· ···· ....... . •. ' ---- - - · - ··. · · .. -- -- -- - - . ·- ·-- ·-···· · ---· --- ···.· ·· .· · ... - •• 'r; ' 



35 Th1:h5 
36 Po6-b4 
37 Pb4-d3 

Kf.ï-e6 
f4-f3 

Te4-e3 

Bertc Het op zich aantreklceli jkere 37 ••• 
·Te2 faalt hier uiteraard op 38 Pf4+, een 
~otief dat we nog terugzien! 

38 Kb1-o2 
39 1Co2-d1 

,1ia;rli;jn: ( ! ) 

Te3-e2+ 
Te2-g2 

Bert: .,.Ht1,tt dacht ik bij mezelf', ondanks de 
'tij,dnood, h'"Verliest dat niet meteen?" 

·\ . , 

. 40 Pd3-f4+ 

,l(~,i:m: Hij trapt erin! Hij trapt erin! Hij 
·trapt ~rint tlu moedeloos kijken en, schijn
baar moedeloos nog een zet doen (maar wel de 
goede, anders kan hij die toren tdch slaan!). 

40 1 Ke6-f6 
41 Pf4-d3 

Bert: Het blijft een .deksel.se rakker! ?la. het 
·àfsclrmrelijke 41 Pg2:?? fg'l: îs de zwarte 
pion hiet meer te stoppen! 
lllai'ti.in.: l Hela.as! De tijdnood is over, en 
Bert ,:weet da.t ook, want hij is blijven note
~n • . Ik speel nog beschamend lang door, 
hopend op pat, brand, of een hartaanval van 
Bert. 

41 
42 Kd1-e2 
43 . Ke2:f1 
44 Th5-d5 
45 Kf1-e1 

f3-f2 
f2-f1D+ 

Tg2-d2 
c7-c6 

!!!::.= Het eenvoudigst, wit houdt fdn pion over. 

45 
46 Pd3:b2 
47 Ke1-d2 
48 Kd2-o3 
49 Kc3-b4 
50 Pb2-d.3 
51 a.3,-e.4 
52 a.4,-a5 
53 Kb4-o4 
54 Kc4:d4 
55 Kd4-o4 
56 ·Kc4-c5 
57 Kc!}-o6 

c~~ -. ,;c:6:,-b6 

•-~~g \,:~r.a€+· r ' · 

Td2·.:·b2 
c6:d5 

Kf~6 . 
Ke6-d.6 
Kd6-c6 
Kc6-b6 
Kb6-o6 

d5-d4 
Kc6-b7 
Kb7-c6 
Kc6-b7 
Kb7-a.7 
Ka7-b8 
Kb8-o8 
Kc8-b8 

, ,.':, ,~ 

Ka:rti;jrp :rZ~ ($8ef;t op, een terechteover
winning (on 'dat voor 'de bekerkompetitie!). 
Bert= llet wonder is geschied: ik heb de 
'iëiü:bkampioen verslagen!! 

Wit: Adri.aan Houtsmuller {wedstrijdlei"' 
ZWrt: Coen Mekers (-) d~tena) 
~aro-Kann, PanoT•Yal'iant 

1 e2-e4 
2 d2-d4 
3 e4:d.; 

Adriaan: !? De Pqcv-Tali.ant was 11e aan- · 
geraden door Ed Schouten; de Te.\e acces 
sen die ik boekte met het gaal>iet·:, Pc) 
de'+: Z. f3 l? varen rd.sacbion niet gebffl. 
overtuigend. 

:, 
4 c2-c4 
5 Pb1-c3 · 

Coeni 5 c5 is de laatste jus eet via-
. selend suceee door Rob Yan GClllpli4. p.- . 

speeld. Zi~ hiervoor oude j~ · ·fflb . 
de Schakeling. 

5 
Coen: Anderè mogeli3kheden zip .s ••• g6·· 
en 5 •• .Pc6. · . · · 

.6 Pg1-f3 ' ~e7 . · " 
? Lc1-t4 

~: Dit wordt niet Taak -geapeeld., . 
Volgens Konatanti.Aopolaki ( "l>ie Caro- ··· 
Kaan. ErÖffnu.g") kan Lfff een-~ \· . 
ontl:dkkeling Tan zwart niet ~4' 

Ltft. bemoeilijkt echter wel e6-e!;. 

1 0-0 
8 Ta1-c1 •?-.6 
,s,, 

Com: Dit .:ia allee goed in ccaidatie 
met een zet als b7-b,5. 8 ••• t.6clll clt-è5 
tegen te gaan hffft als Mswav dat •t 
paard _ op c} via b5 dreigt biuea .t. wl
la op c7. 

9 Lf1-d.3 d5:cft. 
10 Ld3:o4 

Adriaan: Aldus is oli.gffeer de opat4ling 
ontstaan die Ed ae tegen de ~ · !..~ 
het algemeen en Cocm. in. het bij~er · · 
had aangeraden. Nu nog slechts :_..,dêttb 
in de aanval op de warte koniagl · 

10 ~ .. 

Coen: ?S ·Beter is 10 ••• 1>5 geTolgd doic>r' 
Lb7 en Pbd7. 

11 0-0 
12 L~ 
13 Tt1-e1 

Adrie.an: ·Geen Nllis door zet~ · 
met 13 Lf4 :natu'tU"lijk. . , · · 

13· \fWl'.':.p : \.(· :~.: . P!6,,.d.5 
14 Lg51~ti 1·TJ ldf:<','Po6tè7 
15 Pc~ . Pe7-g6 

--------=-=---- ---- - -- ----~ -_- -
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Oocc 'l t Beffeesd TOOr een ltoni.Dgsaarlftl., 
"êiîe echter toch wel zou kcmen. Verstandi
ger zou de ontrikkel.ing yan de daao•lwgel 
zijn geweest. 

. 16 Pt3-e5 Pd5-t6 
Coen: ?l ··neter wai in ieder geftl. :16 ••• /. 
ta,""'pYOlgd door Tac8 en eT&D.tueel Lc6. 

17 Pe4-g5 

Adriaan: Ik begrijp niet vGel van zwarts 
spel en dit ziet er gezond uit Yoor ao. 
C0tmt Schept mogelijkhedeu voor offers op 

e6 - f7 • . 
17. Pg6se5 
18 d4:e5 h7-h6 

Coen.: Het eindspel na dameruil staat miju 
'lisîena nrloren. Na de tekstzet 1ca.n. svart 
nog l»pea op 19 etb: Dd1: gff<>lgd door 
20 ••• 11g5: Na laug nadenken speelde Adri.aan 

••• ~1~utkan-decJ.aaesruilen,man-
·~c1ape1 is vreselijk voor hem, want 
vit krijgt zijn torens op de 7de rij en 
11Ht dan makkelijk kunnen winnen • 

. 19 Pg5:f7 ~sf? 
20 e5: t6 Dd8: f6 

. Coen: Op 20 • ..,gf6s wint 21 Dh5• 

21 Tc1-c3 i.r,-g8 
22 Te,-0 Df6:b2 

Coeni? Dit verliest, 22 •• .De? ziet er 
beter uit: 2' Tt'8:+ Kf8: (23".Df8 : Tfl"• 
liest eenTOUdig een houtje) en nu bij• 
TOOr'beeld. 24 Dg4 en: A) 24 •• .Kt? 25 Dg5+ 
Kf8 26 J>6. of B) 24. • .e5 25 Dg6 D:t6 ( 25. • • 
b5 2.6 ~e5: 1) 26 Del+ ea wint. 
Adriaan: ? Verliézend, Coen overziet dat 

· er niets dreigt op wits onderste rl.j. De 
nart& stelling vas al geen pretje -meer, 
aaar nu gaat wit winnen in de ·,.,aaAval. 

2J TG: f& Kg8: f8 
24 Dd1-d8+ · Kg8-f? 
25 Te1-e, 

Adriaan: 1 Beslissend. 

25 Db2--e1+ · 

Coeni (?) Hardnekkiger Wt\S 25 •• .Da1+ om de 
pÎÖi op f(l in de gaten te houden. 
Adriaall: {?) Relatief beter ·vas 25 •• .Da1+ 
hOewerwit dan gewoon iets langzamer mat 
gaat zetten - te redde:,. 'falt er niets meer. 

26 Lo4-f1 Kf.7-gt> 
Zl Dd8-d.}+ Kg6-f.7 
28 Te3-!3+ Kf7-e7 
29 Dd}-d4 Dc1-g5 
:;o !rf3-s} Dg5-t5 

Coen: Op :,o •• .:Ot6 volgt :;1 Tg"l:+l - }1 TS,: g/+ l'.-7-e8 
32 T~..g,8+ 1-0 

Coea.: Opgegeven. &til Yerdie».de ov~ 
~ -Adriaant . · 
A.tri.aan: De f':l.ml.e btl't'eikt a G•••sd IINt . dat 
Ooen -.ar ~es heeft geapeelcl, bedeitlc:tl 

Noot van de typist: ~Te.rwep dit artiltel. 
begaf de tJpemaobiDe h t, maar gellllddg · 
waNl1 de aantekeniJlgen bij de laatste pái"tt ,~ 
sumd.er: die Tan Adriaan kwallen naMl :J ,t · 
telefonisch tot stand e zijn em.psûaa 
illpNsaionistiach T8S1 aard. LDV 140788 

Nog diezelfde aTond van de 5de april 1988 
werd in de B1 88 de loting Terrielat Toot' ê1e 
finale van de US-benr: 
Bert Westera - Adriaatt HoutsrmllAr! 

. \ 



• 1... ·, ~ 

Zonde:r veel zelfvertrouwen trad hij aan, .die dinsdag 31 mei 1988. Zwart tegen Martijn Spa.an! Ontelbare malen trad hij tegen de klub
kampioen aan en zijn skoreJ Minus ontelbaar. , .. . 
De opening was een lichte verrassing: dame-gambiet! Wit rokeert · lan-g~ 
En heeft reeds na luttele zetten een duidelijk beter stelling. De · 
zwart koning krijgt het zwaar, tegenspel ontbreekt: het oude liedje? 
Een langdurig beleg wordt ten koste van een zeer groot tijd.sverbruik 
zo lang mogelijk gerekt. Ook de witspeler is niet in zijn beate doen, mist enkèle onmiddelijke winsten. Maar met de vlag op vallen is het 

,?•' 

· z·o rond de 35ste zet dan toch gedaan: 

Martijn Spaan - Ad Putter 
stelling na + 35 .... De4 -

Wits (_ >,·'aaatste was 34 .• f.K1 waarna zwart noodgedwongen à. tempo 34 ••• 
Dg2-e4 speelde, het stuk ··vërsmadend dat op e2 viel op te halen en wan
hopig proberend de dames van het bord te krijgen. Na. 34 ••• De2: had Martijn 
een mooie executie gepland en zonder veel van zijn resterende twintig 
minuten te gebruiken besloot hij hem ook nu uit te voeren: 35 Tg7+?? .!fill Hier had 36 Da4:+ nog de toren gered, ma.ar niet de partij in een eindspel 
met een handvol pionnen minder. Er volgde 36 h(l:+ en nu ia het na iedere 
koningszet mat in een pa.ar zetten, echter na 3§ ••• Dh1:+ speelde Martijn 
geheel verbijsterd riog een paar zetten door, alvorens op te geven. 
In de disçamstelling had wit kunnen winnen met 35 Tg8: ! waarna dameruil faalt öp een tussenachaakje. Echter na bijvoorbeeld 35 ••• Kg8:36 Tg1+ Kf8 37 De4: Pe4: 38 h7 of J5 ••• Dh1:+ 36 Tg1 Dh6: (36 ••• De4 37 Df6 .gaa.t mat) 37. Df5+ Kb8 38 Df 3 ! had zwart het. moeten opgaven. Ha.d Ma.rti jn ook maar 

. dven :·:·.ie \ tijd genomen, dan... · · 1 
· 

7~ 
// LIM 020688 



DE us•m OP HEl'FJIDAAD BETRAPT 

Het lijkt wel of THIJS W. het er om doet! Nu ~trapten wij hem weer 

op KON!NGINh'IDAG . met een DAME die in 6&n van zijn. vorige U,V']J{S een 

belangrijke rol speelde, maar met wie wij hem nu niet meer verwachtten 

aan te treffen. •• Desgevraagd berichtte hij, dat ·de FLUITISTE. (van 

wie wij in de vol'.'i,ge SCHAKELING meldden dat zij en THIJS een innige 

roMANCE leken te bèginnen ••• ) na enige woelir..gen uit r..jn leven was 

verdwenen ••• Hij .hieJ.d zich groot en gliml.achte, maar uit zijn ogen 

sprak TRAG!nt ••• 
'.OOM T. verraste Oi1S met de mededeling dat het ZANGERESJE IRENE VAN 

DER H. (bekend van RI~UEE en DORIS D. & THE FINS), dat wij enkele 

maanden geleden signaleerden op het NOORDW'IJKSE STRA.rID, waar z5j hand 

in hand met THIJS W. (al.weer bijl) langs de BRANDING liep, bij hetli op 

SCHOOL bad gezetenl Aldaar stond zij bekend om ba.ar IMfOSANTE VOORGEVEL! 

AD P., die in rookgedrsg een forse fabrieksschoorsteen verre over

tl'eft, maar hiervoor wel altijd GELEENDE SHAGGI.ES gebruikt, heeft laatst 

.AlIDJAN L. gered, toen deze laatste in LADDERZATTE STAAT in ENKHUIZEN 

nog meende een AUTOMOBIEL te kunnen besturenl AD P.•s doortastende 

optreden heeft een groot tal.ent weten te behouden voor onze CLUBl 

Trouwens, wel die klok terug gaven aan MA,.rn'IJN s. , Adl 

Over MARrIJN S. gesproken: is U zijn KITTIGE PAARDESTAARI!JE al opgevallen? 

Hij wil zeker de LAURENr F!GNON van het schaken worden ••• ! 

De GLORIIDZE 'roPSCORER van US 2, WIM VAN DER B. natuurlijk, sta.at ook 

zijn mannetje op het SOFTBALLVELD~ zo bleek tijdens de VIJ'FTIENKA.'IP, 

toen hij een heuse :WME RUN sloegl D1t succes is niet onopgemerkt ge- · 

bleven: toen af'geJ.opê?l dinsdag de eerste schakers va.nuit .hun onderaardse HOL 

de ca.f'&rui.mte van H 88 betraden, vroeg een B:c?;ORGDE barkeepster of 

wm er nog wel was ••• ·wij konden haar geruststellen, hij zou zo komen 

en L'tm'ELE MINUTffi later waren zij en WIM in een GEANIMEERD GESPREK 

gewikkeld.! 

Een andere steunpilaar van US 2 1 COEN M., betoonde zich in voornoemde 

SOPTBALIMATCR overigens een uitmuntend PITCHER. Links en rechts gooide 

hlj de ballen om de OREN van de verbouwereerde SLA.GPARrIJ, zo heb ik 

uit ~ . BErROUWBA.RE bron vernoman •• • Overigens zijn mijn bronnen ALTIJD 

betrouwbaar, TOM T.1 

Zie voor het SWSATIONELE nieuws over ROLAND VAN F" elders i.n dit nu.mme.rl 

Wij hopen en verwaohtE'.n na de zomer veel SPANmIDE N!EIJW'IDES te kunnen 

berichtent 
De US-CHRONIQU:EDR 



[oP- EN NEERGANG VAN EEN l<NOEIER 1 

Dit is een zeer wisselvallig seizoen voor 
mij ·geworden. Het nieuwe schaakja.a.r start
te aarzelend met een pa.ar remises, waarna 
ik de str i jd kon aanbinden met een -onde.x
tussen uit de vorige Schakeling bekend -
nieuw lid, voor zijn eerste partij bij US. 

Wi, t: Ard ;jan Langedijk 
Zwart .: Bert Westera. 
Siciliaans,, Drakenvariant, 08.09.87 

1 e2-e4 c7-c5f 
2 Pg1-f3! d7~6 
3 d2-d4 c5:d4 
4 Pf3:d4 Pg8-f6 
5 Pb1-c3 g7-g6 
6 Lf1-e2 Lf8-i(/ 
7 Lc1-e3 0-0 
8 h2-h4!? 

De Smyslov-aanval, die een onschuldige 
reputatie geniet, ma.ar niettemin voor de 
(onvoorbereide) zwartspeler zèer gevaar
lijk kan zijn. Het toelaten van h4-h5 ia 
bijvoorbeeld al niet aan te rad.en. 

8 
9 f2-f3 

10 Dd1-d.2 

h7-h5 
Pb8-c6 
Pc6:d4!? 

Een onbekende (maar daarom nog geen nieuwe) 
voortzetting. Later speelde onze klub
kampioen tegen dezelfde speler het theore
tische 10 ••• d5, maar werd desondanks in 20 
zetten geveegd. Deze partij duurt overigens 
maar een luttel aantal zetten langer •••• 

11 Le3:d4 
12 g2-g4 

Lc8-e6 
Ta.8-c8?! 

Het alternatief 12·-. .Da5 verdi'11t waar
schijnli jk de voorkeur, vanwege: 

13 Pc3-d5( ! ) 
~4 \"j4:d5 
15 h4-h5! 

Le6:d5 
h5:g4 

Na het weekhartige 15 fg4:? Pe4 16 Dd3 is 
bijvoorbeeld 16 •.•• L~: 17 Dd4: Pg3 niet 
overtuigend voor wit. 

15 Pf6:h5 
16 Ld.4:g7?~ '· 

Tijdens de partij kneep ik hem zeer voor 
16 f g4: Pf6 ! 17 Lf .3 met na.re dreigingen 
over de h- lijn. Zo faalt het natuurlijke 
17 .. ... Ts8 ) op rust i g 18 0-0-0 Tc4 (wat 
andere?) 19 Dh2 en de a.f sch'àwe-li jke dr .. ~i -~ 

•'' ~ .. 
. :·~{::_-~~--\, 

ging 20 g5 moet wit beslissend voordeel 
geven. De tekstzet geeft zwart wat luoht. 

Dd2-h6 
c2-c3 
ü-0--0 

Ph5:g7 
Dd8-a.5+ 
f7-f5 

. t,· 

Een leuke stelling, waarin ik zag met 19~~. 
Tc3:+ 20 bo3: Do3:+ onmiddelijk remise .te 
kunnen maken. Het beste was echter . 19•,• .Da2: : 
waarna volgens enig oppervlakkig beki .jken 
zwart voldoende tegenaanval heeft voor 
remise, ik epeeldG echter de "wi.nst"pogi.ng: . 

19 g4:f3? 
20 Td1-g1! 

Uiteraard, het openen van de g-lijn is 
fataal. Ook na. het taaie 20 ••• Tf6 21 Dh8+ 
Kf7 22 Dc8: fe2: 23 Tb8 g5 24 Dg8+ Kg'6 25 
Th7 Tf7 26 Tgh1 <91Dt" 27,)'Pe'l·:'~~ ~~)'tt'~ i.tf ·~ 

• .~ ,. ., •.•. ·•· r-·lf.·. i ' ·:·· .. < ~ .:i , .... -···.·.':J 
schrik wilde ik ·nu alsnog ••remise" maken! 

20 
21 Kö1-b1 ! 
22 Dh6-h8+ 
23 Th1-h7 

. To8:o3+ 
Tf8-fó 
I{g8-f7 

1-0 

Dat zijn van die ongelukjes die verbonden 
\ 

zijn aan het spelen van de Draak. Met ileer .. 
scherpte in mijn spel kon ik mezelf ~&n · 
pa.a.r maanden later la.ten invallen in het 
1 st(, in de wedstrijd. tegen Promotie. · 

Wit: Bert Westera 
Zwart: Igor Coene . . a' 
Frans, Pionroofvariant, 12.12.87: 1 

1 e2-e4 · 
2 d2-d4 
3 Pb1-o3 
4 e4-e5 
5 a2-a.3 
6 b2:c3 
'7 Dd1-g4t? 

e7-e6 
d7-d5 

Lf8-b4 
07-05 

Lb4:03+ 
P~7-

Ontwi.k.~~l voor al nooit prematuur e~n stuk. 



Telkens neem ik mij voor iets verstandies 
al s 7 a4 of ï Pf3 te spelenr maar helaas . 
Zwart h eo ft nu een tamelijk solide zet in 
7 ••• 0-0, dubieus 7 ••• Pf5 en scherp: 

7 
8 Dg4:g7 
9 Dg7:h 7 

10 Pg1-e2 
11 :::~2-f4 

Dd8-c7 
Th8-g8 

c5:d.4 
Pb8- c6 

Noodz akelijk; ~its stukken zi jn gedepla
ce erd en moeten een nchaak op c3 in de 
gaten houden: 11 cd4: ? Pd4-!!met ,-linst. 

"Dit is natuurlijk geen schaken," aldus Tom 
Turk. Toch speelt zelfs Anatoli Karpov 
tegenwoordi.g d.e witte stellin&; i n de zeer 
ongeba.lanceerde stelling is er de noodzaak 
tot omzichtig manoeuvreren. 

11 
12 Dh7-d3 
13 Taî -b 1 

Lc8 -d 7 
d4:c3 
0-0-0 

De zwartspeler was hierover achteraf zeer 
o'nt evreden en ·vond 1 J ... • Pf5 veel beter, de 
stelling i s echter nog overbeke nd en scherp. 

14 Pd2 :cJ Pc6-a5 

Na een twintigtal minuten derücen ontloopt 
zwart de valstrik 14 ••• a6? 15 Da.6: waar ik 
Marc Ordodi zelfs eens in mocht vanee n . 

15 h2-h3!? 

In een eerdere us~wedstrijd verloor Peter 
Ton k ansloos na deze zet. 'I'och lijkt het 
me een beetje twijfelachtig. 

15 
16 g2-g4 

Pa5-c4 
Pe7-i's6? ! 

Voor de pion ontwikkelt zwart een stevig 
initiatief waarin veld d4 centraa l staat. 
Peter speelc..'..:1 1:cg zw.::ucker 16 ••• Lc6 ? maar 
de beste zet is hier 16 ••• Dc5! en eerlijk 
gezegd zie ik de witte stelling niet meer 
zo zitten , hoe, ,·el verdedigbaar~ 

17 Dd3-d4( !) 
18 Dd4:a7 

Ld7- c6!? 

Na lang denken de pion gepakt, hoewel 18 
Th1-g1-g3 een veilig alternatief was. 
Op 18 • •• d4 vertro uwde ik op 19 Pb5 maar 
eng is nog 19 ••• De?! Echter na 20 Lc4: 
Lh1: 21 Pd6+ Td6: (21 ••• Kd7? 22 Tb7:+) 
22 eè.6: ])h4+ 23 Ke2! en wit moet winnen, 
bijVOOl'beeld 23 ••• Dh3: 24 Da8+ Kd7 25 Tb?:+ 
Lb7 : 26 Db7: + Kc16: ·27 Db6+ Ke7 27 Dc5+ Kd7 
(Kf6 28 U65mat) 23 Lb5+ Kd8 29 Dd6+ Kc8 

30 L.::ió f:1at. Wits aanval is te sterk; aan
gezien ook het de:-ken va.n de toren met 
23 • • • T.b8 welist,aar ' het bovenstaande mat op 
&5 verhindert, me.ar no. (24 Da8+ Kd7 25 Tb? :+ ! 
Lb7: 26 :Db7: + Kd6: 27 a4 ! ! zwart toch tot j 

de overgave dwingt , aangez i en 28 La}+ 
slechts met 28 ~ ... Dh3: valt te voorkomen. 
'I'erecht koos zwart dus V'oor zijn tekst zet. 

18 Pg6 : e5(!) 
19 Pc3-b5 

Ik h~d er m .et over gepiek erd in m1Jn 
voor~itberekeningen om het stukoffer aan 
te nemen en r;peelde dit vrijwe1 ~ tempo. 

19 Lc6:b5 
20 Tb1:b5 Pe5-c 6 
2 1 Da7-a8+ Pc6-b 8 

Na een barre tocht ötaat het paard hier 
passief, maar het eind~pel is niet aantrek
kelijk ( p:i.on minder, wit lope!'paar) , hoewel 
:nog niet zo eenvoud i g te winnen . 

22 Lf1:c4 d5:c4 
23 Lc1-e 3 Td8- d5 
24 Tb5:d 5 e6:d5 
25 0-0 

Met superieur spel v oor wit, zo had ik 
vooraf gemeend . Ik had evenwel iets gemist: 

25 f7-f5! 

Oei. Na 26 g5? rrg5:+! kan slechts Zdart op 
winst spelen. Echter ntet getreurd: 

26 Le3-d4! 
27 Ld4-e5 

r5:g4 
Dc7-c5+? 

Veel beter 27 ••• Db6+ 28 Kh1 Kd7! en wit kan 
het nog fout doen , maar zwart was geheel 
verblin d door hoop op eeuwig schaak. 

28 Kg1-h1 
29 :na8:b8+ 
30 Db8-d6+ ! 
31 Dd6-e6+ 

Dc5-e3 
Kc8-d7 
Kd7-e8 

1-0 

Een belan :7ijk e bijdrage aan het eindre::.,ul-



taat te c;en Promotie~ oen 4- 4 {1'elijkspel , 
en tevens rr.i jn eerste OVf!rwinnini:~ in het 
1ste tewn (ne. een remise vol'ic jaar) . Je 
dinsda& hier ::i.a.n voorafgaar.de had. E. :~ol!'
vertrouwe?1 eek regen r1<1. /i.rd,1,ll 1 ;1,i jn eér:.t c 
nod.er la uc bij ;.i~ te hebben toege':Jracht . 

Wit : Bert ~ estera 
Zwart : Ardjan Lan0edijk 
SiciliaG.ns , Schevenin~ers;ystecm , 08 . 12 . 87 

e2-e4 c7 - c5 
2 Pg1-f3 e7-e6 
3 d2- d4 c5 : d4 
L1 t Pf3 : d4 Pg8 - f6 

5 Pb1 -c 3 d7-d 6 
6 f2 - ft, Pb8 -c 6 

7 Lc1 - e3 LcS- à7 
8 Dd1- f3 'l'a.8- d3 !? 

Ren onee bruikeli jke voort zetting in de 
$cheveninger , waarin beide zijden minder 
gangbare opstellin gen hebben gekozen . 

9 0-0-0 
10 Le3-d~ 

Pc6 : d4 
Dc18-a.5 

ZwG.rt wordt (te?) snel a.'i<tief op de da1ne
vleugel. neer solide was een 09ntelli::1 ~ 
met Lf8-e7 en Ld7-c6 geweest . Zeer slecht 
WéU'e 10 ••• e;? 11 fe5 : Lgt~ 12 Dt;3 Ld1 : 
1 3 o.f6: met een rrrafstelline voo:r zwart . 

11 Ld4 : f6 g7:f6 

De stellin 0 heeft nu veel wer; vnn sommige 
v aria.11ten in de lüchter - Ha.uzer of ibjdorf. 

12 Kcî-b1 Do.5- cS 

i-foakt plaats voor de opmars van de a- pion . 

1 3 f4- f5 

:Cen verplichtende zet u.1c i.·;cliswaar het 
zwakke punt c·6 min of meer oplo;:;t, mn.ar wel 
do di agonn.:.l a.:.?.··cS 7,elf verder verzwai-~t . 
Een goed.€ :z.~t i,:1 'i 3o ~De5, met ccyna,1i sche 
strijd . Voo:.:.1.": •3:10 0 lijkt wit echter ceen 
gebruik vnn C.n, wltie volden te kunnen 
rn.:.ken en 1)e:.Cent zw, .• rt geen temno - 11verlies 11

• 

-;4 Td1-tl5 Dc5- c7 
î5 Lf.1-b5 Ld7-cG! 
16 11<i5- d2 1-r,Q- h6("' \ - ·.• . . / 

I;"a dez e zet beza,:; ik m1Jn stelli:n,r; rnct 
an 1;st in }iet hart . :fot tempo-Nin::;t liet 
i' rle zw:-,.rte lo1)enJ drei{{encle posities 
innemen ! Zou n~ 17 'l'e2 de koörd.::.natie 
tuosen de vi.tte st.ukkcn . iet eeheel ver
stoord. zijn? JQ..1 à.acht i k , lll:.ta!' nu zie ik 

<lat niet meer zo so?;11Jer in : velà d5 1)lijft 
a.ltij<l _;:)ijnli:1K .,,,.,:~'-< in ;.,;warts :.;..:unp. ihet 

b'3rci i üo <iruk op de <i- li jn te verli chtcn 
~,eeldc ik echter na gerui~e tijd reienen: 

1 7 ri.12-J. Î ! ? 

Gebaseerd op 17 ••• LbS: 18 Pb5 : Dc2:+ 19 Ka1 
1c1 , mat dreigend, rn~nr falend op 20 Pd6 :+ 
KfB 21 Da)! en nL moet 21 ••• Kg7 met kwali
teitsverlies, w:mt 21 ••• Tc5 22 Pc4 ! lrnst 
nog meer rn3.teri na.1. 3chter , zwe..rt heeft in 
pl:i . .ats van het ee, ~stigo 19 ••• Lc 1? beter, 
nam elijk: 19 ••• Lf8! (2u De.3 Tc6 2 1 Tc1 D~ 
22 TcG: 1Jc6: 23 Paï: c5!? ) en het is n iet 
dui - clijk . ;-:its voortzetting is derhal ve 
h: ijfelachtig, zwart speelde echter. zwak : 

17 
18 Df3-e2 
19 Td1-dJ 

Ke8-e?? 
Dc7-h6 

Verhindert het omspelen van Lh6 naar de 
<Jiat;onaal 2.7- 6 1; aanG°ezien zwarts kon incr 
t.i..1<-tisch verkeerd staat ( 19 ••• Lb5:? 20 Pd5+) 
ka.11. zN.::i.rt het omspel en van wit s loper naa.t' 
de cevoelige dia&onaal niet meer verhinde
ren, waarna z.i jn stell in g instort. 

19 
20 Lb; -a4 
21 La4- b3 

a7- J.6 
Dc7-c 5 

Dreigt 22 Dh5; a;,ix1rrozien J\.rdja.n ook noc in 
ernstige tijdnood ,::i.an het ra.ken wat, wist 
hij de stelling- niet meer te verdGO: ie;en 
w:rt ook riet zeeën van tijd vermoede li jk 
niet mogelijk zou zijn eew ee st . 

21 Th3- f8 
22 'I'h 1-d 1 Tc8-u.8 
2~ Td.3-h3 Lh6- f1~ 
?4 ThJ:h7 'M8-d7 
25 De2- h5 ;(e7 -e 8 
26 'rh7- h8! 'l'f8:h8 
27 Dh5:h8+ Ke8- e7 
2.8 Dh8- 8'8 d6- d5 



?~ ~,: : d5 
j~..1 Fc 2.-e.j 

31 :)::-·.~C7 1--....,. 

"8t.:),~e s:\cce:Js~r~ :~on Uc;1 dt-!{:.,î"n.J.t~t.i.':.; u:i t. ~;r e/ i 
1 V;:.J'J <ic inter1:e kv:T'peti tic r.:Lct vcr :d ::-,di.:
:ren. ;.;i ~~ n Ccel:r1rt!:1e :.1.rn r;1·oc;" ?çt. :~;crd ec!,tül' 
~~11 t.:rOl.t~ _t·:\mp c.iOOl ' cie or:1l<.~.r~:ït:-~:.:..r1<lc :1t!.:."'t.i,j • 

Z1-.:l.rt: :"/oel o :· de C}rooi.. 

Al jechin-vE.ulcd.ici11J 1 1 C: . ü? . :313 

e 2- et: Fc8- f6 
2 c.t:- c:~ PfG - d.~1 
3 d?- cl4 d.7-,:6 
4 rr;1-r3 
':) L:1 -c Lj 
6 I.c,)-b3 

Pd.:j- ht 
F~1E~- ct')? 

}~en crnsi~i~c ~1 01:c l1:.:~l2.n1:e. Vol~e!1:~ o.e t 1S
{;oeroc \ra"n c.1.e;:;c V<{r:i.~ .. nt ! }IcriJ ; ~)ir:1on , kor~t 
zw,u-t na è..e tekr:t (C ••• Lg7 r,oct) .:ü V~'ij-
1,n~l verlo:,·011 te ~-itt~.'1.r~ . 

Î 
c, ,., 
,, 
.J 

0'.)- oC! 

Pf .?r-e,:i 
I û 3: e6 

~u i'l - d5 
1î ~d1- d3 

f7:HG 
t.f(} - t,7 

PcG- c.4 
Pb6 : ::7?'? 

Z\va:rt st.ortd a.l ~31 ccl1i en Ct'"~eft :1u_ een stUY~ 
\·JCG' t i11 de ve1· ondcrstollin r.; :l.ets rn:i.d.d,cln 
Pc2+ en P:11 : te kunnen. t ru.0h.alen. 

12 l èü : d:; 

.. :io ' n r~ti?1[;\·epsc~atl -v . ..-...:n 3CC ~rs-p un.to1! 
~blij k t toch~ ï-·1el r::rs d.~1 :Lè.el· ~k ! C1~ 11 .... 
:.,r5 vo 0t na.tu.urlij}~ r;i:npcl ~? Lt~!~. Cr d:·t 
1~or'ient ~o~: i1( cr:ic · Jlir::lo,~ h en !~1iet ontlür
Ur-1.l}~ken . r'J: i ,·1/ 07) ;e :1.oc rle!n zo d:.\.GJ~t i~ . 

1 ' .) 

1 ~-

c.2-c J 
c3 : dl;. 

î; : ,c 1 ··cl2 
10 
., '7 
'; 

et) : d.) 

J~C- n.5+ 
T);;.j-~è6 
~Jt>~j-P _) 

]":6 : 1~ j 

]_j~ hrt,Ü .,:-;eè.;3.c}:~ ::.~.~ :~i:. df~ ci- ,iO~l tr~l S()iJ 

p.~<ken , 1-:a.1 ~~ ::unr.~.cr. d..,;n~G o:, !"ir:t :)or 1i is 
.i. eü0re :.c:J.r;;; 1J::J cr~.1. :z;\·H)2:0.eJ. \rcr .r~e.K.en . 

c7- e'.) 

!=7':;t zij!' ocen Jic!'~t ~01..1 v:i t l1i c= 501.·}o.n::er: 
hebber. nc. ?î L~,).: eü1.;.: 22 Ft} ~ r.té.;.ar i,~ 

Lci:J-,5 

v·:.~; rJç.;;, "\ ::;cl i '"!-"'7':ioi r:. .'J..}.o i\ GVC1l ;,.J;?!; 

v .. ,~.: .. t_;.:.J-l,o:t. :·~o._:; !·;tce(lS nt -:_.-~t ~-:i t ~o to't:J. c~l 
~->·e\:o ;.n~ 1• (: • .rt ·,:-\-::u"'t i1e-:. ~:rr t :0~ ;;o·;tl ~;.:.1ci 

:(u ~:rien on.·:/!\Ten. ·. i·t ;:;or:L nv r~llc-~r-. ictz 
:'1rn?,:.ch t.~L~l=>'.'' o:i· l~e :~",: .. 1.:·tC::" ccnt .. ·u.;r.piot1n e~ 
1~~1..:r1 ::;;;~len . >~~1 : .. rtu\: is eet:. s~:;_· .. :_ .. 

ik: 

~\ ~et v~s~stelJc " .,, _,.,_.., 

,J;) ••• b(-; O!J'/ 1 ; .:.'r jc _'.:-;,,er :.-.;é0i:c ter;i{; ;:iocst 8.2.r·

:-:e:~de ~;sl.J~!r·i, ee en rnome:n t. 

L.fj : n1 
Li1-f5 

\ it moet opcon~ vechtm1 voor re mise , iets 
11~1::r d~ L05 · :1,ec:· ;_;er;chi~t voor :,,ou :ü ;::r. 
i!:e;-;o(~8t ,- èij ·vo ;'beeld. 2Li. '* . Lf\~ :; .. :?) Tf2 : 
'~û}: ;:~( <t\:.): t:]i~ :)7 Pd? ]\;_;3 2B ;:,e11,: Tdj: 
2~1 l ' rG+. V nrl.:l l11d tloo:, r:3.7,ernij !;;"Jeel le i ~ 
C\ 'er\-10]. ,1. t nr!:,o : 

.":..ll~..1s kc ,::,t \.1:. t ir: 3 zetten v .-i.r.:. F;eY) '""tt:.~~ 

VÓÓ::" 0r é(;~ : tc~~lter! ! E.: er k'rf::un i~:: tot .CU3t~ 

?t' 
·--) 
')( 
,_\; 

Lc3-d? 

?t 1-c1 !':' 
LCJ- bf: 
1)>f : a'.-;i 

~ ~ 0G t; t CC~lC ~{:er. Met Cel; }::-",.?3..l i J. ai t, }l00"1:ol 

tc.-.;·en 2t • •• J.cS : ooï..: l,·cini .. ; i;rn~_.; i11 te breng.
e:1. :;<?Y'. ~-~\""~- 1llij:t 001< !1icr een st l\. 

,.)7 Pc]-o,i~~ 
~~e 1. c:2: :1; 

I'c.3-c,.11 
f2 - :'3 

1\et;.,....;17 
'Th0-~ C 

çJ,- d.3 
'l'af.3-d ) 

Lîj - el) 

d6- d5 
'Pc5 -b'.; 



36 P::16:e 8 Kd7: e8 
ciJ:e4 

Op raadselachtige wi jZ •.? hcc:t vit zi,::r: 
k1.~1al i tej. t teru,se0\1onncn, ui.:.!..,..-~a"rr1ercc:1oeg is er oen ste j i g over geblover1 v1."'u·in 
werkcli j k niet,3 r.iecr te ro :nrnolen valt . 

3" Kc1 - f2 
39 Kf2-e3 

'fb.; : u 3 
?113-0,4-!? 

Een twee tecen Jén toreneinciapel zoa.ls dat na 39 ••• T'o2: 40 Kef, : 1'!:2: 4i Tel3 : n::>.. de mogelijke val v an de zwa:::·te g-pion zou h.,i.nnen 
ontst.c1a..n, h,;;.Ó - hoewel verloren sta.anc.lc~ -b.rc Ordodi ternam-:ernood te[;<.m Hoela: 
remice weten te rn;:ii,;:en, vano.,:i..:w deze veilir;e zet va..YJ. è.e z;;artspeler . 

40 11dî -f1 
r.r.1. î-f2!? 
h2-h4 

Kc8-c7 
Tl.il~-c4 

De aJ'eebroken stellinr.Ç. Eet is totu,ü u. t . hïts eni&e hoop is de h-pio n cm .... zwarte af 6 egeven zet! 42 ••• Kc6 wint ac htereli'~a,:i..r, maar 42 ••• 1'c2 wint meteen . :,;,1 4J 'l'c;2: dc2: 44 Kd2 ~5! zou i~ hehben opgegevon , rna.:J.r vooral niet 4,1 .... 'b5?? 45 b4 ! r0ct remise! Fit kan niet eclijktijdic u- an e- pion 
tet;enboude:r cm. (42 ••• 'I'c2! ) L/3 TfL~ Te2+ ~3 Kd,4 ti2 heeft al helemaal ecen zin . Geruime tijd later ,-:erd bij mij thuis uit 0espeelü. 

42 
Ben zwaJdce zet , die de v1inst err.stig ver tra..1,gd. Ovcri(';cns olijft zw,J.rt nog stee:l.~ gewom e?:. staan, rtélar kri tie'· op deze "d.i tkc,n-nooi t-fout-zi jn '' zet is op :ü j!; plao.t s . 

43 T:f2 - :'1 lfo7-e6 
!4 !t4- h5 [,-6: h5 
45 g,;.:hS Ke6-e5 

Tot r. ijn sc.na.nde ho.d ik na.act 42 ••• '.i'c2 en 42. e . Ke(; slecnts t;.2 ••• b5? (;'eanalyscerci, 
wa?..rop ik 4 3 'rJ4 ! ? van pL:!.!1 wc.s ,:;eweest, om na 4-·• •• Tc2?? weer _remise te bereiken. De 

bei·eikte stcllir:g bekeek ik nog eens goed K'"!J1 i,j t hier ui et meteen remise -:1;1.k:on? 
l i i i i<:.u:: ·~clfs ,..-.·innen. lond.er veel n.:1ar 
~~l t crn:1t ie·ven te zoele en speel,lc j k : 

,~6 hS-!!6 
4ï 1~6- h7 

d}--d..'.? 
d2-d.1P+ 

i ,i t 11oopte niet serieus op 47 ••• èîD?? 4,:3 hBD+ on ZWilr: ver] iost in twee zetter:. zi~~ nie'..lwe dane . co·- de tekst kon mij noc; niet verontrusten: remise!? 

48 Ke3-e2 'I'c4-c 8 
Pa s hier realiseerde 1k me déit Hoelo~ tot m.: toe à tcmj)o had :::;cspceld ( sukkel die ii< ben ) en ontdekte t ot mijn Gchrik dat op he~ geplnnd.e !;.'.) 'rl14 z\.,él..,'t ni et 49 ... Th8 :50 Ktl1: :;peelt, ·,•wt!'nn het beste wat lli j kan bereü:cm een theoretiscb rer:1ise - tcrèn9indspel van twee tcDcr. éé".l op Mn vleugel is . 

Op 49 Th,:;. z2.g ik nu 49 ••• Pb?. : ! 50 h8D+ ?h8: 51 Th8: en met dri~ vrijpionnen moet bet paard de toren k:u.nnen bedwingen . V<)oral omd.at Hoelof di t eindspel uit.gebreid had k1~n!1en bestuderen! AJ licht sloeg- ik mezelf op clit moment voo r mijn ~~op. Haà. ik op de 46ste zet maar eter op:;elet! Na enie; 
nadenken besloot ik iets a..--iders te pro
b,1roY1; 3.lle zwart~ pionnen van bet bord te krij 0 en orr: met een pi1,P.ru. minder toch remise te maken . Eér. voordeeltje he.è. dit: vanaf 
r.li jn volg·end.e zet was ook de zwartspeler 
aangewezen op ei5en kracht . 

,19 'rf1-f7 ! ? 
50 'l' .f7: 'o7 

Pd.1 : b2 
Pb2- d3 

Helaas. :T~oelof tl'apt niet in 50 ••• Pclj.? 51 'rc7! (schrik) Th t 52 'I'c.t,: Th7: 53 'I'c'.)+ met enorï.le remi sekanscn. 

51 Ke2- e3 
Eet is u i teraa.r!l alt ijd verloren, ook na 
51 Tb5tKf4 52 Ta.5: Tf2+ 53 Kd.1 T:12. 

51 
52 'i'b7 -c7+ 

?d3 - f4 
Pf4-eG 

52 ••• Kf5?? zou nog de blunder zijn g-eiveest w;.tar ik àe hemel omsmeekte. 
, .. ~ 
] _ Tc7- a7 'rcS-c3+ 
·:,11 
.;"""1· Ke.3-f2 'l1c}-h3 
55 K.::'2- g2 Pc6- f4+ 
56 KG2- G1 et;.-e .3 
57 Ta7: a5+ Ke5-e ,~ 
i.::P 
./ \.} To.5-a7 Ke4- f _, 
l:;(c 
/.) To.7-f7 e3-e2 
60 'If7 - e7 e2 -e 1D+ 



Zelfs de desperado-schaa.ks-d.er-wrake na 
60 ••• Th?: 61 Te.3+ Kg4 62 Tg.3+ Kf5, 
waarna ik overigens ook zou hebben opge
geven, zijn me niet meer gegund. 

61 Te7:e1 Pf4-e2+ 
62 0-1 

Eigenlijk zouden nu dertig lege bladzijden 
hebben moeten volgen, om de innerlijke 
leegte te verwoorden die mij na deze pa.r
ti j overviel. Is er nog leven na de dood? 
In de interne US-kompeti tie heb ik sinds
dien gèen fatsoenlijke partij meer ge
speeld . Ook het toernooi dat ik op dat 
moment speelde werd door een eindsprint vu:n 
één remise uit de resterende drie partijen 
bedorv en. Zonder illusies deed ik nog mee 
aan het studentenkampioenschap, aangezien 
ik daarbij betroY..ken was in ·de organisatie 
en dus net zo goed mee kon doen. l'Ia dit 
toernooi zou het uit zijn! nog de beker
wedstrijden voor US en SGA en dan afgelopen 
met dat ziekelijke geschaak! 
Er gebeurde echter iets onbegrijpelijks. 
Na 3 uit 3 stond ik samen met Francis Les
man op kop, waarna we onderling een zeer 
spekta.kulaire remise speelden. Daarna 
lukte het niet meer zo, twee remises en 
een nederlaag, maar mijn '11PR van zo'n 
2000 gaf toch hoop voor de toekomst. Ook 
speolde ik de onderstaande hartversterkende 
partij tegen een speler met een rating 
van 2036. 

Wit: Bert Westera 
Zwart: Aart Rebel 
Spaans, Jaenisch-gambiet, .30.03.88 

1 e2-e4 
2 Pg1-f3! 
3 Lf1-b5 

e7-e5! 
Pb8-c6 
f7-f5 

Een scherpe variant, die gewoonlijk met 
4 Pc3 fe4: 5 Pe4: d5 6 Pe5: &ca wordt 
bestreden. Er is n~g een methode. 

4 d2-d4!? 
5 Pf3:e5 
6 M~e5 

f5:e4 
Pc6:e5 

c7-c6 

Nu heeft wit na 7 Le2 Da5+ 8 Ld2 De5: 
9 Lh5+ Kd['i onvoldoende kompensatie voor 
de pion, dus moet hij doorzetten. 

7 P'b1-c3 
8 Pc3:e4 

Op het eerste g~zicht lijkt het een krank
zinnig stukoffer, maar de zwartspeler viel 
hier voor driekwartier in een diep gepeins. 
Achteraf bekende hij het offer wel te ken
nen, maar het nooit serieus te hebben be
studeerd. In hetzelfde toernooi, een jaar 
eerder, speelde Marc Or<iodi (zijn naam komt 
merkwaardig veel voor in dit a..t'tikel) na 
enig denken 8 ••• Db6 !? aldus de theorie 
vermijdend. Na 9 Lg5 De6 10 0-0 De5:?? 
11 Te1 Kf7 12 Df3+ Kg6 13 h4! h5 14 Pg3 d.6 
streek hij de vlag . Theoretisch is: 

8 
9 

10 

Minder goed 

10 

e5:d6 
Dd1-d4 

10 Lg5?! Da5+ .. 

d7-d5 
Pg8-f6 

Pf6:e4 

Het alternatief is het gra.ppige 10 ••• Le7. 

11 Dd4:e4+ 
12 De4-d.5+ 

Ke8-f7 

Achteraf' las ik ( in . de boekwinkel, handig 
hoor!) dat 12 Lf4 gewoon is, maar wit in 
de praktijk met de tekstzet toch goed heeft 
geskoord. 

12 
1.3 Dd5:b7+ 
14 h2-h4 

Lc8-e6 
Kfî-g6 

Na ampele overweging gespeeld. Tot hier 
bleek het allemaal al eens te zijn ge
speeld, waarna 14 ••• De8 15 Le3 Ld6: 16 
0-0-0 volgde en zwart zich niet wist te 
redden. Het beste lea~ mij 14 ••• h5 waarop 
wit waarschijnlijk zelfs het eindspel na 
15 Lg5 Dc8 16 Dc8: !? Tc8: 17 0-0-0 kan 
kiezen, aangezien zwart n~et gemakkelijk 
los kan komen. De zwartspe1er koos vpor: 

14 
15 h4-h5+ 

Lf8:d6(?) 
Kg6-f6 



Hier kon 16 Df3+ met herovering van het 
stuk mij niet overt~igen. 16~ •• Lf5 17 g4 
en nu bijvoorbeeld 17 ••• De8+ 18 Le3 De4 
en zwarts overlevingskansen leken me veel 
te groot in dit eindspel" De zwartspeler 
was evenwel een kleinigheidje ontgaan: 

16 Lc1-g5+! ! 

In plaats Valt een stuk terug te winnen 
offert de vermetele witspeler er nog één! 
De zwartekoning moet op reis! 

16 Kf6 :g5 
17 Db7:g7+ Kg5-f5 
18 g2-g4+ Kf5-f4 
19 Dg7-d4+ Kf4-g5 
20 f'2-f4+? 

Uiteraard was het geen eeuwig--schaak
kombinatie, ma.ar hier had ·li t 20 Dg7+ Kf4 
moeten inlassen om met 21 0-0-0! te ver
volgen. Met toch twéé stukken meer moet 
zwart voor onoverkomelijke problemen staan. 

• Het "beste lijkt 21 ••• Lè5 22 Dh6+ Dg5 23 De6: 
Bij materieel gelijke stelling blijft de 
zwarte koning lachwekkend gecentraliseerd 
sta.an, zodat wit op den duur r.ioet winnen in 
de aanval. De tek~tzet, hopend op 20 ••• Lf4: 
21 Dg7 mat ( erg mooi) t onderschat de ver
dedigingsresources van de zwarte stelling. 

2G Kg5 :g 4 

Pas nu ontdekte ik dat het gcplar1de 21 Kf2 
weliswaar na 21 ••• Db6 22 Tae1+ Kf5 met 23 
Tg5 fraai mat zet, maar na 21 ••• Lf4:! niets 
oplevert ( ja, een nederlaag!). Er lijkt 

niets beters meer te zijn dan het winnen 
van de dame. 

21 Th1-g1+ Kg4-f5 

Niet beter ziet 21 .... Kh5: 22 0-0-0! eruit, 
met de zwarte koning hulpeloos afg esneden. 

22 'l'g1-g5+ 
23 f4:g5 

Dd8:g5 

Hier was ik wel enigszins teleurgesteld 
over het geringe bereikte result aat , ma.ar 
de tijdnood van de zwartspeler begon een 
handje te helpen. De hele partij heeft hij 
stuko ffe rs over zich heen gehad of scha.ë.k 
gestaan en da.n nu de gele~enheid iets 
terug te deen en de witte konin g vast te 
houden in het centru..r:1 ! Na 23 ••• Le5 24 Dh4 
zou een onduidelijke 3telling zijn ont
sta.an, die zwart vermoedelijk niet hoeft 
te verliezen en waarin wit goed moet op
passen. Ifot weinig tijd koos de zwart
speler echter voor schaak •• $ de beslis-

sende fout! 

23 Ld6-g3+:' 

24 Ke1-e2 

r u faalt 24 .... Le5 op 25 Tf1+. 

24 Le6-c4+ 
25 Ke2-f3 

Plotseling heeft wit, dankzij het ingrij
pen va.~ de koning, ~~nnende a'.anval! Er 
dreigt 26 Df6 mat als ook eenvoudig 26 Kg3: 
en 25 ••• Le5 fa.alt op 26 Dg4 mat! Rest nog: 

25 
26 Kf3:e'3 

Kf5:g5 
Th8-g8 

Dat is onvoldoende om de aanval te stoppen, 
maar inmiddels staat zwart al verloren. 
In het vervolg zorgen alle witte stukken 
voor een efficiënte executie. 

27 Dd4-e5+ 
28 Kg3-h4 
29 Ta1-d1 
':/) 1-0 

Kg5-h6+ 
Ta8-f8 
Lc4-f7 

Met de vlag op vallen gaf de zwartspeler 
het gelijktijdig op. Onder grote belang-
stelling wist Arno Bezerner tijdens de 
analyse te vertellen dat momenteel de zet 
10 ••• Dd7! de weerlegging va.n het witte 
stukoffer lijkt. Wij kenden de zet geen 
vru1 beiden en het is er niet bepaald één 
die je even achter het bord verzint. Het 
betrof dan ook een korrespondentiepartij. 
Behoudens d.e interne boekte ik na deze 
partij nog aardige resultat~.n: winst van 
de SGA-bekeri het kampioenschap van het 
1ste (als teamleider) mitsgaders het be
halen va.n de US-bekerfinale door ui tacha
keling van Martijn! Intern zal ik pas weer 
gaan skoren als ik mij op de onbevangen 
Roelof heb gewroken. :Mocht dat ooit nog 
lukken, natuurlijk. 

LD·i 050688 



OPENINGSIDEE in de Caro-Kann 

Misschien onder invloed van Euwe is de ruilvariant in de Caro een geliefd wapen ge

worden in de band.en van de witspelers. 

1. e4 
2. d4 
3. exd5 
4. Ld3 
5. c3 

5 •••• 
6. Pe2 

8. Lb5+ 
9• Dxd5 

10. Lf4 

11. Lxd.7+ 

11. 
12. Lxe5 
13. Df3 

14. h3? 

14. 
15. 0-0 
16. Dt5+ 
17. Pa3 
17 •••• 
18. Pb5 
19. Kh1 
20. Pxc7 

c6 
d5 
cxd5 
Pc6 

Dc7 
e51? 

Ld7 
0-0-0! 
Ld6 

Txd7 
Lxe5 
Pf6 

Thd8 
Td3! 
Kb8 

T8d5! 
Lh2+ 
Txf5 
Lxc7 

En als zwart zich opstelt met het gebruikelijke 5 •• .Pf6 kan hij een 

klein nadeeltje niet voorkomen. De zet 5 ••• Dc7 is mijns inziens onvol

doende bekeken. De zet kan gepaard gaan met een pionoffer dat zwart 

goede kansen geeft. Een paar jaar geleden speelde ik - toen nog in 

Maastricht - de volgende partij tegen Folkert Jager (voorafgaande 

zetten als hierboven). 

Na Pf3 volgt Lg4 en zwart heeft goed spel. Met Pe2 dreigt wit met Lf4 

de stand van de zwarte dame te exploiterèn. 

Wit moet hier heel goed op zijn tellen :passen. 10 Lxd7 was al verliezend, 

na 1o ••• Txd7 komt het zwartepaard vernietigend op d3. 
Wit besluit hier tot algehele afruil. Niet onverstandigl 

Bijvoorbeeld 11 0-0 Pf6 12 Lxd7 'l'xd7 13 Db3 Pf31 zwart staat heel goed. 

Zwart heeft hier al duidelijk compensatie. Hij heeft gerocheerd, de 

open d-lijn waar hij meteen kan verdubbelen, en de beide lichte stukken 

zijn ontwikkeld. Wit kan niet kort rocheren van .vege de batterij op h2. 

Dit laatste tempoverli.es kan de witte stelling niet meer hebben. 

Geboden was Pd2 gevolgd door de la.."lge rocbade. 

Heel listig. 

Wit lijkt de ontwikkelingsachterstand wat ingehaald te hebben manr ••• 

De witte dame gaat verloren na Lh2+. Er volgde nog: 

0-1 

In dezelfde ruilvariant speelde een witspeler tegen mij 

6. Df3 Natuurlijk ook met de bedoeling Lf4 

6.... Pxd4 
7. Dxd5 Pc6 
8. Pf'3? 1 8.... Pf6 
9. Dg5?1 h6 

Zwart wint illet Pf6 het tempo terug en komt beregoed te staan. 

Het best lijkt Lg5 De5+ met volkomen gelijk spel. 

10. Dg3 Dxg3?? Ruilzuoht. Zwart geeft het voordeel weg en na 11 hxg3 e.5 ontstond een 

gelijke stelling. Meteen 10 ••• e5 is veel sterker. De witte dame dreigt 

gevangen f:Q worden, en wit is gedwongen tot een 'zet• als 11 h3. Op 

6. Pa.3 a6 
7• Pc2 Pf6 
8. Pe3 e5! 
9" dxe5 Pxe5 
10. Lc2 Le6 

11. Pbd.2 ·. .. volgt namelijk 11 •• .Ph5l 12. Dh4 Pt4 13. L!1 Le? 

14. Dg} Ph5 kassa! En op 0-0 volgt 11 ••• Le7 dreigt Ph.5 damewinat 12. 

Dxg/ Tg8 13 Dh6 e4 eveneens kassa. De enige variant die de moderne 

theorieboeken geven is de zet: 

waarna zwart iets beter stond in de partij Szel1..0rso, Hongarije 1978. 
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D;t artikeltje heeft onverwachts nog een staartje gekregen. De teamwedstrijd 
Fischer Z '"'US 1! die zo desastreus afiiep voor de onzen, bood een kans om het 
z~e wapen opnieuw te beproeven. Het resultaat moge duidelijk zijn! De 
ntspeler is M. Veldt. 

1. elf 
2. d4 
3. exd5 
4. Ld3 
5. c.3 
6. Pf.3 

6 •••• 
. ?. Pbd.2 
8. 0-0 
9. T!e1 

10. h3 
11. Dc2 

c6 
d5 
cxd5 
Pc6 
Dc7 

Lg4 
·Pf6 
e6 
Ld6 
Lh5 
0-0 

Deze z!t is de :natuurlijkste, maar geeft zwart de kans om de dame
loper in het spel te brengen en een gelijke stelling te bereiken. 

Ondanks de natuurlijke ontwikkelingszetten - zoals Euwe het ons geleerd heeft• 

staat wit niet overtuigend. Het paard op d2 en dus de lopers op c1 staan vast 

vanwege de simpele dreiging Lxf3. Wit besluit er wat aan te doen ten kostevan 

zijn goede loper. 

12. Pg4 
13. txg6 · 
15. Le}?! 

Lg6 
hxg6 
b5 Zwart heeft het initiatief al in handen. Het plan is duidelijk; 

een minderheidsaanval op de damevleugel. 
16. Tc1?1 Pa5 
17. Ld2 [zie de punctuatie bij zet 15] Pc4 
18. Tcd1 [verhindert Pxd2 gevolgd door Lf4. Zie ook de punctuatie bij zet 16] 
18. ••• Tac8 
19. Lc1 b4 
20. Dd3 bxc3 
21. bxc3 P'b6 

22. Pe5 Lxe5 
23. dxe5 Ph7 
24. Pxh7 Kxh7 
25. Df3 Kg8 

.26. Td3 Pa4 

2:7. Ld2 Pc5 
28. Td4 Pe4 
29. Tc1 Pxd2 
30. Txd2 Dxe5 

Wit staat slecht, de zwakte van pion c3 is structureel. 

De grootscheepse ruilactie brengt natuurlijk geen oplossing voor 
het probleem c3. Het zal wel gewoon uit zijn. 
Het paard - en voor Coen Mek.ers het paardje• go.at de beslissi~ 
brengen. 

Nog steeds heeft wit de "anti-pion" c3 die binnen luttele ~ijd 
verloren ging. De witspeler rekte de strijd nog 14 zetten voor 
hij opgaf: 0-1 

Ad Putter 


