


EINDSTAND SEIZOEN. '87 / '~8 
INTERN EXîER\! 

nr naam kombi intern skare Opp skore Opp KNSB nr 

1 Spaan 2111 (209j) 27/34 1695 . sMo '1938 2042 1 
. 2 Ton 2070 (2027~ 6/1 CJ 1909 6/9 1990 2062 

3 Turk 2060 (2 016 ; 
1 / 

1940 4t/s 2051 2043 2t/4 
4 Simon 2032 t 19ï5~ 12:I/1 9 1821 62/8 '1905 1974 2 
5 Stigter 2011 2005 1/ 1 1652 4~/9 2038 2024 
6 Langedijk 1981 r959i 16Y2? 1901 2i/s 1924 1958 3 

7 Schouten 19?9 1992 17/2 6 1893 5/9 198? 2032 l'.I 

8 Van Ommeren 1978 1979 . o/o 4/7 1908 1982) 
9 Putter 1966 1951~ 1~/2 7 1912 4i/s 1927 1880) 5 

10 Ordadi 1929 ( 1896 1~/30 1842 5/8 1890 179? 6 
11 Van dsr Bij 1922 ( 18·7Qi 15~/28 1791 7/8 1'715 ~1747 7 
12 Beugel 1880 f 1853 5J-/ 15 18S8 4/6 1829 1809 8 2 

13 Houtsmuller 1878 1873 10/19 1867 6}I/12 1808 1737 9 
14 Makers 1833 rn41 

10/20 1787 4/6 1948 1906 , 10 
15 Wegrnan 1798 1802. 11-M23 1788 3/7 1710 1634 11 
16 Der1<:ser, 1784 1786 ~/10 1749 o/o 1772) 
17 Janssen 1781 1761 32/8 1772 1/1 1730 1716 
18 De Vries 1776 1758 4/8 1799 1/1 1702 -- ) 
19 Westera 1765 174Ll~ 12t /2a 180? 9/14 1808 1900 12 

-20 Van den Brink 175? 175 '7 22/4 '1681 0/0 ;v.1793 
21 Deinema 1753 f 17461 12;;/30 1857 3/5 1652 X1833 13 

"'*22 Van Gompel 1746 1752) 18/3? 1?99 0/1 1579 1802 14 
23 De Groot 1723 1713) 18/30 1630 4·Y9 1622 x1619 15 
24 Van Megen 1721 ~1?.07{ 4t/11 1775 22/a 176:4 x1::=7} 
25 Machiel se 1709 ~ 1703) 1,z/6 1804 0/0 --
26 Van HartingsveJ.dt 1709 t 1670 6/18 1757 3;!/5 17.:'.IB 1841 16 
2? Bouman 1701 f 1695) 8/13 1638 0/ !.) 1'i95 
28 Brinkman 1700 1666 18}/29 1558 5/s' . 1588 - '17 
29 De Rijk 1693 11658 22/3 1606 31~ 1685 *1628 / ;:J 

la) Raasveld 1686 (1695 13/21 1615 2/4 1633 ~1786 18 
31 Heeneman 1683 ( 16'79 2/5 1700 O/G ~1524) 
32 Wenniger 1678 r697 11;/2 4 1764 2J.s./7 1695 *1593 19 
33 Berkenbosch î672 1683 3/8 1751 0/·i 1757 ~1670) 
34 Raymakers 1664 1724j s i /1 4 1659 2/9 1739 ~1425 20 
35 Berkhout 1663 1611 B/20 16B1 4/8 1701 ,t1666 21 
~ Ridder 1655 f 164?) 2/6 1752 i/1 1798 ~1A87) 

"'37 Van Dinteren 1628 1641i 9*/1 6 16D4 1~/4 1670 ~1422 22 
38 Eisses 16'!6 ( 1618 ) 12/4 ':62 4 O/CJ -) 
39 Van Baarle 1578 f 1555l 4/8 1576 ~ / 8 1678 1616 

• 40 Van Wigcheren 1566 1543 4/8 1568 ~/ 1626 x1649 32 6 . 
_Schrijver 

) 

14t/27 1!/3 1552 23 1 ':564 t 1556 14?5 
42 Van Duss.eldorp 1560 1558 12/4 ' 1525 0/0 -- ) 
43 Fröberg 1555 '15981 13/24 1598 1/6 1643 x1490 24 
44 Fernhout 1543 ( ~5û4 'i~/32 1481 3i/6 1493 ?~1939 25 

Hoogland 1543 r 1~31 11/26 1599 ·i / 1620 1593 26 22,5 
Schmidt 1540 t'l479 8/21 1498 5/7 1482 -- '2? 
Fb7.i!Bmond 1534 154.S 13/24 '1532 4/8 1579 *1533 28 
Hey 1525 ~ 1522 2/? 1544 0/0 --) 
Van Asten 1520 . 1522 4/7 1497 0/0 -- ) 
Van der Heyde 1515 ( 15 19) 9/1S 1/1?2 ~/o 
Abadi 1509 f 1!::~~ 4/6 r;~ :j~} 1/4 'i5:~ 
De Haan 1465 " 144,J ,- 6/"S 146 7 'l/ 1 1445 
Eijgenra am 1462 ( 149~} 6 .. '12 1493 0/2 1585 -- ) 
'./an Baar 1454 r 14'.~1 : ~ .. ' J 15'·0 0/1 '1495 ) 
'ioelin ga 1453 t 1,'l.49) ·1~/5 1469 o/o ) 
Raven 1447 ( 147?) 14/26 1494 ii/7 1529 29 



Elf'~OOT t:\NQ '3:/ sa , ,J • ,., ::. ... 

nr naam kombi i ntern ·--a nr 

Jt 5? Polfliet 14<9 ( 1412) 1730 

fx 58 LJ.1<:e1enstam- 1426 

r4?6J -j 
,t 59 van dar· Krui~ 1423 142.1. 

(~ 60 Verdam 1413 1414 
61 Souren 1412 1432 1 6, 30 

~2 Van Pol 1312 t1310j 
(~3 Hopman 1276 12?8 ) 

Toelichting 

kolommem1 gev,e~ achtereenvolgens: 
-de plaats op ·de ongeschoonde rr.mglijst ( 

partijen) (nr) 
- de naam van de speler natuurlijk (naa~) 

.zander de eis van 

- de rating gebasoord op zowel interne als ex .. is 

bepalend voor · de plaats op de ranglijst (k b' 
- de rating uitsluitend gebaseerd op interne pu...1. ... .L_,,,_. 

- de skore (skore) eni gemiddelde teg enstanderra 

kompetitie (I~TEAN) 
- idem in de axteme kampetitie en SGA-kup (EXTEFI'.) 

interne 

- de KNSB-rating per 1/9/'88; een~ betekent: onb e t?"uuart,aiar (dwz gebasee 

op minder dan 25 partijen), het?. bij Fernhout sta e dat er in, de 

ratinglijs± geen Fen,hout staat maar wel een Femrra , die bovendien 

lid is (geweest} van l5 (KNSB) 
- de plaats op de geschoonde . ranglijst (tenminste 20 parti 

eisen, minimaal 14 intern en 5 (1e team: 6) extern, heb L~ 

gestoord) (nr} 

* betekent: heeft minder dan 14 partijen intern gespeeld 

** betekent: heeft wel gs.~~Gg ~a rtijEn intern, me~r minder dan 5 partijen 

extern gespee l d 
() betekent: is geen lid meer ( ~f cklt nooit geweest) 

Dat laatste is wel iets om bij stil te st aa. ; als i k goed geteld heb, hebben 

13 leden hun lidmaatschap met ingang van dit s eiz oen be@indigd. Nu is er altijd 

wel een groot verloop, maar als je weét dat ar s lecf. tts 2 nieuwe leden zijn 

bijgekomen, da, is he t duidelijk dat e r iet aë-Jl._ledenwervir,g met orden gedaan 

0,dergetekende werd dus klub kampioen, ert wel omdat ds $-(50 p ten-)regeling 

niet van toepassing i s daar Pe ter .. on te weinig :L'1tem &peelde. Rob van Gompel 

won de prijs voor het meeste opkomen met het onwaarschijnlij"ke aantal van 37 

interr.ie partijen. 

Niet iedereen kwam zo vaak opdagen. De plaatsingskommissie is nu n koelanit 

(C41Ulant) geweest, maar is 14 partijan nou echt zo veel? Verder moet het maar 

eens afgelopar.t, Zijn met het maandenlang oppotten van afgebroken partijen. Dat 

ve.rtekent de stand en als ze dan ook nog eens niet uitgespeeld worden dan is 

zuivemeid van het sy in het ge di ng ... 

En dan natuurlijk de kalibratie. Na wa gereke~ kwam ik, afhankelijk va, hoe 

ik de onbetrouwbare ratings meerekende, to-t -2 en +1, niet da moeite dus. Daar

uit blijkt weer eens hoe goed het systeem werkt. Nu· nog wat spanning in de 

kompetitie. 

M.;;.:,.-+. i j r, S;: ,;1.an 

! '-:, ~~.ng :-~o:.1i':t c:;s~.ri.:, ( .:stypist) 



,. ;\, 

~"i ·.l 

\ 
de denl& c-yc:].us. ~ de- ' int-ern.e ~eti.t:îe eilldi.gd'e Bd.js 

lteJDJlger ia gr,aep r heJJ:.e.llaa.1 o,nderaan aet O u:tt 7. Dat :1;s 
net 2.QI. eel. ea: in · SOlll!d:ge parti.jen._ li~t hi.j zi.ch el ers· 
~elljk naar- de sJl.ac:h.tba:Difc. Ji.dden. . Vooral.. <:n:er de tegen-

. stand d:te ht..i Ad Plrtte.r bood z:ljil. wt.j ?iáet zo, te spre,i:e1.t .. 
~ at' ea to .e heeft b1..t goede kataseJ'.I. gehad Yall <tie 

gehate mtl. (zoals dat heet) a'f: t.e ~n ... 7,o. ~ .e-.a.l:-
~ zaterdag l.lt- :t j:l... a:anaez;i.g b:tj het sh>.t de partij 
lre:ma:lger - SlBi>n, , <tte bij Thijs t1m:Ls gespeel.d .!"d. Re · 

d goied gespeel.d e aet. kractrttg sp;el.. e~a bi,j een ge-
.U'Cll0llll1.l)llde part.t.t tot . llinst" ilthans._ za l.e e4 ar 

d e ltt.j;" daar Id.et eea ut.te mogelijkl•e:tà gem..e e . 
s - geplaagd door ti.j<lltQJQd - ~rzu:.ûtd had te gr.iJpen.? 

Thijs W~Jm.i..ge-r-- He - S 
ste]Ji~ na 32.Dd5+ 

a.art s.taat kl.aar Qll te atatterr>- dat e.a dui.de.lijk ~ (z.Jtu. 
l!le er- zegge~. Maar bi.j •et 11.IQlg ~el. een. kJLe·±n be-etle 
<lp:t.etten.. Het 'Ye~ was:: 32 .... 6- t.e-6:'l 33.D.llre6+?. 1%e6 .>Ct: ... d',P 
~e].+. 35"he1 ~+ 36..Jr.h2. Ddl. 0 ... 11.. 
Dat d-pi.o?:l de sprin~lijkh-edeni bezat v:aa ee gest.ana-.. 
zoleUseerde Be Ja~ had Thijs dt?S we]. gezi.e~ maar M.j 
at.aalde daar Qp ee TI3rkeerde - mani.er- ,Jehrlx.i.k van. Rlj_ had 
(..~ àl.ap kunaea wi.nn.en. et. }3"d'l! Kî.ji!&. reil ~'.la'"'» de p Oll:t 's 
m.e~ te st<.ppea ea 111a 3};...... 'k..m:3+ 3lt-• ..itt: Dh2+ .55,..Kü .i~ + 
36.n2 is~ u:ttgepraa·'"' .. 



NOTULEN MOORJr".I.ARSLEDi:NVERG/\0:.RnG 19Ga 

Ondanks de slechte aan:< .:indig i:1g is :1~t bl.:.jkbaar toi: 
gedrongen dat Gr v anr.:tvonct verg•- dBr-d vmrc it, Wélnt ,û .s , ste:r 
voor half negen de varg dd(.:r•ing open::; :::i ttón 3r bu:tta:1 · - · 
zes sch,:ikr:rs in de kelder va""I de H 'Ln~ Vàn hen s er ou.-< 
en één aspiran,t-lid. Eet S0hcder1 is cle r-mit;Je dia geel , ::::1 · 
partijtje te kunnen sch al<:en. In d3 l~lO:J v::;.;1 de ve::~gadG._.,--' 
snelschakers binnen en komt het tot ~·d. v :::,n Ram1ezigo lc.::· 

Na de opening volgen de bestut.irs:r:eded.::ilingen. ZoPls bs~s-: · 
binnenkort . lert vertelt over c,e vs;.."!1u.i.2:'...n~ naar de We "'S" e~~. 
voordelen d:i.e volgens het oestu;.i:· ;1zrgen$ and~r-s te vinden z · · 
centrale ligging (vergelij:<:. eens m8t het Go~enhuis!), n : t:J.:?;s-ze:,;::::~ 
~Ui;dswsring, nieuw licht en meuhi 2-G.ir) zeer ccoch:i.' ~'i; voLr .;:: ... :e:-JkllC:U-"t 
feit dat zo ds niet-bot r;a lde h1.,1ur ( f40Qî),-!) 3an c:!2 Yi::ich'.;i.! .; • - '2mic~ --
ih zicht blijft en misschien ooit no0 \éJens verv ~::l t G'.:'•n 011z af,.. ... ....,. •• ;:,, 
de waanzinnig lage huu11Jrijs (f 25i:.1 ,· · per ,jf1ar ). 

Hoe voordelig dat is blijkt wal bij het volgende punt, dG ~::.=_r.:>tin:J 
meester Bert ste.lt een kant:r.buti"ve:rlagi 1·,g V:).:Jr v 2:.n f1G,-. De 
het naje.r:,r l'."Ord n vooruc l sgc:l ,:,.n d_. vGrr;,.d._-:l.'ing. 

Zoals gevraesd lev c:r·t ;:iunt 4 , de int8:rn'3 ke!;"lpeti tt:, n:J::;~1 \'1~:: - : 

Uiteindalijk ··worden drie alternatieven gaform~la_erct om de gsblek-3:, 
door een te groot aantal groepsparti.jen zijn het Zwitsers boven.in 
onderin (prakties) verdvJenèn - op te vangen ~ \toorlopig wordt aanger. 
voorstel om voortaan 2 cycli per jaar te spelen in plaats van drie 
1,2 en 3 van respektievelijk 8,6 en 6 man(m/v ) ·en . een verbeterde( 1) 
regeling: de mogelijkheid om iemand in "te schu:1..van op grond van zijn 
Dit punt komt op de volgende vergadering terug. 

Ook de externe kompetitie verliep dit jaar n.et probleemloos Pster 
teamleider van het derde, l<lafig't ov.:r de opkomst van 013 led,"X\ van dit 
Hij stelt voor, gezien de.blijkba3r :;eri.nge belangstelling voor oxteme 

t8!1sl.otte 

strijden va~gend jaar mat drie team$ te spelen in plaa,s 1ar. vier. De \/erg- ~ring 
reageert negatief op dit voorstGL f.~n vw, de ö.I'gura:,w,ten :i.e da-!: O;:>ha-fL"l 
betekent dat na eventu~le heropri::h ting ;1et ~iP-!"Ó 8 N~P.:t' in de vijf'de 
beginnen; twee klassen lager dus. 

e maat 

Dan Maalt iemand ergens nog W,'i t flessen wijn ·,m""1dc on en k3.n Wim vd ai.., de 
prijzen uitraikf-:m aan de toï-,sko:"01'5 ext :::rr. \/an het ,:<.f'gelopen seit.oen. .:-l.Stoph 
Schmidt is af :vezig en krijgt 21,jn flt::::s ck:é" later" P-:;ter- vrui 8c:1ar1e f '3 ~rm) 
skoorde SJfo en krijgt daarvc1or een uvatiu,,eel applaus . Da volgende f'J.as . og Wim 
zelf houdenf hij skoorde 6/'7 in het tweeda. Henk Simon t:,ntva_ngt voor prach-
tige skore van &.z/8 bijr-,a. net zoveel applüus als Pete r v~1 ckiarle~ U"" 
een prijs voor de kJ.ubka,,-.pioen vnn '86/'8'7 ( ! ) ; r,fr;.rtijn Sp'ë'an ontvana" 
boekenbon gepromoveerd geeltje. 

er nog 
tot 

van 
aalf 

Bij punt 7rfkst uur,srnut:'?J.ties, deelt Peter van Br1a:t•le t:en overvloedde . s 
hij het voorzitterschap voor gezie11 ho•Jdt. Het bestuur r1ee-ft Peter Bene óJ 

bereid gevonden zijn taak over te nemen. Na een vel'."Warrende schijn beiie in 
Rob van Gompel en Ed Bcht:>uten, wordt hij ,{P-at:er) ( Senchout) ge:<ozen, net 
stemmen voor e11 drie bla.nka van mensen die hem niet kennen. Omdat Pet~r 
vakantie is ( l) , neemt Peter v 8. z:Z.jn f'u.1k"tia voorlopig waar. Bert heef 
êén van zijn vele funk~ies, diG va~ teamle'der van het eerste, af te sto~ 
Jan Brinkman blijkt bereid :.:; ljn taai<:. ov1::r te r.r:::men ~ 

• Op 
3SlOt8''1 

En zo kamen -ue bij de rondvia·q. Jen 8rinkn,LY, ;,:au gJ;"'\eg S'°'r. simultffi s ",ice 
zien. Dat lijkt het bestuur een .~).:..,,,i:.g2 ·_,Jb~icit:i.~,.- ,: ;:;t: . .mt, mas.r er is e·:.:uüijk 
ae en geld voor . Henk Siman zal f,·..1t::. Do , ~'6'1 ~ áir ; h: . 1 noa goad ker.t van ·.1rosge:r, 
vrege~ of hij n:tet: voor woinig gr.Jld na G.~~ r"'"1 $ b1E' \/~1 k~men .. ( ::Jpme:ndng: deze ver
gadering vond plaats v~ ûr het Nederl snd!:: kamçiio Hnschap). He.t voorste v::m Oono 
Raijma -ers om een wisselbeker :1f iets der-:,1eJ.ijk:s aari te schaffen als bli jv 100 
.herinnering aan het !<:lubke.mpi.aenschap, wnrdt e"lng:moman. Ed Schöu'cen vraagt hoie _ 

het : e{).rste er .volgaid jaar uit zal .,~i'3:i er zi)"l nsmalijk enig-à 'mooilijks 
gevallèn ', -cè wetsn ïom Turk, P'aui vd 1/Jerve 2n Jurgen Stigt, sp" Deze vraag leidt tot 



een oeverloze diskuss:i.e, wa3rbij Rob ,v an Gorapel ziel ~ cp \'erpt a ls v ,.:-rde dig e r van 

de rechten van diegenen die w~l intern s::ie1 :migespeeld !1Sbben. Hi j krijgt echter 

onvold oende steun, en ne stemming mogen zowe l Tom a ls P,.:tul gewoon meespelen en 

wordt Jurgen vaste invaller" Wal wo:rrlt Tom v o:n "' ds 1.:1,3.tste keer gewaa,rschuwd. 

Bert denkt dat er 'I Rt wei ni g rnsnseri zijn om het. jaJ. li Jv,ss V2it bier te bestelïsr. : 

de kosten worden nu t"::3s- p er pe rsoon. Dat v i n dt niemGiri d oen bezwaar en daarmee 

is de vergadering gesloten e rt k an h s t snolsc ha J;, k am;:li :JBnsc h<'lp b3gin n.en. 

Martijn Spaan (sk) 

Goed, we gin ga 1 du s sne l s chaken. En h: jsen. Noa i t ge:.-we ten dat er z ::,veel :i.n een vat 

gi ng. Ste eds bril jan ter werden de pa rtijen . On aa rsc hijnlijke o~rers voor vage 

aanval skans en waren aa n de or:'de van de dag. Met el ke ronde werden de partijen 

onbegri j~el i jk er, totd at ze verworddsn t ot sc hi jnb aa r wil le keurige zettenre~<san, 
an eeni i,da r nog sl echts ke ek naa .r paa rdvor1<: jes on mat i n ~ên. En het werd nog 

erger, veel erger. ~aa r d-""arova r s t r aks meer. Eer st eve n de eindstand v5n groep 3: 

·1 2 3 l.l 5 tt 

1. Houtsmuller X 1 1 1 1 4 
2.Van Baarle 0 X 1 0 ~ 2 

Deinerna 0 0 X 1 · 1 2 
Aai jm aL,:ers 0 1 0 X 'I 2 

5.Brinkman iJ 0 0 0 X 0 

Pete r wes diàalijk in het nadeel omdat hij slechts cola dro nk Gn Adriaan 11st 

weer een~ z i jn verbluf~end goede kooditie zien. Pinelegrûep 2: .. 

'l. Wegman 
2.Putter 
3.0rclddi' 
4.Ven der Bij 
5.Aaijmakers 

1 2 3 4 5, 

X 1 Ü 1 
O x · 1 1 
1 Ü X ·i 
Ü O ~ X 

0 0 0 ? 

1 
1 
'l 
'l 
X 

3 
3 

~ 
~+ 

0 "f" 

sb 

4~ 
4 

De enige groep waar e en ps r t:ij mis t. S "han ds ! Eef' Wt'li,t h oewel k:or,ri.ng- slaan 

verboden wasl 
En dan gr.Jep 1 ~ Hi arin s pas1 d~ 'JC , rr:3e + ':i,Jçe:t :t jk t onl<c1rnst · g lid Startr'lo/ Oei, 

tegen wie uw klubkampi oer: een E,l~cre van - ~~ u.Lt 20 he s ·ftw Dat WF-rd weer eeos 

bevestigd, m, ar ook de re st llet ll e rl ei ' ... tebm vall en en t"lan het; eind standen" 

Henk Si mon, Stanny on ik l ~rt. ijn r,e lij! < bov~ ~~ - Oaa r Stanny toch geen l<ampioen 

kon worden, volgde er e en be~ iis ::.;in gs ;:ia:rt i j t u~~s..__,n l-le.nk en mij . Ik lootte zwart 
en speel de Wolg a-gamb:i .et. ifo t:i.en z ·tt ,:;,n we s d t-? ~3t::"i jd ges t ~~de n. Om in ieder 

geval nog te kunnen rokeren ÇJaf' iK maar aan to re n" 
Kwam het d or ttet bier? Door zen uwe.,? Do<..:ir he t: eel.Nfige-tweed~--kompleks'l · Of 

omdat ik z:i jn angstgegner ben ? Da mr;lf~i er wna 'Op Henk al les nog weggaf was zo 

stupide da" ik vergeten ben hoe hi j het dee d. \iae l pla;.o::ter heb ik niet geh ad 

V-dt1 mijn fles wij1 1~ Onget: dJ ~et d cvermand door" hef't i ge emoties en Ool( door iets 

ta vee]. bier, s l oeg i.1<. op de t er ugwe g met mijn fiets over de Kop en brak mwal 

een voortand als mijn p:rijs, Volgen d j aa r moes t er- maar eens iemand anders 

winr.ten. De eindstand: 

1 2 3 4 5 6 tt sb 

'I.Spaan X 
1 0 1 1 1 

, , 1 (r,e. be:slissings wedstrijd) 2 vr 
2.Siman 1 '! ' 1 1 ?à 2. X ., :; 
3.0e i 'l 6 X ·' ~ 

., 3J. 7 1 .Jt 
4.Schout en 0 't 0 X 

, 
= I..'. ::~ . 1 
.,:; 

5"Westera 0 0 ~· 2 X -~ 
6.Van Gompel 0 0 0 0 0 X 0 

Martijn 



Het moet gezegd. Adriaan en ikzelf heb?::en 
ons echter bekerspelers getoond; behalve 
het winnen van de SGA-beker plaatsten we 
ons ook nog voor de us-bekerf ir..ale. Ein
deli jk krijgen de hardwerkende, lijderde 
bestt.rurders van deze vereniging eens loon 
naar werken want Martijn werd reeds kaDt
pioen. De moraal moet uiteraard zijn dat 
je als een haas moet zorgen bestuurslid 
te worden, wil je in deze club nog iets 
bereiken! ' 
Tevens was de strijd tegen Mriaan vr:x:::r 
mij uiteraard een broederkrijg. Zeer vele 
partijen wisselden wij reeds, het staat 
twee-twee in tweekampen. Vrij algemeen 
bleek ik favoriet te zijn. wat althan3 in 
de cijfers weinig steun virrlt: aan de 
vooravom. van deze partij 'WaS mijn score 
+15 =7 -16. Deze keer had ik tenminste 
wit. Dat ·~1 schiep echter een geh~l 
eigen probleem. 

Finale lJS-beker. 28 juni 1988, H'88 
Bert Westera - M....vi.aan Hout.smul 1 er 
Spaans. "Pennir.gvariant" 

1 e2-e4 

Tot deze opmars had ik na dagenlanJ z-e.lf
oooerzoek toc.'1 maar oosloten, hoewel er 
een zeker risico .aan was verborrlen dat 
met 1 d4 of 1 c4 viel te vermijden. 
Adriaan profiteert onmiddelijk : 

1 e7-e5! 
2 Pgl-f3 Pb6-c6 
3 Lf1-b5!? 

Naast Frans speelt Adriaan ook kla.9Siek. 
:Een aantal keren heb ik met bP...hoarl ijk 
succes Schots gespeeld, maar eigenlijk 
virrl ik dat een onwaardig primitieve 
aanpak. Met deze Sp-:iéil1Se loperuitval heb 
ik middelmatige resultaten geboekt: +16 
=2 -14. Deze score wo.vut echter J'l()(Jal be-
invloed door het ornerlityJe resultaat tnet 
deze opening tegen de zwartspeier. Reeds 
~cht keer wisselden Adriaan en ik een 
3panjooltje. :Een schematisch overzicht 
van het gevolg kan wellicht gec-.n kwaad 
om één en ..:m:ler te ill~treren : 

Bert 
Adriaan 

·o o o o o o o o 
1. 11111 1 1 

Over de keuze V<ln het openingssysteem kan 
derhalve larg word.en gefilosofeerd. Mijn 
bedoeli~ was om mijn Spaanse Inquisiteur 
deze serie vernederirgen in één keer 
betaald te zetten. Daarbij kwam de over
weging dat gezien de voorgeschiedenis een 
remise bepaald als een succesje mijner
zijds zou kunnen worden opg-evat. Ik was 
derhalve van plan an vooral niets te 
000.erneme.11 - aanvalspogi01en · waren al 
acht keer foot afgelopen. In een even
tueel vluggertje gaf ik mij namelijk een 
kans van twee tegen één. Adriaan kan een 
leuk potje spelen. tijdens het vluggeren 
vioo ik helll minder te vrezen. 

3 
4 Lh5-à4 
5 0-0 

a7-a6 
Pg8-g6 
Lf8-e7 

Geen Open Spaans, waarop ik werd onthaald 
in onze eerste twee partijen ooit, en -
ui te:raard - twee nul 1 en incasseerde. 

6 Tfl--el 
7 La4-b3 

b7-b5 
0-0 

Stelt wit voor de keuze. Weliswaar had ik 
maar één keer verloren van het Marsha.11-
g-dlllbiet, er viel nu huisvlijt te vrezen. 
En had ik niet de bedoelil')1 niets te 
ondernemen? Thln zeker geen tweesnijderrle 
pionwinst na 8 c3 d5! 

F.en bekerx:l anti--Marshallsysteem is 8 a4. 
Na de tekst moet wit rekenirq houden met 
8 ... ed4: 9 e5(!) Pe8 of de partijzet. 

d7-d.6( ! } 

Deze :rustige reaktie leidt tot ove:gang 
naar-een systeem dat de reputatie heeft 
wi-+:. niets op te leveren. Geen probleem! 

9 c2-c3 Lc8-g4 

De.ze variant hadden we in het verleden 
tweemaal op het bord, de afloop mag be
kend worden verondersteld. Wits volgende 
zet is echter een "orrlerling nieuwtje". 

Pc6-M!? 

Aan Ói.":Zè todt niet on logi.sche zet wordt 
do~r de theorie goori aandacht :besteed. 
Niet temin had ik de--~ stell irg ul eens op 



het bord gehad tegen Vincent Pikavet in 
de laatste rcn:ie van het Eijgenbrood
tom nooi dd. Z7 septèmber 1987. Aan die 
partij had ik goede herinnerirgen, een 
vol punt en een prijs -overgehouden. Ik 
besloot daararl hetzelfde te spelen . _ 

11 a2--a4 
,' 12 · Pbl-d2 

13 a4:b5 
14 Tal-!a8 

, 15 I..b34=2 

Pb8-d7 
Pd7-c5 

a6:b5 
008:aS 

-:1ikavet speelde hier 15 ... 'Ib8. Na 16 -11.3 
U15 17 Pfl h6?~ 18 Pg3 Lg6 19 Ph4! bleEk 
,)ion e4 giftig varn,ege 19 . . . le4:? 20 Pe4: 
?e4: 21·Pf5 -met stukwinst. Na 19 ... Ih7 
20 Fhf5 Lf8 21 b3 c6 22 c4 stond wit ech
:.er duideliJK beter. Er volgde 22 ... Da6 
23 De2 bc4: 24 bc4: Tb4 25 ld2 ! De orrlek.:;. 
:ere pion c4 bleek nu eveneens giftig 
l ëil'lwege 25 ... Tc4: ? 26 Pe3 met kWali t.ei ts-
,,inst. Na 25 ... Tb2 . 26 Le3 storrl wit nog --*eeds superieur. Winst was echter neg 
ver weg geweest als de zwart.speler .zich 
1ier niet aan een incorrect kwalitei~ 
)ffer had vergrepen: .26 ... Tc2:? 'Z7 Dc2; , 
Jfe4: 28 Pe4: Lf5: 29 Pc5: ! Dat had hij 
1emist. Zwart bleef een tören achter. .;oorwaaz-een aargename herinnèriD;J. _ 
:.r zijn echter · in deze stelling een paar 
"1 ternatieven, die · aantonen dat ~ 
,an de _witte aar4)ak weinig heeft te v.re-~-

15 Pf6-ii7 

::en onaantastbaar , paard op f5 Zètten kan 
iit ru wel vergeten. Ock IOC9'elijk was h€:t 
?irekte 15 ... c6 16 dc6: -Dc6 : waa..~ de 
·ruk op e4 en e5 verhindert dat één van 
:eiden veel kan ordernemen, bijvoorbeeld 
.7 h3 lhS 18 De2 Td8 19 Pfl 1g6 20 Pg3 
iet een dynamisch -evenwicht. 

16 h2-h3 
17 M2-fl 
18 Pf1-g3 
19 Lc1-e3 

lq4-h5 
Pd7-b5?! 
Lh5-g6 
Pb6-d7 

? b6 heeft het paard niets te z.i:iek.en 
-n na enig nadenken geeft , zvdrt toe. Het 
-leit niet voor cte ·witte opbouw dat er 
!3Sorxianks niets aan de hard bl :i 5ft. Na 
·1jvoorbeèld 20 b3 c6 21 c4 bc4: 2.2 l>~: 
15: 23 cd5: staat er een weinig inspire--
-srrle stèlliq:J ' op het bord. I!'l het t!le~ 
erpl ichtendè 20 Pf5 had ik echter geic-..n 

zin. Zou ik de eerste Spaanse remise 
en? Ik was van plan het in de saaie 

st.ell1rg o::g héél 1 te proberen. 
l • 

20 b2-b3 

De eerste ag.t cssieve zet van de partij 
een hele slechte! Ik moest hier een gl 
lach onderdrukken. Adriar'lll gaat met ei 
wapens worden versl~: nietsdoen! · 

21 b:H>4! 

Antj-positioneel ooar heel sterk. Heel 
ve:rvelem na 21 ... Pa4 is 22 Lb3 Da3. H 
lijk"t alsof de zwarte snel kan 
den gever.gen, ~ dat ·s niet het 

. Fditer, eenvoudig 23 Lel Dal 24 c4 dwi 
z..rart tot 24 ... Pab6· 25 cb5: met pil"ll'nu,,,,w 
lies en sterke druk via de c-lijn. 
kan hier namelijk geen 24 ... Pc3 pro 
want na 25 Dc2 bc4: 26 Lc4: Pa4 Z7. La2 
Çfc,\at e:J{" nog :meer materiaal verloren. 

21 
,L Pc5-b7 

Maar nu bl iJ"kt pion b5 onverdedigbaar. 

22 lc2--i3 Pd7-f6 
23 l.e3-g5 Da1-a3 • 
24 Dil-al Oi3-e4 
25 Da1-b2 Tf8-a8 
26 Db2-e2 Da4-a3 
Z7 ·Tel-cl h7-h6 
28 l.g.rd2 Da3-b2, 
29 Ld3:b5 

Zonder haast heeft wit de pion ot~'lrlal 
Zwart staat totaal verlorer.; roet slec.h 
ontbreekt er enig voetvolk. ook lorx,~_.. e 
kijkt E-'l:s-..~tB cp een bli rrle muut' en pam 
t ,7 he~ft 1-1et. wel ~.:, Spaans ~~"la"-®· _ I. 
deze è0.S~~:,,r.:,te 'i.:.vestard Zi'dt Ad:c5aan 
echter :in e•:m flits dilt zijn li.:jden nie 
ve:rg~efü is g.swoost . Met een kleine -cc,m-:. 

r 



binatie kan zwart zich . in één klap voor 
de kwelii~n schadeloos stellen. 

29 
30 . Pg3:e4 

Pf6:e4?? 
f7-f5 

F.en zet te laat .ziet Adriaan ook dat de 
inslag op -e4 op een hersenschim is 
geba.see.t d. Het hierna volgende gespartel 
is nog slechts voor sadomasochisten 
interessant. ... · 

31 Pe4-g3 
32 Pf3-d4 
33 l.d2-e3 
34 Tcl-c2 
35 Kgl-h2 
36 Pg3:f5 
37 g2-g3 
38 .I.W-c4 
39 Pd4-b5 . 
40 Tc2-a2 
41 De2:a2 
42 Da2-e2 
43 De2-g4 
44 Izj-4:e4 

e5-e4 
Ta8-it2 

.Db2-a3 
Ta2-el+ 
Le7-f6 
Lf&-:eS+ 
I.q6-f7 
Pb7-d8 
03.3-a4 
Tal:a2 
Da.4-di' 
Oil'.""dl 

h6-h5 
1-0 

De tijdcontrole was al enige zetten be
reikt. In de uitvluggerfase had ik ock' 
nog veel meer tijd dan de zwartspe ler. 
Hij wordt spoedig kaalgepl\lkt en daarooi 
hield Adriaan het hiervoor gezien, !!.'et 
een diepe ontgoochelirg in de ogen - en 
mord: "ik hen de eerste :bekerfinalist 
die wordt vergeten". Hij reikte me de 
ham en we schudden onze hoofden over 
deze ontstellend slechte partij. 

De beker. Hij is van mij. De $.A-bsker 
winnen was leuker. maar dit geeft me nu 
- geruime tijd later - diepere tevreden
heid. F.n Adriaan heb ik zj_jn eerder over
winningen in het Spaans allang vergeven. 
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\ ' ' ~: 

'Door een afgrijseliJKe blurrler tegen M Putter vergoo id e k!ut kampioon Martijn de ongedeelde .. overwinnirg in de de'rde cyclus van groep 1 (zie hiervoor de vorige . Sèhakeli~) ·; Nu pakte Henk op sonnebal"rH>erger (vroeger arusieveliJ"k door mij . . voor weerst~en :VérSleten) de zege met voorzichtig. uitgekiend spel. Bi · -sèhcuten had een slecht seiz.oenei rde en degradeerde. De aatste twee eelJ'.lél'llen · bleken voor hun -formidabele tegenstanders te licht: Thijs. mt"3SChien de éerste " . . speler van·l'iet .deroe team die doordronJ tot oru.e kroorçroep , hield z ï_;n laatste · partij Mlfs ·zorder te .spelen .voor gezien . 

GOCQ> I 
,• 

.-
Hf.( ·.MS AP AL ·.e3 K) JD TW t t sb 

1 Hèrlk Siiaon XX . -~ · 12 1 ~12 1 1 1 5'-a 171• 
2 Marti'jri Spaan ; :1.2 XX 0 1 · 1 l 1 1 S'-2 143 4 
3 Ad Puttér :12 . . :1 XX 0 1.:a 1 1 + 5 
4 Ard.jan langediJ'k · .. 0 0 1. XX 1 o· 1 1 4 
5 Bi Scho.rt.erf ."2 0 -,..2 . ·O .XX 12 1 1: 312 8 
6 'Marc Ordodî 0 · O 0 1 . 12 XX l . 1 31-2 634 7 Jaap Deineua · 0 0 0 0 0 0 XX 1 · 1 
8 Thijs Wenniger 0 o. 0 0 0 ö :XX .0 

De groepen twee werden geteistérd door ·een overbeladen~ voor- onze ' dappere us-strijders, die . behalve het strijden in een us-bekerk<i'Gpetit i e ook nog , de klût:Kleuren in de 93.A-beker met succes verd edigden. Geplaatste spelers Adriaan en · Peter .Berkhout trokken zi ch r espel i:ti eve ; îjk terug en gingen op vak.mtîe . Degradanten en niemrlicihters kregen derhalve t-:;en ni euwe kans. De uitslagen zijn bijzotrler incompleet. ook de kennis van de typîet hierover trou"lilens. en alle niet-gespeélde partijen of onbekeme ui tslagen :Sta.m met =' voor . (onJrèglementaire halfjes :get10teerc1.· Ih ·groep 2a was de . puinhoop der.nate groot dat s lechts valt op .. te merken dat .het spel van Roelof de Groot a.&""genaam verraste . Wim van der Bij · zette . de stijgerxie 1 ijn . voort én maakt e in zi!Jn groep de rest van het veld een 
.kopje klei~. . · . · . , · . · 

\ 

GOOEP IIA 
m CM a, RM AD MR tt sh 

1 Roelof de Gr'oot XX . :s.2 = 1 .., 1 32-2 7 1.2 
Coen Mekers · ~ XX 12 1 :,:: 1 312 7'--. . 

3 Eef Wegman . ,., :1..2 XX = 1 - 3 
4 Rldie ·VäQ;Mégen ·o 0 ~ )OC 1 ' = 2 
5 Ardré .'Vàn Dirl:t. =: = . o · 0 .XX · ~ i:1.2 . '33 4 
. 6 ~tthias . Rozemónd 0 0 = ""' = ·xx .11:a Z:,4 , .. 

< • ... , 

GOOEP. ·-im 
•' 

. WB 00 Ef .JR Cft RH tt sb 
-1 ·wim van der Bij , XX ."2 l 1 1 1 4 1 2 .2 Rob van Gacpél 'l .. 12 XX 1 0 1 12 3 
3 Bert West.era 0 0 XX 1 i - 21 2 
4 Jeroen Raasvel d 0 ·1 . () XX 1 0 7 "-~ 
5 anno Raymakers 0 ·12 ,.,. 0 )C~ 1 2 ' 3~'..~. 
6 Rooald . ~lam 0 0 0 1 0 XX 1 



Par+.J.jenselectie groep IIb (3° qy-olus) 

Bert Westera. ~ Rob va.n Gor.i:pel (Benon.:.; 
1.e4 g6 2.d4 LgT 3.c4 (naa.r het KI) 
3"d.6 4"pç.3 05 5od5 Pf6 6 "Ld3 e6 
7 .Pge2 exd.5 8.cx.d.5 0...0 9.0-0 a6 10.a.4 

(Het "mode....-nes &),stem" (Su.etin) va.n de 
Benoni - theorie is hier 10 ... nc7) 
10 •• Te8 11.Pg3! (Zo speelde ook 
Hartston te.gen Ribli, Moskou ·1977 
((zonder a6 en a4-)), waarop Bi.bil 
met •• Pa6 voortging. H.i.er is een 
ander pla.n aangewezeri - de theorie 
is verlaten) 11 •• Pg4!? 12.h3 (Niet 
12.f4? P.xh.2! 13.Kxb.2 lli.4+ 14.Kg1 Dlrt;3 

:15.ee2 ((15.Tf3?? Ld4+ en mat)) Dg4 *) 
12"Pe5 13.Le2 11141 (De enige DiMier 
om f4 te verhinder .en, waaa:-na. de zwarte 
pa.a.rdma.n.oeuvre is wee1'legd.) 14.Le3 h6 
15.Dd2 g51 (Verllindert wéér 16.f4: 
16 •• Dr.g.3 17.1f2 ((17.fxe5 I..xe5 ~ls 
steeds)) 17 •• nx:r4! - bovendien creëert 

, de tekstzet een vel.d voor het paard 
op é,'"6, waa:rdoor het anrume paa.i--d. 
ne.a;r> d7 kan. komen. Wit verhindert 
beiden met zijn volgende zet - of niet?) 
16.Pf5 Lx:f5 (gedwongen) 17 .w.;f5 Pbd.7 l 
18.f41#(niet àust Het pa.urd. he af't nog 

een veld!) 18 • • pc4! ! (na 18. •&:>::f4? 

heeft wit zijn zin, nu. verliest hij?) 
19~I.ü:c4 (gedwongen) 19"'h:e.3 'a.e pointe! 
De toren is taboe wegens •• Ld.4 ! ) 20 .nt'2 
D:x:f2 21.T:icf2 I.d4 22.Kf1 Tae8! (laat 
wit geen enkele kans in deze -on..1elijke
loper-stelling - de l'est is no~ wat 
spartelen) 2,3.Tf3 '..!Xf3+ 2Lj . .,@ct'~Î Te3 
~5.f'xg5 h.xg5 (25 •• ~'xf'3+ ·won sneller) 
26 .Le2 Pf'6 ! 27. Td. 1 Fh5 28.I<g2? '. ( de 
dreigir.g .-.-as •• Lxc3 gevolgd door Pg3+. 
Alleen met 28.Te1 wa.s onmiddellijk 
verlies te voorkomen) 28 •• Lx.c3 29.f4 
( en :Sert {!af vrijwel direct op, hoe 
uit het is blijkt uit 29"'J!x:e2+ 30.K.f1 
Pg3+ 31.Kg1 Ld4+ en wit moet ook de 
toren nog geven~) 

stelling na 18.f4? 

Wim va.n der 1lij - Rob van Gompel 
(:aa;re G:.er) 
1.c14 c5 2.a-5 P:f6 3.c4 Pe4 4.Dc2 Da.5+ 
5.Pd.2 f5!? (.Eerste keer da.tik cltt 

probee-...r - 5"e;6 is 'norm.aP .• ,,lf) 6.e3 ? t 
(beetje tam - hier slechter dan in 

, ~chis-van Gompel - zie elders dit 
nummer) 6 • • pe,6 7 .Pf3 e6 !? (Improvisa
tie - het B9At wa.t op Hollal'.ds lijk.en. 
Leuk was ook 7 •• b5t? geweest.) 8"dxe6 
d.xe6 9.Le2 Ld6 10.0-0 P:f'6 11.e4 Dc7 ! 
12.'b3 P'b4 13.Db1 Pg4 (Zwa.rt heeft in 

goed spel compensatie voor zij:.i pos:i.
tionele zwak~es) 14.h3 Fh.2 15.Pxh.2 
(na 14. ,.Pe5? ! had wit niet hoeven 
slaan) 15 •• L.."'\.h.2+ 16.Kh1 Le5 17 .Lb2 0...0 

(<ie kansen zijn ongeveer in evenwicht) 
12.e::-::fj exf'5 19"Lf3 Td.8! (dwingt wit 
tot aktie i.v.m. de wending •• p<i3 ! ) 

20.Lxe5 Jlx:e5 21.Te1 Di4l (wint een pion -
wit wil zich. da.a.r echter niet bij neer
leggen?! ) 22. Te2? Pc2 t ( dus wint zwart 

een lar.,J.i tei t ! Helaa..s neemt .bij het 
ve!'Volg iets te gemakkelijk op ••• ) 
23.n&:c2 lml.1+ 24.Kh2 Dd4 ? ! (Hier heeft 
de dame niets meer te zoeken - beter 
24 •• Df6) 25.Ld.5+ .t.l18 26.Pf'3 Df4+?? 
(gee:tt een half punt weg met eèn dom 
schaakj e ! 4 ra 26" o Df 6 heeft zwart -;,.wg 
stse<ls aJ.le a.a.uleidi.."lg voor optimisme. 
Wim verkJ.a.a.rd.e zich na afloop ook 
verrast door c.le plotseling opduikende 

, zwarte problemen na. zijn volgende zet:) 
27o~ Do7 (Betere velde..~ zijn er niet!) 
28J>g5 ! (iwart lijkt zelfs te verliezen, 
maar ook 2R •• h6 is nog ~--peelba.a.r. Die 
ste~li~ is echter slecht ••• ) 28 •• Tf8(!) 
(Met remise-a.oJ:Zbod dat door Wim niet 
werd gehoord!) 29.Pf7+ K'a,8 (Wim verzonk 
weer in diep gepeins tot zijn vlag · 
eevaarlijk omhoog begon te kruipen ••• ) 
30.Pg5+ (met wel verstaan remise&"'l.n.bod: 
1r1 -) , · w • • • 

Rob v-..m Gompel - . . Ronald Hoogland 
( Oa.-ro-Ka. ••• hahaha) 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 
d:::::~ 4ai'3! e5 5.1,e3 exd4 6.Lxd.4 e3 '{ .. ])13 
Pf6 8"0-0-0 g6? 9elbce3·:- Deî 10.Pe4 Pbd7 
11.r.i.n6 1-0. 
(sc:r.cy9 RonaJ.ii t~ hij paste ':Xt' nog 
zo rr,rJoi onder ·! ) 

Rob Va.tl Gonipel. 



JONGE HONDEN BEDREIGEN ARROGANTIE VAN DE OTJDERD0,1 

Eendracht maakt macht. Twee drac h t rr ~ak . zo goed }:.a:npioen, mag je 
. \ 

konkluderen uit de weinig subt~ele analys es •an Tom ~urk in de Schakeling 

nr. 4, van juni 1988. 

Zoals vele ouderen, maakt ook Tom niet ~n hel minst ·~ i druk om pientere 

opmerkingen van zijn bijkans een generatie jon gere sc4a·k·nderen ïn het 

eerste team, te overdenken. 

Het geblaf van jonge honden als Martijn, Ed, Ad en ik over het opvallende 

feit dat Tom in teamwedstrijden snel en veel remise speelt, :eert in 

zoverre effekt gehad, dat Tom zich meent te moeten verantw oorden. ~ij 

schrijft dan ook:" • .-.om aa,n te tonen dat je ni.et alleen via spekt kulaire 

winstpartijen kampioen wordt.", als-ie zijn partij tegen Fritschy uit 

Voor~ct.oten uit de doeken doet. 

Onzin natuurlijk:: De partij kan leuk zijn, de partij kan interessan t 

zijn. Maar de partij kan op geen enkele manier aantonen dat Tom's strate

gie om met remise tevreden te zijn, en er zelîs op te spélen, een goede 

zou zijn. Daarvoor is méér nodig. Tom doet daarom uit de doeken welk een 

ellende en wanhoop er in hem opkomt aJ .s-ie als machteloze toeschouwer 

iemand tegen de klippen op op winst ziet spelen. Een emotioneel beroep 

op ons, medespelers. Een schulgevoel maakt zich van me :neester. Tom 

drukt me op het hart: "Als je moet kie z en tussen remise maken of het 

risiko'~te verliezen, vind ik dat je voor het e~:c-ste moet kiezen." 

Terug bij m'n ratio, realiseer i k me dat die vaderlijke arrogantie om 

enige reaktie vraagt. Het raakt tijd om inderdaad duidelijk te maken dat 

ik voor Het Eerste kies. Het raakt tijd dat de smaàeli j ke arregantie 

onder de neus gewreven wordt dat het sp e len op winst en het risiko van 

verliezen een één-eiige tweeling is, waar iets vrolijks-vruchtbaars of 

iets onvolgr?eid-onvolmaakts uit ~eboren kan worden. 

Als je moet kiezen tussen remise maken of het risiko te verlieze~, kies 

dan voor het risiko om te winnen!! 



Tom's pleidooi voor het opwaarderen van r.e t spelen van remise, lijkt 

voort te komen uit de angst om het risiko ;,e lopen om te winnen. Met 

die angst doet-ie het team geen goed, doet-i~ z~jn eigen schaak

kapasitmiten gee n recht, en leidt hij een 'self-fullfilling prophecy' 

in, waarin de andere team l eden op winst moeten spelen om als USI met 

het zoet der overwinnll!:g na3.r huis te kunnen gaan, cq. in huis te. 

houden. Die teamleden, de jonge honden; ze kwijten zich vol overgave 

van hun taak. Spektakulaire partijen die niet geil zijn van foutloos

heid, maar juist de schoonheid van het schaaksFel, de schoonh~id van 

tijdnood, de schoonheid van het maken van fouten, en de schoonheid 

van fouten afstraff~n, centraal stellen. Partijen die eigenlijk *eel 

te ·· wéa1:g in de Schakeling gepubliceerd worden. Partijen die integraal 

en ~et een minimum aan kommentaar in ons kl~bblad zouden moeten ver. 

schijnen, ter kompensatie van de arrogant~; niet-kritische, zelf-ver

heerlijkende analyses van ~igen partijen 'in des US-ses belang'. 

Ik voorspel voor komend jaar een ~~rde dobber in de 2e klasse KNSB. 

Het is mogelijk om s t and te houden t us"'en de konkurrenten. Maar daarbij 

zullen we veel en vaak ~oeten kiezen voor het risiko om te winnen. 

De spelers die kiezen voor het risiko om te winnen, zullen hun spel

peil op termijn opkrikken, zodat de eenz~me hvogte die de 'routiniers' 

psychologisch -dus niet: dmv. spelpeil-· hebb.n, voorbijgestreefd gaat 

worde n . 

De lafheid van ~e arrogau ie van de ouderdom zal haar vrijgestelde 

positie binnen de klub qua plaatsing in ~lubteams en anderszins, zelf 

ernietigen. De jonge honder.. zullen zich scharen om de ineengeschrom 

pelde imago's van hun voorvaderen en zich eraan te goed doen. Zij 

ma en de klub, en zullen haar eerste team smeden tot een attraktief 

en geinspireerde ploeg, wat na de wedstrijd üet zoet van een pizza 

'optimisreo', het zout van een pizza 'depressivo', of de flauwte van 

een droge, naar TT-achtige remises smakende, pizzabodem zal proeven. 

Voorw&ar J Ouderdom slijt. 
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USl BLIJFT OVEREIND IN SCHAAKrnRII.Lff ~ 

Acht ratingreuzen stonden e:r voor om:e jo -~·effi ; kar op 1ï september in 
Utrecht. Het 2de team van Utr'Bcht. a l~e t ijd e,~:1 çerenomm.....~rd 2d.e-klasser, 
vorig jaar net niet gepromoveerd. We konden cr.s us Loes-eren in de underdogrol 
als groentjes in de 2de klasse. 

Voor mij is het een nieuwe job. In de intercity naar utrecht verzaIQel ik 
alle adressen . Op weg naar "de Remise"; bij een groen elx>er 9 sinaasappels 
gekocht. Er is veel g·E..,schreven over bijgeloof jn de sport, maar ik blijf er 
van overtuigd dat het werkt . Sinjs ik tijdens mi jn externe partijen 
sin.~asapelen nuttig is er geen half punt meer verloren gegaan , en het moet wel 
gek zijn als het middel z 'n uitwerking op and.ere US-Sers zou mi- en. 

Om precies 1 uur begint het duel. Was ik als teamleider van het 4de gewerd 
om bij m'n eerste rordgang ettelijke openingsblunders te konstate.ren. iüer kun 
,je er na 1 uur spelen nog weinig van zeggen: men neemt vri j veel tijd voor de 
opening en schiet geen op-zi-chtige bokken. De sinaasappelschillen verscnijnen 
rom de borden. 

Aan bord 1 speelt Mart.ijn een chaotisch Morragambiet, na 14 zetten blijft 
hij 2 pionnen achter en ik vim z'n compensatie daarv(X)r vaag. Het wordt vechten, 
Paul aan JJord 4 gaat het bet&r af. Hij speelt tegen de enige oudere van het 
gezelschap, die al 30 jaar bij Utrechts 1aakt. "Ik ben blij als ik remise 
tegen hem haal," zegt hij na een zet of 20, maar dat bl:jkt al snel een al te 
bescheiden stardpunt. Een sterke druk op de koningsvleugel, uitmorderd in een 
beslisserde inval op de achterlijn: 0-1 na ruim 3 uur spelen, een overtuigerde 
rentree van onze ex-krunpioen! En het wordt nog mooier; aan boro 5 neemt Eli een 
remise-aanlxxi aan. Jurgen aan bord 6 staat optisch wat defensief. maar z'n 
tegenstander ziet geen kans er doorheen te komen en moet neg goed uitkijken 
ook (typisch Jurgen, LDW). Ook daar: remise . Ard.jan mept in de slotfase voor 
de eerste tijdcontrole de Pirc van z'n tegenstander van het bord; 3-1. 

Uw dienaar vermaakt zich onde :-tussen best. De zaterdageditie ran de 
Volkskrant is erg interessant en liJl<t ook voor enkele US-spelers een baken 
tijdens dit woelig duel te zj r ... De koffie van Utrecht laat hij zich goed 
smaken en hij ziet 8 ste ll ing e n , waarv rm hij m wc:;;:en we:inig begrijpt. maar 
die wel zijn interesse wek.~en . (~ lejd~lijK aör. st i jgt de spanning ... 

De 4 overgebleven partijen zien er niet goed voor ons uit. Tom kwam goed 
uit de opening met een Cat laan , maar liet iï1 het middenspel een pion lopen. 
Resulteert een inäspel met 4 t orens op het bord en voor Tom een pion minder. 
Compensatie 0,0 - integendeel, de vijandelijke torens werken beter samen en 
hij moet nog uitkijken da t hij niet mat gaat: Zover komt het niet, Tom geeft 
in hopeloze stelling op, 3-2. Resteren de 2 verloren staande pa..vtijen aan de 
borden 1 en 8, en uit de stell i ng van Peter aan bord 2 wc,rd ik · absoluut niet 
wijs. Opeens ziet het er slecht voor ons uit. Pete.r krijgt met nog 39 seconden 
op de klok een remise--aanbod., dat hiJ meteen aanneemt. Zijn tegenstander heeft 
nog 69 seconden. 

Intussen gloort weer hoop, want de tegenstarrler van. Martijn scoort in tijd
nood een onwaarschijnl i jke bok, iets met een gepende loper op b3, die er 
afgaat, resteert. na een ook van Martijns kant niet perfecte tijdnocxifase een 
eindspel met K..iP+2p tegen K+5p. Marc, die aan bord 8 na een ruilvariant in het 
Damegambiet een :n-1!:>--tige partij leek te gaan spelen, is door het oprukken van 
z'n koningsvleugelpion.T1en komplikaties aar>gegaan die toch niet guiiStig bleken 
uit t'9 pakken. Het eird.'3pel is verlc:r-en en hj j geeft na 41 zett~n op, 31 2-312. 

En nu openbaart zid 1 b ij Uw dienaar hèt A,_dje-de-Mos-ge voel. U kent ~llen 
deze bekwame vroegere Ajax-coac~ . clie tijdens de ,ied.st l:'ijden zenuwachtig 
sigaren placht te k.:tuw~n (het spel \ 'ëJ1 het hti:i.è.içj·c Ajax geeft è.aar trouwens 
alle reden toe). De steeds eenzamer "lorden:ie g l ad iator aan JJord 1 veci1t voor 
zijn en dus 0!1.9 half j e , &n Uw dienaàr' Kan niet.::3 él.nders doen dan een overigens 



overheerlijk stuk vlaai opeten, zijn krant zenuwachtig on:islaan en zo nu en dan 
een keurerrle blik werpen op een eindspel waarvan hij niets begrijpt en dat hij 
al 10 keer verl<r>.ald zou hebben . 

Qn kwart over 7 i s het zover ; zowel h~t bord- als de v laaipunt worden 
gedeeld. Fien korte analyse lijkt op gemist e winst voor Martijns tegenstander 
te wijzen, maar wij gaan met 1 punt tevreden naar huis. 

se Utrecht II -
1. M. v.d. Linde (2107) -
2. A. Dekker (2073) -
3 . . T. Schake l (2128) -
4. G. Verholt (2104) --
5 . H. Spies (2032) -
6. K.W. Söderberg (2039) -
7. G. Harmsen (2104) -

• 8. H.J . te Winkel (2062) -

US: 4-4 

Martijn Spaan (2042) : 1 2 - 1 2 

Peter Ton (2062): 1 2- 1 2 

Tom Turk (2043): 1- 0 
Paul van der Werve (2025): 0-1 
F.d Schouten (2032) : 1 2-12 

Jurg en Sti gte r (2024 ) : 12 - 12 

Ard.jan 1.anrJedi j k (1958): 0-1 
·Marc Ordodi (1797): 1-0 

(was getekend) 

Jan Brinkman 



WIT BEGINT EN '.",Il T 

opening: Nimzo-erotisch 

l. i·;i t: •Goedemorge n ' 

.l.zwart 
2. hi t 

zwart 

3. \,;i t 
zwart 

4.\riit 
zwart 

5 .Wi_t 
zwart 

6.Wit 
zwart 

7.Wit 
zwart 

8.\•lit 
zwart 

9.Wit 
zwart 

10.Wit 
zwart 

11.vH t 

zwart 
12. ~'1i t 

zwart 

13. \t,it 
Zwart 

Deze openingszet ko~t a_s en verr~ssing. Doorgaans begint 

wit met: l. 'Hallo', raarop zwart me.: ' Ook hallo' goed spe 

houdt . 
'Ook goedemor gen •. 
'Hoe gaat het' .... 
. . . . . . . • 'Uitstekend' 
;vit stuurt kennelijk aan op e öter-variant, waarvan 

kenner is; zwart ontwijkt het çevecht n·et: 

'Mooi zo' .... 
. . . . . . . ' Ja, ja' ....•. 
'Wat een weer zeg' .... 
.....•. 'Zeg, hoe gaat het met je vrouw 

Een scherpe voorzetting, die van alles kan brengen. 

De variant -5. Uitstekend - Nou ik had gehoord .•. 6. 

onzin - Zo zo 7. Hoe is het eigenlijk metjèu~ vrouw ...... . 

is zeer bekend. ~ü t krijçrt aanval (bijv. Karlsbad 1928) 

'Nou, dat is te zeggen' .•.••. 
...•..... ' Ik heb van allerlei gehoord' 

Voor zijn'Se zet gebruikte wit erg veel tijd. Een bijster 

zet is het niet en zwart gaat dan ook onmiddellij~ door! 

'Wat heb je gehoord' 
.••... 'Dat zal je zelf hét beste weten' 

zwart kan niet spelen 6 ...... - Klaas zei me het volgende, 

want dan volgt 7. Klaas is een leugenaar - Waarom is Klaas e 

leugenaar en d e aanval loopt vast. 
' Ha,ha, 
..... ' Nou, draai er maa r niet o~ een 

Wit probeerde 11et met ee n grapje, maar daar 

zwart in deze vorm niet mee aan te komen. 

'Bedoel j e soms' . .... 
. . . • . • Ja, ~e weet het "-'el• ..... . 

Het wor d t wel benauwd voor -i.·i. t. Na deze laa tste krachtzet va 

zwart kan hij ni.et meer terug. Het voor de hand liggende 9. 

Ik weet v·an niks faa H:. op9 ...... Kom no u! 

'Om je de waarheid te zeggen• 
Je vrouw zoent goed' 
Hier forceert zwart de ste11·ng. Kwalijke overschatting, wit 

profiteert meteen. 
'JlJ zoent niet goed'!! 
.... 'Hoe weet je dat' 
'Mijn vrouw en ik ve1 ·t2llen elkaar alles' 

Een pracht zet waar zwart geen raad mee weet . 

. . . . . . ' Oh' .. ... • . 
'Trouwens jij bent helemaal niet veel waard' 

...... 'Zeur niet' ...•. 

·~eet je hoe i k da t weet• 
... . •. ' Hoe dan?' ....• 

Het enige. Na 13 .. ... - Dat · · 

14. ;•;.i. t 

in·e~essP.ert me niet.volgt 14 

Dan mi s je E-'•:-n boe l e n dameverlies dreigt . ,. · 

'Van je vrouwt .•..... ! ! 

Z~art geeft het op. 
Na 14 ....... - Dat lieg j e Komt 15 z d · · 
gevaarlijke vrijpion voor ~it. · o, enk Je dat - met een 

Als zwart zou voortzetten met 14 wa 
vertelt, antwoordt wit ,5 In bed···· ·· nneer.heeft ze je dat 

~ · ·•••·· en mat is onvermijdelij 

Een prachtige partij. 

Bovenstaande analys~ verscheen op 17 mei 1958 in 
.... .._~ ~~ ~b~l~a~d 'Pro ria cures'. het Amsterdamse studente 



DE SCHAKER PRIV1! 
• 

Uv chroniqueur is NI:Flr tevreden! U hee:f.'t zich vool t FATSOm

LIJK gedragen in de zomervakantiel Wij hadden gehoopt op 

veel I.N'l'ER&SSANTE WmmsYAARDIGifIDEN en vooral VUIGE OODD:.&t• 

maar de gst is klein. Straks moeten .wij zel.f n.g verhalen 

verzinnen om deze bladzijde vol te krijgen! 

Over Pl!:rER B. zijn w-lj wel te spreken. Hij was nog geen dag 

thuis na een maandenlange reis door mROPA ( waarbij hij in de 

bim:lealmdern van KIDATII door een woeste ZIG:mrmtsTAM gedwongen 

werd met ei& OOCHTER van het STAMHOOFD te trouwen, dat hij 

baar ON'l:E&RD en BEZWAH.lmD had; na het HUWEL.!JKSFl!EST, toen 

iedereen zijn OOES lag uit te slapen, trl.st hij te ONTSNAP.Pllf, 

een BUIL'mD BRUIDJE achtm-1.atend; vei'V'Olgen& bel and.de hij in 

de MIJNmVELDffi van LONOONDERRY, waar hij de bard& kern wn de 

IRA bijstond bij het verrichten van enige TERRmRDADEN), r 
hij werd door nze SPIDIALE oomm;ro ·mT BERT W. al gesigna

leerd met een W.EtGEVORMDE BLONDINE achteNp de fietsl Maar dit 

was niet dezelfde bl ndine - zo verzekerd e bij ons TOOTS • als 

degene die hij lutte-J.e dagen later in de WEESPER ç geraffineerde 

wijze zijn VImER wist te v'.udon. p:grm B. t ont z4 ch een 

vaardig VOORZiriw.rE:Rl 

Over de SY1>1PAT1IllKE JNi B. , t &-ider van het eerst il-vernamen 

wij dat I.O.KRr 23 van het cmTRA;U, STATJ.; N ziJn vast AFSPRAAK-
, 

U>KET isl Wij we-:;en nog ni et r.;~ ... .:es "-''llt wi.j hiervan moeten 

denken, maar wij hebben z VEmiO~ENs ••• 

Op hat brede strend van N.JOIID'ILJK zagen wij al.weftl" "" net als 

een ·aar gel.eden m deze tijd - THIJS W. s de RONDBORSTIGE 

IRmE VAN Dm B. lruid in hand lopen, vendk.'ltel.d in INTI&tit 

PRAAT! V len cht n ST.RANDHOKJE kon uw creniquear nog 

net opvangen, dat ID~ THIJS ten ntJWELIJK vroeg! Zijn · antword 

verv.l g in Cl& wind. •• 

Als U VQlgend j~ JAA? D., ä e oon zekere reputatie geniet al.s 

BOEVmV"ANJ:eR, vc,lgend jaar op U'I m.E\TISIESCHERM aan:tre:rt, m t 

U niet vreemd OfKIJK.m ... . Bij bevon.1 zich toeva.Uig op liet 

KNSB,,.K.\NTOOR, t.:>en de alaa:u- f'ill'lend e AVE.;> .. ~'LOID een et.~t wilde 

maken van het buroo."'1 met QZ"&Cht,ar oou 3IDP.IJVIDE fUnctionar:iEfe 

Bet:reffende f'unètionari ...s - "JOOffla.l..'\S S!l'OlL: .. ~1W4'>IO&, IJJDY Le, • 

was echtor eeven afw e-zig . JAAP D. zag z.ijn bms SCHOON! Hij ging 

achter het bureau zitten , gree-p de TEL.EroON en deed heel GWICllTIG • •• 

de Us-cïmONIQrrmR 



Praktische schaaldes in Berfê: 

het d8llê::1Jrino:Lpe" 
Roè van Gon.pel 

Na 881D. laatste inspanning verzekerd 

van de D.re .-'bul kon ik onbezorgd 

blijgemoed afreizen naa;r Spanje, 

waaz-ik zou deelnemeA aan het Open 

toernooi van . Berga. ·. Naar Nederlands e 

maatstaven was het niet erg sterk 

bezet (IX!s llagem (Sp.) ;g,O 2410 . en 

Ri emerama. (Nl.) 2380; it111 s Peek (Nl. ) 

2350 en Comae (Sp.) 2300) ma.ar v.oor 

mij werd het het zwaazoste 'toernooi 

dat . ik tot op heden heb meegemaakt, 

met aanzienlijk zwaardere tegenstand 

dan in Badalona. 1985. Oorzaak hierv-~ 

was mede de Angolese o~iadepl oeg, 

4 spelers+ '.l tra.i.ner die Berga. zou~ 

ge'bruiken. als training v-oor 'Jhessa,

lonik:i. - 2'..0 vernam ik 'bij de 1 e. ronde . 

terwijl ik zat te -wa.ch.ten op de ver

late Angolese nationale meester 

Na.soimento (2205) - een zoo;r inspi

rerende tegenstander vond Llc, en 

groot was mijn. teleurstelling toe.n 

ik een uur later het nota.tie:f"ormu

ller met '0-1' en één handtekening 

mocht inleveren. Het hele team k:wë.m 

(ook de volgende ronde) niet opëage n , 

waamee het toernooi (in mijn ogen) 

enigszins deva.J..ueerd.e (ook de Angdase 

Dl Ka.teus (PLO 2215 ? 1) had ik graag 

aan het werk gezien), maar ik es l oct 

la.et voor mezelf positief te benaderen : 

gewoon 1 uit 1, rwg 8 rouden en morgen 

0811 sterke tegenstand.er (m~a ..... ). 

Omdat ik o weerstand.spunten à.ad van 

mijn .1 e ronde kreeg ik ~eweg het 

:.boe.mooi steeds de hoogste z-a;lii.Dgs 

uit mijn pu.nteng.t"Oep (a.l.s ik het goed. 

heb begrepen). In de 28 ronde was 

h.et flink raak: tegen Jove (J.i.L-0 2200; 

.lti:teindelijk prijswinnaar met 6 uit 9 

of'Mel 68 t/m 21e (!) pl9.ats). 

Na. een zelf verzonnen -uestrijd.ings

wijze ·V&:1. het Soandina.visoh en een 

moeilijk middenspel door mij goed 

werd doorstaan (damemanoeuvre Dd.1-

dJ-o2-e2 t u.ssen zet 13 êu 1~!.) 
werd ik vanuit de ,rclgende stel l ing 

toab. zv,g op leerzant$ t."ijz e van 

h.et DOrd gezet: 

_JI 
~--"atS na. 24 •• a4 - 1i) 

Wit eef't pro vaa.wege de 

ongeJukk:tge opste1J1ng van L en P, 

geooGl · e andiglleid 

·!At •ma:•; acil: de paalijea :oog 

niet definitief · s · ard.. Jli.t 

ziende koos ik 
oplossing, zwarts 28e 

25.Lo2? {de juiste oplo 

vreemd. og eude 7.et 25 • Td3 I waa1n1ia 

wit 'bete::.· ulijft staan 25 
26.a.xb3 Ta1+ 27.Td1 (27.Lcl 3 is 

geen verbete~.,.ng) 27 • • T.m.1+ 28.LT.d.1 

28 •• Td.8! Dit is de winn 9 zet. 

het door mij voorziene 28 •• 'l'a8? l 

29~Kf1l (29.Po3? T3.1 30.Kî1/g3 'l'o1 ~) 

29 •• Ta.1 30.Ke1 h~ wit zeer goede 

winstkans.?.n" Na. 28 •• Td.8 is het echter 

a.ollter elk.aa.r uit" 29oPc3 Td3 30.JCf'1 

•• ,,p~ui. kan ook m,a,.a.r niet met de 

, -;~""gezt•:.tandel.' in tijdnood, · j l t 

2-t ob (Ü:t Qui:tenkansj eàlter niet 

meer ontg-ci.a.n - 30 .. ~c3 1.Ke2 -

d.Z"e~ nog ov·en 32.Xd2 t orenwinst 

- 31o , Tc1 a.i zwa.rli 1.on. {0-1) 

In de 3 e 1'0nde 'bleek niei1lel'•ooia. te 

zwaar voo±· Jove. Eerst gen oemde zm 

~ij ~ijdens de 2e ronde ·vrolijk 

"Ik heb .u.et ean remiseaanbod met 

4 gei1eige.1.'Cl. 1' Tof!ll ik Wilde gaan 

kijken voegde hij ~ nog snel aan 

toe ''Het is po · :tioneel hool" t" 

Na een snelle èlik op een vrijwel 

onverdedigbare zwa....-te stelling 

sleoh1e loper dek', sleobte pion 

van a.ahtel'en) 'du...""f ik: de va.ststellillg 

· wel aa.xt da '; da.t "eeo. i'ijkelijk b.ru:taa.1. 

:t'etll. :JO..~iw.lx,d g0.WE':'?St ~ .~ ~ GelU .. g 

,1ro:og p<M, ~ do 3 ""' ro~ tot me door 

dat dit :;."1"1.a.s i.c-"\ ' fostre J .::.tal~' en 



blijkens de statistiek: in het toernooi
boekje al vana.f' 1968 ona;fgebroken van 
de partij. 
Bij aankomst bij de toernooizaal tref 
ik Riemersma. en Peek en ga.an we -
voor het eerst - nog even samen iets 
drinken. Ik krijg - gelukkig wederom 1 
- geen reactie a.ls ik zeg "Trias, 
nooit van gehoord." als reactie op mijn 
tegenstand.er. 
Na een glas water kon het zweten beginnen. 
(3e ronde) 
Wit: Trias (MC; 2110) 
zwart: RvG ( 1800) 

1~ e2-e4 
2. Pg1-f3 
3. Lf1-b5 

e7-e5 
Pb8-c6 

Spaa.'11.S natuurlijk. 
3. • •• Lf8-c5 
Een vooral door Cordell geanalyseerde 
minder gebruikelijke zet, die mi · in 
het verleden zowel sruxiassen als 
catastrofes heeft gebracht - ik heb 
er nog steeds vertrouwen in. De 
zet 3 •• a6 in het Spaans stuit mij 
overigens nog steeds tegen de borst. 
4• c2-c3 f7-f'5 !? 
Een scherpe ~ tevens de meest 
kansrijke voortzetting voor zwart. 
ALrioewel mijn tegenstander ua. a.floop 
zei deze variant nzeker" te kennen 
verzonk hij nu. in gepeins - het w·a.s 
wellicht erg lang geleden ••• 
5. à2-<i4 
Normaal. Roelof de Groot had onlangs 
in de interne competitie weinig S1tcces 
met 5.L.xc6: 5• .d.xc6 (ook na ee..."l. kwar
tiertje!?) 6.exf5?1 (6.Pxe5 is theore
tisch nog bekend - bij mij) 6 •• e4 
7.J)e2 Dd.3! + (0-1, 19). 
5• ••• f5xe4 
6. dlj.xc5 
"die wichtigste möglichkei t neben der 
Hauptvari.ante" (lliwe). 
6. ••• e4xf3 
7. Dd. 1xf3 Pg8-:f6 
8. Lb5-c4- !? 
Met deze zet wordt de mij bekende 
th eori e verlaten, overie;or ~,::1 1·18.s deze 
aa !'.J)a.k ~ijdens de partij vrijwel 
ni eu.w voor mij, en vrt3esd.e ik deze z 0.;, 

• 

zonder we1-k:e zwart me weinig problemen 
leek te hebben. NIC leert d..."l.t ~.,.mma.n 
in de~e stelling 8.Le3 heeft gespeeld 
tegen hua.: 8 •• 0-0 (ml mogelijk) 9.Pd.2 
1>6? ! (volgens NIC) 10.L.xc6 d.xc6 11.:oxc6 
Dd3 12"cxb6 +- (NIC-sleu.telboek. RL 1.4) 
- Ehuaa rekende natuurlijk op 12.Dx:.a.8 La.6, 
ma.ar volgens mij is zelfs dát niets na. 
13.Dx:f8+ Kxf8 14.0-0-0. 
Eu.we geef't 8.0--0 of 8 • .Lg5 beiden! . 
8. ••• d7-à.5 
9. c5xd6 e.p. cï:x:d.6 

10. Lc1-g5 ! 
De zwarte problemen zijn tastbaar: zowel 
•• 0-0 als •• d5 zijn niet speel ba.ar, en 
10 •• Lg4? kost een stuk na 11.lix:f6. 
Dit had ik als een waarschuwing moeten 
beschouwen, maar ik meende ten onre~è , · 
toch •• d5 te kunnen doorzetten na enige 
voorbereiding - met mijn volgende zet 
verzwd...lc ik mijn stelling aanzienlijk: 
10. ••• e5-e4 ?! ( •• De7!?) 
11. Df3-e2 Lc8-f5 
12~ Pb1-d.2 d6-d5? 
Gebaseerd op de variant 13 .:f3 dxc4 
14.f'xe4 die inderdaad nergens op slaat 
( 14 •• Le6; 14 •• ])jJ.; 14 •• 0-0 ! ) - pas na. 
het droge antwoord van mijn tegenstander 
werd ik wa.kk.er - ndjn droomstelling was 
een nacb.tme.rTie! 
13. Le,,""5xf6 ! Dd.8.x:f 6 
1:a lavg denken. besloot ik -toch maar 
met de dame te slaan, ma.ar dit is pure 
wa.nhoop: bij oppe1 .... ,J'lakkige beschouwing 
verliest zwart d.aa.rn.a. niet alleen d5 
maar ook nog eens e4, en waar is de 
compensatie? De bedoelde verdediging, 
13 • • gx:r6, fa.a.lt echter nog veel gruwelij
ker: 14.1h5+ Lg6 15.lD:d.5 is hopeloos, 
evenà:Ls 14 •• Kf8 15.Dti'5 d.xc,4.. 
De d.oor mij gekozen va;riant zaait .nog wat 
verwarring: pion d5 valt, ma.ar is e4 
misschien giftig? 
1~. Lc4x:d5 ({t.-) +' 0-0-0 !? 
15. Ld.5xc6 ? ! (-) 
Toch enigszins op het verkeerde been 
gezet mist Trias de directe winst met 
15 .L:x:e4 ! ( 15 .Pxe4 Dg6 oo) i.;a.a.rna 15 •• Txd2 
fa.alt op 16.Lx:f5_:!: en 15 •• Th.e8 op 16.f3. 
l)e tekst ·beteker.;r --i.:ï;\ti.kkeling ha.a.r een 
mid.de!lsp f.)·c zo:w.•1r dar.!3s ~arin wJ.t ondanks 
een phi.&pi on nog iets bewijzen moet. 



15. • •• 
16. De2-c4 
17. Pd.2xo4 

diagram 2. (Z) 
Hoe deze stelling te verdedigen? 
Een voor de h.aa:ld liggende methode 
om t8t:,<l'8Zlspel te zoekeo. is via. de 
d-lijn, maar wit kan 17 ... Td.3 met . 
18.Pe5 t' Td5 19.f4 beantwoorden, 
omdat op 19"e3 dan 2~):.pc4 volgt. 
Een al.ternatief lijkt dan 17"Tö.5, 
maa:z.. wit roob.eert en speelt Pe3, 
met groot voordeel. Een verwerking 
van dez.e gedachten brengt de 
volgende verfijnde methode aan 
het · licht (mijn beste zet van de 
partij, schreef hij trots): 
17. ••• Lf5-e6 ! 
18. Po4-e3 ? ! 
Dit commentaar is wellic..>t.t op het 
eerste gezicht onbegrijpelijk. De 
eeste zet was volgens mij geweest 
18.Pd.21, . waarna 18 •• cihe8!":> mogelijk 
de beste kans va.n zwa....-..t :is. !ia 19. 
Pxe4 L;ta2 is de zaak onduidelijk, 
maar ·19.0-0-01 houdt het voordeel 
vast (19 •• Lxa.2!1 20.b3 T..--:d.2 21.'.I!lcd2 
:Lxb3 geeft zwarl nog vechtk&iBen). 
Uit mijn opmeit"k:i.ngen bij de di<\c:rem
stelling is wellicht de ven.-aab.ting 
geboren dat ook nu 18.Pe5 wel goed 
zal zijn~ dat is echter betrekkelijk~ 
18 •• Td.5 19.f'4 e.3! geeft zwart volwaar
dige compensatie. 
Na de tekstzet, die e:,:- logisch uitziet, 
l.7eeg ik hern."i.e:niwde hoop een halfje 
uit h.et vuü.r te :z.ulleJl lwnnen .:,la::>R:i~.~ 
Zwart verovert de ei-lijn, en de lo;,1er 

is superieur aan het pa.a..--d. Bovendien 
hee..~ wi.t enige problemen met het 
voltooien van zijn ontwikkeling. 
18. ••• '.t'd.8-àJ 
19• Pe3-c2 
Dit l1ad ik al zien aankomen: het paard 
gaat op d4 de d-lijn a.f'slui ten,· ma.a.'t" 
zwa.rt b.oe:ft dat niet i;e vrezen'! 
Wit had m nog voor 19"0-0 .knnnen 
kiezen, het is ecilte;i." twij:f elachtig 
of hij nog voordeel heeft, want hoe 
moet hij loskomen. zonder de pion 
terug te geven? Zie b:i.jVoor-beel.d 
19 •• 'Iti.d.8 20.aJ Lb3 21.T.fe1 Td.2. 
19. •.. Le6-o4 ! 
20. Pc2-d4 'lll.~8 
Deze zet is noodzakelijk om 21.b3 met 
21 • • 'lxc3 te laumen - t-woorden. Op 
21.0...0 kcmt ml. 21 •• T3%d4 met goede 
~ ... -a.rte stelling. it ve~nnt een 
andere mam.er om zijn h-toren te 
ontwikkelen: 
21. h2-h4 l b7~5 
22; llll1-h3 'l'd3:lh3 
23. g2xb.3 b5-b4 l? 
Een al-t;ernatie:' dat ik tijdeus de 
partij niet bel,ëeek is 23"Td6t? of 
23 .... ~t? - ik ,,;a.s (en ben) adltei-a.t' 
met nlijn spel in deze fase niet tevreden, 
al.hoewel zwa.;i."t goed staat komt wit 
mt-~t zijn phspion uit de co:caplioaties. 
24" Ke1~ ! b~c3 + 
25" b2::o3 
ogelljlc een kwestie va.n. smaak; 25.)Cxc3 

kol!r,t ook ernS"li:i.g in overweging. 
25.. ••• Lc4-e6 
26" Kd.2-a3 Le6xh3 
27 • Ta1-g1 t 
Een ste.I'lre tussenzet i slaan op g{ kalL 
zwa...-nt niet toelaten, tèl"\d jl • • Lg2+ 
wordt verhinderd. · · 
27. ••• g/-g6 
28. Ke3xe4 Td8-e8 + 
29. K~-d.3 Te8-e5 t 
-Op de 5 rij dreigt de toren zowel na.ar 
a.5 als h.5 te zwenken~ 
,30. Tg1-© Ul.3~1 + 
31 • K.d..3-d.2 Te5-e4 
32. h4-h5 ~xh5 
33. Tg5xh,5 M-1'4 - ! 
Ook <r~ 5--o~ 'e t,.1,;:,::1enze·~, waarua ik 
m..b:.der eb.il 5 1ninutel _ over had ••• 



Op 34.Ke1 komt 34 •• Lc13. 
34. Kd2-e3 Tf4-f7 
35• f2-f4 Lf1-c4 ??! 
Terwijl mijn vlag omhoog kroop k.on 
ik niets anders verzinnen da...11 dit, 
een zwaktebod van het zuiverste 
water ( da.ar had ik ook a..l heel wat 
van op) - onmiddellijk nadat ik 
de zet had geà.aan za.g ik dat wit nu 
toren:ruil kon afdwingen met 36.Tc5+ 
- ik sloot even m'n ogen en bad.. 
De stelling na 36 •• Tc7 37 .Tx.c7 Kxc7 
38.ll.3 lijkt me niet te houden voor 
zwart. 
Beter was 35 •• Kd7 geweest. 
36. a.2-a.3 ? Tf7-c7 
31 • 'lh54!.6 Lc4-d.5 . ! 
Wit krijgt geen tweede kans (Té6) 
en is nu zelf ook in tijdnood. 
38. Ke3-d2 Tc7-g7 
39• Pd4-f5 ! Tg7-c7 ! 
De enige zet: op 'ff7/b7 komt 40.Pd.6+ 
en op Td7 40.Td.6 met torenruil. 
40. Kd2-d3 Ld.5-c4 + 
Met minder dan een halve mi nt.iut op de 
klok is het erg prettig als er een 
sc.b.aa.kje inzit - behalve als het 
onmiddellijk verliest .. , Na l'!et voorhoofd 
eens afgewist te hebben kon ik mij er 
' op mijn gemak' (ik was blijven noteren) 
van overtuigen nog st e eds een stelling 
te hebben - zij het eE:n. moeil ij ke. 
Voor de volgende 20 zet te.::.. ,.,;eer een 
uur - het is 8 uur, ·tijdoont !"Ole om 
10 uur (zouden er hier dan nog restau
rant s open zijn?) ••• triviale bij
ged.acb.ten, I K f.IL DIT J:'lT~."I' VERLIJi:z.8.!.1' .... 
41. Kd3-<l4 Lc4-b} 
42 • Pf5-ü6 + Kc8-à.8 
43. c3-c4 Kd8-e7 
44. o4-c5 !? 
Een minder voor de hand li ggende 
poging was 44.Txh.7+!? Kxd.6 45.T.x:07, 
waarna w'i t minima.al rera.i se heeft 
(zw~rt heeft de verkeerde loper). · 
44• • •• Lb3-c2 
45. f4-f5 Ke7-f8 
46. f5-f6 Lc2-g6 
Mijn tegenstander w~,.s e r ve.n ove r ·!;uigd. 
hie:r nog ge,i ~nnen te staa n - toe n ik 
hem na de p2.rtij "'"o eg wáár :.J.j :t : .. ~ 1:t 
de vr.i.nst gemist te hebben noemde !,ij 
zijn 55e z~t - ik zal ec.b.·~er ·,1 21~.i~ .t:<>p 

aa...~tonen dat die stelling al remise is. 
De geïnteresseerde lezer zij dll.s 
gewezen op deze vraag: waar ga.at wit in 
de fout (of was da.tal op de 15e of 
18e zet)? 
47. 'Ih6-h2 !'1 
Een ingenieuze poging gebr.:tik t~ maken 
van matbeelden op de onderste rij -
ik was echter nog wakker en vind de 
juiste verdediging. Een boeiend 
alternatief was nog 47.Pb5!? Tc6? 
(47 •• Tf7? 48.Ke5 +-) 48.?.x:a.7 T.x:r6 
49.c6 Tf7 50.Pb5 Ke7 51.07 ! . lrf5 
52.Paî 1-0. De juiste verdediging 
(als die er is) begint met 47 •• Td.7+ 
48.Ke5 Tb7 (op 47 •• Tb7 1rint 48.06). 
47. •• • K:f8-g8 ! 
Om psychologische redenen niet 47 "h5 
met hetzelfde pla.n om wit vooral 
niet te verleiden van plan te verandere.:n
di t plan is immers onvold.o ende! 
Mogelijk is hier 48.Pb5 nog steeds 
een serieuze winstpoging. 
48. Th2-b2 h7-h5 
49. Tb2-b8 + Kg8-h7 
50. Tb8-b7 + ? 
Ervan overtuigd. hiermee de beslissende 
klap uit te delen keek Iüj triomfantelijk 
na.ar de allengs groeiende massa 
toesc:hou.Hers - "Wc>.t wil die maffe 
Hol lander uog?". 
Cr.rerigens ontdek ik "bij mijn a.n.alyse 
hier nog een studie-achtige geforceerde 
winst voor wit (waarmee ik m'n eigen 
vraag dan ma.ar bean·~woord): 50.f7 ! ! 
1xf"7 51 •P:ictï 'l'n; 52.c6 h4 (of iets 
anders) 53.Tb7 en wit wint het "gelijke" 
toreneindspel op zijn sloffen. D:l.a.rmee 
is aar.getoond dat raijn taaie verdediging 

· hier to&t nog had lru.:nnen worden gesloopt
evenzeer werd op dit moment haar succes 
bezegeld. Mede omdat ik nog ~et wist 
wie mijn tegenstander ··was besloot ik 
de geforceerde remise te ontvlijken en 
nog even op winst te spelen, al zijn 
de kansen met de verkeerde loper 
minimaal. Ik had het overleefd[ 
50. ... Tc7x.b7 
5 ·1" Pd6xbî h5-h4 
:; 2 ,, R.0,i---~ 3 '. l -ë,5-:f5 ! ? 
De voornoemde remÜ~(~ ontstaat na 
32 .. ~13 53.K:r3 h2 54 .• Kg2 h1D+ 55.Kxb.1 
;.,04+ en 56 •• Lxb7 =-. 



Op 34.Ke1 komi; 34 •• Ld.3. 
34. Kd2-e3 Tf4-f7 
35. f2-f4 Lf1-c4 ??! 
Terwijl mijn vlag omhoog kroop ko11. 
ik niets anders verzinnen da.."1. d.:i. t, 
een zwaktebod van het zuiverste 
water ( da.ar had ik ook al heel wat 
van op) - onmiddellijk nadat ik 
de zet had geda.a.n za.g ik dr1t wit nu 
toren.ruil kon afdwingen met 36.Tc5+ 
- ik sloot eve.n m'n ogen en bad.. 
De stelling na 36 •• Tc7 37 .Tx.c7 Kxc7 
38.ä;J lijkt me niet te houden voor 
zwart. 
Beter was 35 •• Kd.7 geweest. 
36. a2-a.3? Tfï-c7 
3 7 • 'lh5-h6 Lc4-d5 . ! 
Wit krijgt geen tweede kans (Té6) 
en is nu zelf ook in tijdnood. 
38. Ke3-d2 Tc7-g7 
39 • Pd4-f5 ! Tg7-c7 ! 
De enige zet: op 'ff7/b7 komt 40.Pd.6+ 
en op Td.7 40.Td.6 met torenruil. 
40. Kd2-<l3 Ld.5-c4 + 
Met minder dan een halve mi!IUllt op de 
klok is het er g prettig al$ er een 
schaakje inzit - behalve a.ls het 
onmiddellijk verliest •• Na he t voorhoofd 
eens afgewist te hebben kon ik mij er 
'op mijn gemak' (ik was blijven not~re.u) 
van overtuigen nog steeds een stellinc~ 
te hebben - zij het een moeili:ke. 
Voor de volgende 20 zetten weer een 
uur - het is 8 uur, -tijdc...ontr.ole om 
10 uur (zouden er hier dan 110g restM
ra.nts open zijn?) •• ., tri via.le bij
gedachten, IK WIL DIT 1:-t"IEI' VERLIBZ.li~N ••• 
41. Kd.3-ü4 Lc4-b3 
42• Pf5-d.6 + Kc8-d.8 
43 • c3-c4 Kd.8-c7 
44. o4-c5 !? 
Een minder voor de ha.nd liggende 
poging was 44.~7+!? Kxd6 45.'1:x::cî, 
waarna wit win:Lmaa.l remise heeft 
( zwart heef't de verkeerde loper) • 
44• • •• Lb3-<}2 
45. f4-f5 K.e7-f8 
46. f5-f6 Lc2-g6 
Mijn tegenstander was er va..'l overtuigd 
hier nog gelionnen te sta.an - toen ik 
hem na de partij vroeg wáár hij dacht 
de winst gemist te hebben noemde !dj 
zijn 55e zet - ik zal echtE'r vertl<;lrop 

aa...'1tonen dat die stelling al remise is. 
De geïnteresseerde lezer zij dll.s 
gewezen op deze vraa,g ~ wa.::ir ga.at wit in 
de fout (of was dat al op de 15e of 
18e zet)? 
47. '.Lh6-h2 !? 
E1en ingenieuze poging gebruik te maken 
va.n matbeelden op de onderste rij -
ik was echter uog ïakker en vind de 
juiS'te verdediging. Een boeiend 
alternatief was nog 47.Pb5!? Tc61 
(4·7 "Tf7? 48.Ke5 +-) 48.Px.a.7 '.cr.:f'6 
49.c6 Tf7 50.Pb5 Ke7 51 .c7 !. hf5 
52"Pa.7 1-0. De juiste verdediging 
(als die er is) begint met 47 •• Tö.7+ 
48 .Ke5 Tb7 ( op 47 • • Tb7 1..r.i.nt 48. c6). 
47 • • • • K:f8-g8 t 
Om psychologische redenen niet 47"h5 
met netzelfde plan om wit vooraJ. 
niet te verleiden van plan te veranderen
d.:i. t pla.n is immers onvoldoende! 
Mogelijk is hier 48.Pb5 nog steeds 
een serieuze winstpoging. 
48. Th2-b2 h7-h5 
49• Tb2-b8 + Kg8-h7 
50. Tb8-b7 + ? 
Ervan ov·ertu"i.go. ):i.iermee de beslissende 
klap uit te dele.--i keek bij triomfantelijk 
:?'l.3.8-!.' d.e allengs groeiende massa 
toe~choum,irs - 11·wat Hil die maffe 
:iollar;de r nog?". 
Ov rigen~ orrtda.lc ik bij mijn analyse 
hier nog een stud:.ie-ao..~tige geforceerde 
win.st voor ·wit (waarmee ik m'n eigen 
vraag d.?...n ma2.r beantwooró.): 50.f7 r ! 
L.x:f7 51"P--41 rin, 32"c6 h4 (of iets 
anders) 53. Tbî en wit wint het "gelijke 11 

toreneindspel op zijn sloffen. Da.armee 
is aangetoond dat rai.jn te.aie verdediging 

· hi r toch nog had ku:n..llen worden gesloopt
evenzeer , erd op cli t moment haar succes 
bez e.geld. Mede omdat ik nog niet ,dst 
wie mijn tegenstand.er·was besloot ik 
cle geforceerde remise te ontwijken en 
nog even op winst te spelen, al zijn 
de kansen met de verkeerde loper 
minima.al.. Ik had het overleefd! 
50. • • • Tc7:x.b7 
51. Pd6:x:1J7 h5-h4 
520 Kc.~-e3 . 1,g6-f5 !? 
De voornoernde remise ontstaa.t na 
52 •• h3 53•Kf3 h2 54v.Kg2 h1D+-55.Kxh1 
Le4+ en 56 •• ;.,.xb7 =• 



53. Pb7-d.6 
54• Ke3-f4 
55. f'6-f7 ? ! 

Lf5-d7 
l<h7-g6 

Zoals gezegd meende Trias hier nog 
gewonnen te staan, een overschatti11g 
va.n zijn stelling die stellig door 
het laz:igdllrig wél aa..rn,ezig zijn va.n 
(winnend) voordeel is veroorzaakt. 
Wit kal1 echter hier zijn plu&-pion 
(jawel, die heeft hij nog steeds!) 
niet meer handhaven. De en.:i.ee mani. er 
om de f--pion te dekken is 55.Pe4 
(55.Ke5? h3 56.Pe4 h2 57.Pg3 Kf7! 
niet 57 •• Lc6? 58.Ke6 +-) ••• slik, 
die Trias is misscl:rien zo gek nog niet, 
;.-ant d.i t wint voor wit: 58.Kd.6 Lh3 
59.06 Lg2 60.cï +-. Het niveau v2.n 
deze partij is dus nog slechter da.n. 
ik al dacht - ik had de remise moeten 
pakken e..TJ. heb door een wondertje 
( tegensta..T1der stukgespeeld - maar ik 
ook) niet toch nog verloren. 55.p e47 
1c6 is !ets beter voor zwart , ma.ar 
55.Ke5! h3 56.Pe4 Kf7! (en dus niet 
56 •• h2?) AHA- d.i t is TOCH: remise! 
- beetje chaotische a:nal.yse, toe gegev en 
55. ••• ~-g7 
56. Pd6-c4 
De laatste winstpoging, gebaseerd op 
een val, die ik op tijd zag aankomen: 
als .ik op 'f7 pak doei;-ie c6 en als ik 
die pak komt Pe5+ en verlies ik m'n 
loper - toen gingen 3 zetten er~ suel: 
56. •• • Ke;7x:fî 
57 • c5-c6 
Met weer die triaàltelijke blik 
57 • ••• Ld7-e6 ! 
gevolgd door een diep gepeins, dat 
verklaarbaar is uit de noodz.aak te 
kiezen tusoen Pe5+ en Pd6+ - hela.as 
kwam ook hij t.ot de co11clusie dat de 
laatste wit nog in ernstige moeiltjk
heo.en brengl;. 
58. Pc4-e5 + 1 Kf7-f6 
58 •• Keî is weer direct remise na 
59.Pg6+. 
59• Pe5-f3 h4413 
60. Kf4-g3 Kf'6-e7 
De tweede t:ïj_~ontrole is geha.~üd en 
~f'bre~en in princiue moeoii jk, ma.ar 
niet zinvol meer,· De stei.:i..ir ;g is 

• . 11t '"'l ... - 1 '1 ~ d . . . remise... ·au as, ·11ao é.s, S ve',J.:;:l e i.l.J 

·liegen de omstan ders, ma.ar hij bood !1e'; 
niet aa n dus besloot ik tot het 
allerlaatst te kijken of de \ri.tte 

konirig eigen.lijk wel op tijd is om 
de randpion te stoppen: 
61 • Pf'3-g5 Ke7 -d.6 
62. Pg5xe6 Kd6xe6 
63 • Kg3:xh3 Ke6-d6 
64. Kf3-g3 Kdfo:c6 
65. Kg3-f3 Ko6-c5 
66. K:f 3-e3 Kc5-ct]. 
67 • Ke3-d2 
Eindelijk bo od hij direct, schouder
ophalend, •tablas' aan, en ik besloot 
hem nie t verder te tarten: 2 ~· 
overigens is de stell ing op twee 
ma.n.i.eren remise na 67 ... Kb3: ik 
verwachtte 68.Ki:B, ma.a..r Trias liet 
vrolijk weten het met 68.a4 te he ben 
willen aoen - voor de statistiek. 
Pas in deze laatste serie va.n 5 zetten 
ging ik toen b.ij toch nog weer enige 
tijd nadacht eens op de ratinglijst 
kijken - toen tot me doordrong dat 
L~ bezi g was niet va.neen meester 
te verl i ezen werd het me even vreemd 
·te moede - h.et was tegen tienen en 
onze was de en.;_ge partij die nog 
"bezig was, onder flink bekijks. 
Ik analyseerde het eindspel nog enige 
tijd met hem en h.ielci 2.l zijn pogingen 
rerrci.se (iE.ltt kld.e miste :hij het ri1oment 
op de 50 zet wederom) en ging toen 
na. een sne 1 le hap direct :naar m'n 
ka.,var, ïTa.a.r ik ond.a.nks de ui tputtine 
niet kon nalaten de par-l;ij in z rn 

6 eh ·?-tü voor het eerst te analyseren 
(op het balKOn met ee n flesje wijn, die 
in Cat,alonië goed en t,"Ocdkoop is). 
Ik ho"-l.d mij aa-:1bevolen voor commentaar 
op d.eze an alys e. 
Om de 0,a.van.g van dit nwr..mer een beetje 
in het oog te houà.en ga i::C niet in op 
mijn walgel ijke nul in de 4e ronde 
tegen Pu.eyo ( 2090 - de zwa.1-cste waarvan 
ik hco verloren!) na. e;euonnen stelling. 
11Je h01rt sleo.ht gespeeld", zèi mijn 
erva en tegenstander (ook hij t1él.S er aJ. 
in 1 68 bij) toen ook nog. 
Het i-ra.s die avond bij de ma.altijd dat 
Riemersma en Peek (beiden toen 4 uit 4) 
~ij deelgenoot naakten van het 'ma.iiana.
princip'"' ' : ui tste].len is de kunst! 
Heb ,ie 0en t'lr c:i.3,i..~~t voer :1em :rüet uit 
maar më..:1..~ er 210g ee:.:." Voora.l de psycho
logisch? in~telling is ,a~ bel~: 
!'er kcrnt ee..'1 zei.je en dan sa.an, we weer 
een ze-Gje doen". Zo bleken beiden er 



x:x:ilCX. het grootste genoegen in te 
scheppen hun Oa.taJ.aa.nse tegensta.nd.ers 
mei; 'het Ca.talaa.."!ls I la.ngzaam IJP...ar 
zeker te wargen - "zo'n lopertje op 
g2 is altijd lastig." Ove..."'Î.gens 
wint de meester door het spelen 
van 'sjaps 1 • Ook ik wist niet wat 
ik me à.a.a.rbij moest voorstellen, 
ma.a.r dat blij1.--t modern schakersya.rgon 
te zijn voor 'sch.ablone-zetten' -
deze ged.a.cb.te moet een 'eye-opener' 
zijn vo~r al diegenen die dac..~ten 
dat a~iteit of re..lcenJr~a.cht het 
beslissende gegeven zijn. 
De werkelijkheid is wel vaker 
platvloerser da.n de verheven eedachten 
die wij erover koesteren: meèsters 
winnen door zetjes doen. 
Terzijde: dit maakt ook verlr.J.aa.rbaa.r 
dat 'onze' Tom Turk zo ver .lr..an komen 
ondanks zijn zelf-verklaarde volledig 
ontbrekend rekenvei"'mogen. 

Mijn eerste praktijktest van het 
manana.-principe in de 5 e ronde was 
tegen mijn (op :p8f)ier) zwak:ste tegen
~tander (1a cat0t.'-'"O!"ia - geen rating) ~5e ronde) 
wit: Sa.nchis zwart: ltvG 

1. d2-d4 c7-c5 
2. d4-d5 Pg8-f 6 
3. c2-cL!r Pf6-e4 
Al.hoewel ü: mijn twi~ fels h ad. over 
de speelbaarheid op dit ni vew . ·~oc ... 

. maar weer eens een 'Gier' - overigens 
verklaarde Marcel ?eek naderhano_ d.i t 
"misschien helemaal niet zo'n g eldce 
mariana-openi.ng' te vinden" Het effect 
op mijn tegenstander t-ra.s boven 
verwachting: hij kon een verbaasde 
kreet in de tr~1t va..n 11hi.j spee l t die" 
niet oncJ.erdru.kken, Overigens was m.i..jn 
winst gering, want met zijn rolgende 
zet begint een variant d~e ik nog nooit 
op het bord had gehad en amper bekeken. 
4• Pg1-f3 !? 
Ik herinnerde me uit het boekje van 
Bücker dat deze dit idee van een of 
andere GM (Ye.b:uM Grünf'eld) als fien 
b.:il&ngrijk alternatie f voor o.e ' ~-oo :''.1·
variant' ( 4.nc2) besc..11.ouwt. Het 
positionele idee is 4• .:va.5+ me',; 
5.Pfd.2 te bea::r~w9or den 1 w.:..2.rna het 

paa.rd op b1 (tezijner-tijd) na.ar zijn 
'natutU'lijke orrtwi...."il:::kelingsveld' c3 
ga.at. 
4. • •• 
5• Pf3-d2 
6. e2-e" l? 

ru8-a.5 + 
f7-f5 !? 

O jee, hij is 'toch niet op de 'hoogte 
met het ~-principe? Maar zonder 
gekheid: dez,., a.aJ:1.pa.k is na.tuurlijk een 
beetje lang-zaam. Biic.ker houdt zich 
hoofà.za.keliji< bezig met 5"f3 ; hij 
geeft de volgorde 5"g6 6.ej Lg7, 
met 6 •• 1'5 als onuitgewerkte suggestie, 
di-e hier dus een (eerste?) p:ra.lctijk.-test 
krijgt. 
6. ••• g(-g6 
Î• .Lf1-d.3 Pe4-f6 ! 
Di i; uitroepteken vergt enige uitleg. 
In de norrnaalschemàs va.n. c.le Geier is 
het zwa.r-te plan verbonden met het 
terugtrekken va.n het paard naar d6, 
en vervolgens eventueel (na een ,d t 
e4-e5) naar i'5 en het ideaalveld d4, 
of na.a.r de damevleugel (b5). Va.n.d.a.a.r 
ook de naam van de opening: het p~ 
'cirkelt rondt boven het stuiptrekkende 
slachtoffer en wacht op zijn moment 
van glorie: de ineenstorting van de 
pionnei.lketen van wit. 
In dit systeem heeft Pd.6 echter geen 
tocicomst, met f5 door een pion bezet 
en b5 :i.n de toekomst met Pc3 (en a.4) 
onder volled.i~e witte controle. Met het 
paard terug op f6 ontstaan overeenkom
st~n met het Hollands án de Eenoni, 
zoda·t aa.tJ. de ore.ati vi tei t van beide 
spelers hoge eisen gesteld wordt. 
Jammer voor het m~..a.na,-.principe, ma.a.r 
i n dit type stelling lr..omt men niet ver 
;!let t sjapst. 

• 0-0 
9• e3-e4 

10. Pd?"..oo.4 
11. Lc1-d2 
sterk gespeeld! Zwart wordt voor een 
moeilijke keu.ze geplaatst. 11.Pbc3 
is een schablone die ziiart minder 
proble:nen geeft. 
Het b e;-;·::;e antwoo d. is (de!?k i k nu) 
11 •• :r.~S, orrd3-t d6 ga ~ r eè"l e d:l.'aigin.e 
is. Na. ·J ·j "Db ó is 12.De1 ! lastig. 12 •• 
Itt N?. ~".1 ni.e~ 1 egens 13.r,c3 en 14.1,a.5 
1 <.-to,r;.1a ,'Vit de re.:ti.se m.i. goed kö..n 
vennijden, en na. 12 •• a.5 h eef t wit b5 



voorg'Oed vezilinderd en duurzaam 
positioneel voo:rdeel. 
11. ••• Da5-o7 ? ! 
12. Pb1-c3 
Eindelijk komt het m~ ~ aa.rd'. 
Mogelijk had z ië3Z't hiervoor al een 
keer op e4 moeten ruilen, om va.n de 
omsiiandi.gheid te profi tez-en dat wit 
nog niet met het paard kon terugslaan. 
12. • •• dî-d.6 
13. Pe4-g5 ! 
Verhindert •• Pbd.7 en voltooiing van 
zwa.i:-t' s ontwikkeling, welke ik toob. 
echt niet tot morgen wilde ui tatellen. 
Het valt evenwel niet mee een speel
ba.a.r plan te verzinnen, en (dus) ga 
ik in de fout. 
13. ••• Lc8-d.7 ?! 
Ook twijfelachtig was 13 ... Lg4 14oDc2 
gevolgd. door h3, en 13 •• h.6? laat 
pion g6 in de steek. De sterkste 
opzet lijkt me nu 13 •• Te8 (ik wilde 
ten onrechte de half ..:Open f-lijn 
niet opgeven), waarna. 14.pe6 (?t/1?) 
14"ux:e6 15.axe6 Pc6 ( t) een stelling 
oplevert mei; kansen voor beiden..: . 
De door mij gekozen zettenreeks is 
gebaseerd op tegenspel p f2, maar 

_impliceert een onverantwoord p::.-,11-
offer: 
14. Tf1-e1 ! Dc7-o8 

diagram 3. (W) 
14"Te8 (i . p.v. Dc8) kwam amper nog 
in overweging omdat na 15.Pe6 l LY.e6 
wit met de toren kan nemen ( en dus 
zwa.r.t geen. Pc6 heeft). ':1:L t nam. nu 
ru. .. m de ti jd (z~ hij ook 15.pe6 Lxe6 
16.Tl:86 Pc6! oo ? ) ma<i.. be sl oot L.•Y~ 
pionoffer zi ch t .e l a:'.;eu ·oen"ljz en : 

15& Te1xe7 Pf'6-g4 
Het zwa; .. "1':e tegenspel is hierop ge9aaeci-d. 

Behalve de aa.n..val op f2 is ook de 
pos;L tie v·all. de toren op e7 in heii 

geding: zo faalt het logische 16.Pce4 
(met a.amraJ. op d6) ven.-assend op 
16 •• Dd.8 (ntissohien is dit speel'ooar 
a.ls offetl' va.n klialiteit voor 2 pionnen). 
Na. het •antioiperen.de' ·11'6.Pge4 · (om •• re.8 
met 17 .I,gS te kunnen beantwoorden) 
redt zwart zich met 16 •• Lä4. ( tegenspel 
bij onduidelijke s~elling). 
16.Le3 faalt zowel op 16 •• Dd.8 als ook: 
op 16"Lf6 (17.Txb.7 Lxg5fFxe3) • 
Mi jn t~crenstand.er omzeilt de klippen: 

16. Pg5-f3 ! Pg4-e5 
/,.]. te wild lijkt me 16 •• P:x±'2? ! 1'{ .Kxf2 

Ld4+ 18.Kt'1 . Lg4 met veriedigbaz:-e witte 

stelling ( +-), maar ik ken lllEm.Sen die 
d:.ia.r graag eens hun tanden op zouden 
stu.kDijten ••• succes jongens! (Wel 
een prima offe:r voor een vluggertje: 
Pd7-e5; Lg4 ... ). 
17. Pf3xe5 Lg{xe5 
Na een 'kleinigheid.je' gecheckt te 
hebben dat in ene in mijn ooghoek 
opdook ••• 
18. Te7m7 !? 
Dat as cla-G kleinigheidje! 18 •• KD.7? 
19.lh5+ gaat mat - ik had echter een 
redel.ijk:?. verded:i.ging klaarliggen die 
hi j v·o ... r:.-t:rcl.-t overzien had - hij begon 
ha rd op t o jarnneren, wa.a.I"SC'.bijnJ.ijk in 

de veronders·telling in een kl.a.p verloren 
te s ta..~.n, Jr~ hij heeft stellingsgeluk:: 
18. ••• Ld.7-g4 (t) 
19. 'I.'h7-c7 
Onge wild k.:m1t wi. t tocb. nog weg met een 
redelijk kansrijk kwaliteitsoffer voor 
2 piol'lllen. I!et is niet het laatste 
j oj o-moment in de partij; vrouwe ·, 
fortu.na verdeelt haar gunsten la-ti.stig 
over beide partijen als het blund.erspook 
weer ee..">.S heeft toegeslagen ••• 
19. ••• Lg4.xd1 
20. Tc7xc8 ff'8xo8 
21. Ta 1xd 1 Kg8-ff( 
Speculerend op een licht vertroebelde 
blik bij mijn 1.~c-enst~er vanwege 
he·~ ln rook opg ~o.-ane R3t bood ik hier 
mi'..' ... •)..;:' eeus i·~r_c;.üe ~,an (zo re& lf u meesters 
be :coer d.o crtE:.:l.lint, ""C:.. teg ~ zwakk ere 
i;.cg~ st zin1.cr ~: heb i k ook geleerd) ·, maar 



hij bleek de moed nog nio·c te hebbe.."1 
opgegeven { da.t weet je dan ) • Die 
tru.c werkt als meester allicht een 
beetje bete~ (allgstha.zen!). 
22. Pc3-e4 t Tc8-d.8 
Er dre:i.gde 23.f4, en de ruil Vê3ll d6 
tegen b2 geeft wit een vrijpion. 
23. Pe4-g5 Td.8-d.7 
24. Pg5-e6 + 'Kg{...tf'] 
Deze ver(leàiging sluit precies, en 
moest zorgvuldig berekend word.en. 
Desalnietteuün staat w:i. t heel goed, 
zwart is gedoemd tot verdedigen en 
tobt met het voltooien van de 
onttrikkeling. Wit had hier de 
manana-zet 25. b3 kur.na.n.. spelen, 
maar dat geeft zwart tijd voor 
25 •• Pa.6 ,aPc7. De gespeelde zet is 
niet slecht, maar het sterkst ziet 
25. b4 ! eruit - vri t beheerst het bord. 
25. f2-f4 1? Le5xb2 
26. f4-f5 
De wendir.g 26. Tb 1 - 27" Txb7 Txb7 
28.Pd8+ is onbruikbaar i"v.m. 26 •• 
Lf6 - id-t creëert echter 2 vrijpion
nen op de konine;svleugel. 
26. • •• g6xf5 
27. Ld.3xf'5 Td7-e7 
28. Td.1-f1 ! 
Minder goed is 28.Tb1 (omdat •• Lf6 

· nu. d8 niet meer dekt) 1 omdat zr~:; 
kan spelen na 28 •• I,d4+!. 
Na a.e tek.'3t dreigt w:i. t mat met+ 
29.Lh.7+ Ke8 30.Tf8+ Ko.7 31.Td&+, 
en daartegen is maar één goede 
verdediging .... 
28. • • • Pb8-d'7 ? 
Zo niet dus, zoals zal blijken (o~ 
ziet U het al?) - juist is 28 •• Lï6t 
29. Pe6-c'{ 
Deze eenvoud.iee zet Neel'leg-l; het 
zwarte spel, hoewel r1,3.. enige tijd 
tot me doordrong dat hier 1'k: ee:.1 
pietsje stellingsgelu..1<: heb, waarna, 
nog een desperado-verdediging voor 
de tijdnood:fase resteert: 
29. • • • Pd7-b6 ( ! ) 
30. Pc"(xa8 Pb6:r..a.8 
31. Lf5-e6 ++ K....-l="'{-g6 
32. Tf1-e1 Te7-h7 
33. '!,d,2-f4 1>a.8-b6 ( ! } 
1\issen haa.kj es want eige:'llijk een 
ordinaire schwindle, die in "tijd
nood echter perf~ct rendeert: na 

• 

3 .. : .• L.x.d.6 P~ 35.L.."t:05 Le5 36.h3 moet 
- · t winnen, maar ik hoopte dat hij 
zou besluiten 'eerst e\'"en c4 te dal-::ken t 
or;-:dat d6 toch orrverd.edigba.a.r blij:ft
een oppervlakkige geda.cll.te! Ell ja.wel: 
34• Te1-e4 ? Lb2-d4+ 
De pointea 
35. Lf4~3 I,d4xe3 
36. Te4x:e3 Pb6:x:o4 
37. Te3-f3 !Jll.7-cî ! 
Sterke ta;x:atie in tijdnood: het eind
spel is een gecompliceerd.e pionne.."l.ra.ce 
op verschillende vleu.gels, ,taarbij 
offers en tegenoffers (L tegen vrijpi.; 
P tegen vrijpi.) de zaak onoverzichtelijk 
ma.ken. De toren onde:!.'steu.nt op c7 de 
onverrnijdelijke opmars van de c--pion. 
De volgende fa.se zal ik niet uitputtend 
(la.mJ1.en) analyseren - is ijvoorbeeld 
het witte plan de lr..oning met de vrij
pion..'rl.en mee te s·ruren het juiste? 
Een veelheid van concrete varianten 
z~a vermoedelijk slechts verwarrine wek
ken en :niet uitnodigen tot naspelen. 
38. Le6-f5 + °Kg6-g7 
39 • '11:f 3-c3 Pc4-e5 
40. g2-g4 b7-b5 
&inde tijdnood. Mijn volgende zet wordt 
verklaard. door de wending 'Ih3-h7, mM.r 
ia misschien onnauHkeu.rig. 
41. Kg1-g2 K.g7-f6 ?! 
42. . h241-4 c5-c4 
43 • Kg2....g3 b5-b4 
44• 'I'c.3-c1 a7-a5 
45• }:(g3-f4 Pe5""t,"6 + 
Niet zo slecht rn,.-:ia;r het begin van 
een serie onnodige paardzetten - de 
stelJ..ins· is \·Tel:.swa.ar remiseachtig 
maar zeer d.yn.a.nrl.sch - na 45• .a.4-! 46.g5+ 
'K€7 moet 1-dt de goede mazlier v.i.nd.en om 
zijn loper te ofîeren voor de zwarte 
d.amevleugelstonn" 
46. Kf4-g3 a.5-a.4 
47 • h4-h5 ( ! ) 
Provoceert Zwël.rt tot een slechte zet, 
die ik als gevolg van een onvoldoende 
conerete berekeni.."'lg ook doe: 
47• ••• Pg6-1:'8? 
48. Ke3-f4 c4-c3 
48 •• ri3 J.<J minder ~oed. omdat na.. 49.ab at:> 
50. ri.to:.) ,i e lop '-Y!' 1fi .... lijft: è.ekk:~).!'.l.• 
49 • g4- ·g5 + Kf6-e'7 
50. ~f5 ,2 T~7--c4 + 
5 ·;" Xf 4-!'5 Tc4-d.4 



diagram 4• (W) 
Een krank:Zinnige stelling in het 
eindspel met opkomende nieu:t-ie 
tijdnood • .Alhoewel ik voortdurend 
dacht niet slechter te staan z:z.jn 
concrete vai'ianten lastig te vinden. 
Hier is 52.h.6 weer een energierove.nd 
rekenka.rwei, dat ons beiwm na 5 u.u.r 
spelen bij extreme warmte niet meer 
zo eenvoudig afging, ,en cw.a ook 
tijd vrat. Ik la.at het oordeel 
hierover maar open (analyses zijn 
welkom!); hoe staat het bijvoorb eeld 
na 52 •• 'I!x:d.5+ 53.Kg4 Td.4-+ 54.IOJ.5 -
.het zwarte paard staat wel erg slecht 
op f8 - hoe de damevleugel aan :;.,,t 

· rollen te ia'ijgen? 
Y.Lijn t~der kiest een ander p la.i.1 

da.t niet blijkt te voldoen , m::1,a.r ook 
dat is nauwelijks voori.ci.'t te ta xer en : 
52. Tc1-e1 + Ke7-f7 
53. g5-g6 + K:fî-g8 
54. h5-h6 To5Xd5 + 
Op dit moment za.,g ik de I redd.e.nd~ 
wending' - let U even op? Deze blijkt 
namelijk niet alleen i'ed.dend maar cok 
winnend voor zwart - alleen dát zag 
ik niet f Het slot van da pa.rt i j ging 
toen betrekkelijk snel, slec hts 
onderbroken door het na.denk:en van 
mijn verraste tegenstander ov er de 
ongedacllte ontsnapping va.n zwart -
lijkt de opmars vang- en h- pi on. 
niet onstui tbaa.r'? 
Een flinke kl tti t gespannen to eki j kende 
voyeu.rs had zich weer rond he t bord 
geschaard, aat dit keer m at het 
all ~rla..1.tste maa..:-kenne l 1.j k '!4el h et 
boeiend..:. "'.;e "'~• 

55• Kf5-f6 Pf8-d7- :-+ 
56. Kf6~ Td5-e5 + 
57 • 'l1e1xe5 Pd7xe5 
58. Ke6·-:t:5 Pe,5xg6 ! ! 
Mijn 'tegenatandez·, met nog enkele 
minuten op de kl.ok keek vertw.Ljfeld 
naa.:t" deze 'remisemaker', en bood 
(onreglementair) remise aa.n, waarop 
wij elkaa.r berustend de hand reikten. 
Vrijwel onmiddellijk d?..a.rop tikte 
de Spa.an.se interna:tiona.le meester mij 
op de sc:houder, en stelda da.t de 
"t elling voor mij gewonnen -was. Llc 
~:ageei-de ongelovig ''mais . non, ç 1est 
impossible ! •• maaa:-moest mijn El'L! 

i eders ongeloof inslik..'lcen: 
59.XJre6 b3 60.a.xb3 a.xb3 61.L..~b3+ Kh.8 
is de reud.se die spelers en toeschouwers(?) 
{op één na dus) hadden gezien; Ma.gem 
liet zien dat h.et gewonnen is voor 
zwart na 60 •• a.3 ! 1 in plaats van het 
.schlemielige dociele 60 •• a.xb3?? -
ala ,ie zoiets a l s eindspelstudie k:rijgt 
vind je he·t vast n.a. einig puzzelen, 
ma.ar nr:i. bi jna. 6 uur vecl::.tscha.al.< was 
deze simpele slotzet t e moeilijk, en · 
ik kou me daar niet ecil.t heel erg , over 
opwind.en - na deze emotie- en :f'Olil.trijke 
pa.rtij was ik ergens heel tevreden 
met remise - i.ijn pa.a.rdoff er bleek 
alleen. briljanter d.all voorzien. 
In grote vrie: dscha.p analysee!'4e ik de 
partij J.?.._nge tijd met mijn tegenstand.er, 
wa.a..~i j w-e voo.r'tdlu-end va.n de ene naar 
de volgende verbazing gingen over het 
sl echte niveau en d.e di:eyte van de 
stel l ingspro bleinen (desondanks). 
(H?) . 
Aa.."1Vankelijk wilde ik deze partij niet 
in dit a.rtilcel 'bespreken, rr~r toen zag 
ik de pa.........t;ij Po1-tisch-Nikolic uit 
'Ii l bu.rg (zie Ligte2"'.i.nk in de vol..kskr.o-nt 
va. zaterdag 17 september) •• • 
d:i. t is nu een.rna.a.l scb.a.ke.no 

Was dit meen •ru~a.ia..-yartij'? 
.Afgezien van de ve l e :fouten ,-ma ik 
tevreden over mijn . werklust in deze 
pa.rtijo Het pionoffer i.n de opening 
mag dan twijfelachtig zijn, mijn 
vro eg 9r e probl€em was d.~t ik da:.. in 
wa~1k ,op i.-n schO') nl:29id te.n ond.<:tr besloot 
t e ;;-~<'•P - i ~, !·~.i <.) ~~·~!l voor n.i tg-~!& • 
Ik b~s l or./ t h ei; toez".!~ooi me'i; 11 ai t 4 
\ c,·~6!' '. • ntf..~ Oi) 2030;._i_O,.. 2110; 0 - 21 ~5) • 

Ro~ v:::n Gompal. 



EHG EllfDSPEL8EKLURE& 

doar Jaap Deiil.eaa 

Ollldat. de e·i.gerudjke Sehake].:tng
redacteuren.. Bert en. Adriaamt dOOJr 
dr\tikli.te st..udi:e~dea geen 
ti.j.d 1lebbea mail" anbenw.ligbed8' 
he bli:s;ea Roll ea ik de :eedac~e 
mac:b.t aaar e-.err. oir.ergeaoaea e::e 
wat: bli. · t al.s w.tl de kopi.j @v.er
z;ie-n?" Vooraa.aelij}!t alllilsaate klets
praat. ea ldj)la geen schaaktecu
a:lek" Mta: zi;ja 'dj gr'(l)te liet
he~rs ~ geoawemer,- j,azeker:., 
aaar een ser:teue. schaaküad ZQltll-. 

der de bellemle Jdërop.ytel!I waar 
l.eken. al Ujd zo van. s<:br:Udle• 

, (Pg.5xt7+t en . e,5xd6 e"p" ea 
Kollilja a9 aat.! en za). dat 
bestaat Jdet. Het :ta da~.roa 

. dat ik li.teNader- t.11ee part:l.j..en 
zal. bellaadel.en: ~e 1k ·in. het 
airgel.ope-n. hal.:f jaar spe,eide" 
Eentje gemmra.-ea" een.tj.e ,erJLore-.., 

· .dat . heb ik kellr:ig verdee].d• eeJR 
opschepper llle-D: :llt ai.et" o.t: lds
s:dd.en pro~er ik ·· dà t \lel. te ~l!

berge-., Genoeg, gel.ul.d; het. 1.s aJL 
ha.l.f" dr:ie "s nadlts ea 11E1.rgea 
aa..et deze Sdaakeling 1D. elltaar
gedra~ 110rdea" Ret beiam;,g
r.i:~te t.~aa ~ 1.)e1.de part.i.jeD 
:ts:: m eiad&pelL.ea kan bi.j Uiitst.ek 
•el. gelmoei.d 11.>rde:a. 

Bert Weate:ra - Jaap De:iJ!e&a 
groep l,. ·22~-1.96? 

l. .. eZ. e5 
2" P!"3 Pdi 
3" Lh5 a6 
4.., ?.a4 Pt6 
5" 0-0 Pxe4 
6" d4 b5 
? .. J;b3 d,5 
8" dxe5 Le-6 · 
9 •. Pbd2 Pc5 

llO" c.} d4 
ll" Pg5t? 

Di.t.. is voor het eerst gespee]Ld 
iD de partij , Karpo.v - Korts-jJ!Oi.• 
Bagtru> 1.m. partij 1.0. To.e• 
sJl.o;e g h.e t i.n ;,.J!.s een boa;:: aea 
dacb.~ dat het een idee was '1'8JlJl 
Tal. ( di.e toen. se conda.n:t. van 
Karpi>\'î was), aaar het. is b.e].e
aaalh. . geen. speculatief stuko,ffer- .. 
Wit wint het stuk a1Lt1.j,d gefor
ceerd te:Ml§... I de ~e Ymlt 

de Europa Gup i9!l9 spee1de T"'..u1-
aa1& het. t.e gen Sm.J'sl.O :,. (tie- het 
of':ter aa:niDa•• Zo ghg het.: 
JU ..... Dxg-512.D!3 0-0-0 13" 
Lxe6 txe6 14, •. Dx-e6 Dxe5 1:.5. 
b4 Dd5 l.6"Dxd5 exd5 1?.bxe..5 
d:c;_~ l.5....Pb3 d4 lL9..l.a3! e ût ' 
atolld dan. wel. goed, Baar Siqs
lo, ~e~dedi..gd~ zi.ch geweldig 
e:a, be t werd rem.se" 
Ik he.rinnerde ae all.leen -.aagjes 
hoe Xortsjnoi het speeide er. 
wdst boven~e:a dat die part~i 
rellise werd, dus bes1oot ik 
Vi.ktor zo go-eden zo .kwaad al.s 
het gi»g na te Y-oigea. 

11" dxc:;3 
12. Pxe6 fxe6 
l..3 • bxc3 Dd3 
1.4. :&c2 Dxc:3 
lL.5" Dh5+ g6 
JL6" Lx«t,+ hxg6 
l.7. ~6+ Kd?. 

Daar · was :Ut best tevreden o~~r, 
dat ik d.~e verdedigÛ'llg had ge
'J("'.Qidenc-Late4" .las ik u een. 
}JO&kj.e van Larsemi. ov.er de match 
Karp-w - Kort.sjno.1-:. 01.4"r.e2 
Dxc:3 Jl,5; .. Dh5• g6 i.s slecht TOOr 
m:.t• .. 
18" TdJL 

. Ji.9;. To.l 
20" Pt3 
2li.... Dxî;i .. 

Kctl 
Dxe5 
Df5 

~ . ·~ •.. . ' 
~er ~pt.e ik .·.op . 21"De&ti- Kh7 
22.Dx~ Kxe6 2.3"Pd4~ K ergens 
2.4...Pld5 exf5 ea oindaaks al. ld:ts 
biri.ll~ bllj:tt hij eea stuk ach-
\er.., Bert heeft een . vee1 beter 
idoe: · hij , gaat meteen het tledl«e . 
e:L•tdape.J. ~ wan,t i.~ heb we-il!d..g 
t:l ld. e?:t 7.i:j,~ ~t .. ~pion kaD; e~ e 
d :l.'.~ (-~ d \fE'~:) es- ooven1rl.;.tan oon. :iJt 
ex-,:, gc,ed in bet. mi sh andel.en. va. 
t=:d.K-dS.pttl.&h" 
21 .. .,_ 
22. Td5 
2} .. ~t5 

. e1f5 
Pelt 
IA6 



24" h4 K'b? 
25 ... Lg5 Tae8 
26" Tb} Lcó 
zz; .. Le3 Lxe3 
Bi.er had ik 27 .... Pg3 
gep]Lamd• maar gel.ultkîg zag :ik bi.,i
t:!i..jds dat zwart dan gewoon. 28 ... 'fxc5 
kaD: spel.en. Dan. :maar ruil.en. .. 

28. Txe3 Pd6 
29" Txe8 Txe8 
30,,.. Tg5 Th8 
31 .. ~4 Pe4 
32. Tg6 Pb4 
33• h5 Pd3 
34" g5t? Tx.b5 
35. Th6 T'Xh6 
36. gxh6 Pf6 
37. Pg5 c5 
38. Pe4 
Daar trap ik niet in" ti.j.dr.!ood 
of J:lli.et" 

36. ••• Ph'l 
3~. Kg2 c4 
40; .. Kg3 b4? 
41" Pd6+ K~ 
42" Pxc4 Kc5 
43. Pe3 a5 
44. r4 
Bier werd de partij afgebroken. In 
mijn aneÎl!ll.di.ge goedheid heb ik Bert 
no,g een pio:mi cadeau gedaan, 11aar 
d:it moet to ,ch gewonn en zijn. . 0 f . ... ? 
Hoe JJ..anger ik. ernaar keek hoe 
ol!lldui.del.ijker het werd" 

Afgegev .ert zet:-. 

44. ••• Pc1 

Deze ste1..l:ul.g heb· ik 9 aalill.de~ 
geieden grondig bekeken en de 6 
kamtjes a.n,aJ..yse kon ik zelfs lllQig 

.. 
te ru.gv.il~d eD.t, maar JLaa t ik di:e 
maar een beetje samenvatten• 
ik ben teusl.otte Robert HÜb- 
ner niet" 
Ik bekeek voorai de ~olgende 
zetteareeks:- 45.Kg4 Pxa2 
46"Kh5 b3 47"Pdl Kd6 48.Kg6 
Ke? 49"Kxh"l Kf? 5û· .. Kh8 a4 
51.h? a3 52.f5 en. nu~ 
a) 52.. .... b2 53 .Pxb2 axb2 5L1-.... 

f6 
I) .... hlD pat;: 
II) 54 .... Kg6 

~) 55.Kg8 b.l.D 56 ... 
h8:D DbS :mat (56" 
f7 Db3 ! en- zwart 
wint ( ook na 57. 
h8P+ Kf6 58.Kh7 Dh3+ 
59.Kg8 Dg4+ 60.Kb? 
(60,.Kf8 Dc8 mat} 
Dg? mat) 

2) 55"17 b1D 56.t8D 
Db2. + 5? .. .Kg8=-; 

Di.t was niet geheel. bevredi
gend" :aaar ik onà eem betere 
52e zet V,Q,\j·r z:wart e:a in eea · 
:momeat van grote genade zelfs 
de v.o,l ge-nde -v:arian.t:. 
b) 52 •• ...Pc1 53...Pc3 a2 54" 
Pxa2 bxa2 55.f6 Kf8! (55 ..... 
al.D/T/L pat; 55 .... Kg6 56~f7 
àll.D+ 57 .Kg-8 Dg"l mat i.El.t ook) 
56.të ' all at. · 
He~aas ging het natuurlijk to<h 
weer he~e=aal. anders; ee 
J~o;~rprolllQt..ie met mat zal. ik 
:1..a di .t leven wel net meer 
nitïroeren" vrees ik 

45" Kg4 
Lt-6" Pdl . 
47. Kf5 
4& ... Kg6 
49 ... Kxh'7 
50" Pb2 
51. .. Pc:4 
52" Pe5+ 
53" Kg7 
54. h? 
55" h8D 
56. Kb6 
5? .. Pg6 
58" Kt(l 
.59" Kh6 
60" Kg? 
61. Kxh8 
62" Pe5 
63" Pc:4 '!' 

64" Kg? 
65. Kf:l 
66" Ke6 

Pxa2 
b3 
Kd6 
Ke? 
Kf? 
P<:3 
Pd5 
Ke6 
b2 
blLD 
Db?+ 
pf6 
Dhl-+1! 
Db7+ 
Dhl+ 
Dxh8+ 
a4 
Kf5 
Kxf4 
Pd5 
Ke4 
Pc.3 

o-1 



En. tolen er net weer een re.m.se
stellilaig o,p het oord was versche
nen~ rlel. Bert..c:; ~lag met een 
do.nd~rend geraas. Dat eindspe1 
had ik behoorJlijk ve.rimtaeid ( zo 
was 66 ••• Kd4 nog veel beter ge
weest), maar het resul.taat was 
toch heel be'U"edi.gend • . 

In de illlei.d.in.g schreef ik dat 
ik t•ee partijen zou behandel.en~ 
aaar die tweede wil.de ik beginnen 
b:ij de 42e ~et. 

Jaap Deillleaa - BJ;b van Goapel. 
àt. co:mp • ._ 1.3-9-11.9'88 
stel..llng na de 42.e zet van. wit 

R.tb en . ik hadden maar weer ee ns 
een Caro-Kallt:lletje gespee1d e.~ 1l!a 

-v:eeJL onduidelijk gesclmif hadd8ltl 
we lx>ven.staande stelli.Illg bereikt~ 
Ibb had een zet in de eave].op ge
stopt. Met de aan.staaade kam 
pioem vrum scllaakcl.ub Abco~de Bas 
de Melker ( ex-US •er) heb ik eelll 
tijdje naar de ste1.l.ing gekeken 
en wi.j_ vonden. een leuke ondoor
dr:ingbare posi.tie. Een uur "VQ,QJr 
de hervatt;ing - 6 dagen later te 
mi.jn.el!ll.t ge s.peeJi.d - zag ik e eni. 
1ek waar eem walvis doarhecm zou 
k.unnel!ll. zwemmen.. 

42. , • «- Lg3 

De af"ge~vea zet. 

43. Pc3 Te1 
At4. ·rxe1. Lxel. 
45. Pe2 L!2? 

Dat was het 1.ek . AJ:..S hij nou 
gellCtOl!ll. 45 ••• Kg6 gespeeld had• 
had i1t bet eigeDlîjk wel. kunnen 
0;pgeYellll. (al. had ik dat niet ge
daaill} • want dan lroat zi.jn komdng 

O·Rge-stoo:èd op h4 of' anders 
ia pt de h-pion we~ door. Bw.; 
45 .... Kg6 46.Pf4+ Kg5 
à) 47.Ph.3+ K.h4; : 
b) 4? .. Pg2 Lf2" 

46"Pt4! h4 
4-'lo. Ph3 
Di.t as de bedo-el.i.ng: de ko
ning kan. nergens ixinnendrihgeB 

47•••• Le3 
48" c3 Kf6 
49-. Kc2 Ke5 
50" b3 Lc5 
5JL. Kb2 Le? 
52" Kc2 Kd5 
53. Kb2 Kc:6 
54. Kc2 Kb5 
55. Kd2 a4 
De enige aani..er waarop zwart 
verder kan komen. 

56. bxa4+ Kxa4 
57" Ke3 Kb3 
58 .... Kf4 Kxc3 
59. Kg4 Kd3 
60. f'4 
l'f:let 60..Pfla-+ Kd2 6Jl..Pg2 f'5+! 
(6i .... Ke2 62.Pxh.4 Lxh4 63. 
Kxh,:+ Kx:f3 64.Kg5 rem:l.se) 62" 
Kil.3 Ke2 63"Pxh4 L.xh4 64. 
Kxh4- K..~!3 en zwart rlnt. 

60. ...... Ke3 
6JL" f.5? 
6i.Pg5 .m.a.akt remise. 

6JL. .... Ke2 
62. Pf4+ Kf2 
63. Ph3+? 
Nog steeds is remise te for
ceren. do.or 63.Pg6! (zaa]_s Rob 
a angaf') f'xg6 64 ... txgE, · L.fG 65. 
ttè LXftl 66.Kxh.4 rem.se. 

63. ••• Kg2 
64. Pf4+ Kh2 
65. Pb.37 

Het paard kan nog steeds naar 
g6. 

65. •~• Ld8 
6-6" P!4? 
lfa 66.Pf'2 kan il.. Biet ziem hoe 
z.wa:::t verde r lbC)et" 

66. ••• Lc7 
67. Ph3? 
Em no-g steeds is :ir-em.i.se IIO

geJLi.jk d~or 67"Pe6! Lg3 68. 



.Pr.>+. 
Lg3 
Kg2 
f6 

Salluk:stud.ent, dit is een geval 
Zugzwang' • 0-1. 

JD 

p ~< BIDGEr.. MAAIT IH>mEEN ~! 

l(a de ledenvergadering van '2:1 sept j1. is er natuurljjt weer 
gevluggerd. De overwinning ging naar een goed getrainde mili• 
tair, die met mitraill.eursehaak het hele slappe studentm.ge
spuis zonder pardon neermaaide. 

final.egz 0-.!l> I 

BSMSDS toto 
1. Beugel X t 1 f 1 1 4 
2. Sehau.ten fxo ·111 ~ 
3e Mekers O 1 X O 1 1 3 
4. Simon f01X10 2t 
5. Van Dinter611 OOOOX1 1 
6. Spaan 00010X 1 

final.e~ II 
RDBBGF tot. 

1. Raasvel.d x -11011 3i-
2. Deinema fX110f 3 
3. Van der Bij O O X 1 1 'l ;, 
4. Bouman 1oo x ·11. 3 
5. Van Gompel 0 1 00X1 ?--

6. Fernhout otooox t 




