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HEL DER HELLEN 

Met bonkend hoofd word ik die fatale zaterdag wakker en voor de 
spiegelkan ik de kater in m'n hoofd zien z ·tt en. Vrijdagavond 
zijn we met US-2 naar DOS/NW geweest . en dat was bepaald geen 
feest. 

Marcel Tak -
Jan Brinkman 
7 oktober '88 

Uw dienaar deed hier het afzichte lijke 14 .. : Da5 + ???!? 15 c3 
b4 ??!? waardoor Lg5 eraf g1ng na 16 Dg4 , wat eerst een stukoffer 
leek, maar al snel stukverli s bl eek te zijn , erg tragisch. 
Erg tragisch ook, de nederlaag van US-2, en slechts de immer 
briljante aanwezigheid van de beeldschone Titia achter de bar kon 
onze verdoolde zielen nog enige vertroosting brengen. Maar 
daarover elders in dit blad meer . 
Nog beneveld van mijn vlucht in het spirituele vocht maakte ik 
mij die ochtend op om van de he 1 der he 11 en der onderbor,1, waar 
slechts geween en tandengeknarJ heersen. op te stijgen naar het 
niveau van de 2de klasse KNSB. 
Al zo bezien is mijn dienaarschap voor het eerste een vorm va.n 
escapisme. In de 2de klasse KNSB ziet men niet die afgrijselijke 
zaken, die het leven van de onderbondss cha ker zo beheersen en die 
hem in wezen als zombie door het schaakleven doen ga ,.1ri v~rcto emd 
tot eeuwige kwe 11 i ng aan het zovee 1 ste bo rd der zc·n>-:, -~ è:, ~ '2' ;-;: 1asse. 
Soms, zelfs meestal voor ondergetekende, zijn er 0,1~ ..... ,,..nn:1,:~qe n, 

dat is waar. Maar nimmer tippen die overwinning n aa .n h et 
correcte schoonheidsideaal (hier begint Uw typisl het toch 
te kwaad te krijgen ) , irr..!ner worden zij bezoedeld tijdens het 
rituee l dat analyse heet. 
Maar genoeg gezeverd ov er mijn persoonlijk leed. Ook in ons 
eerste wordt intens geleden, en hoewel hier eigenlijk slechts een 
gepaste stilte eerbiedigd dient te worden neem ik mijn p_licht op 
U. lezer, daarvan verslag te doen. 

Zo was daar bijvoorbeeld onze grote ex-kampioen Paul van der 
Werve, die tegen Utrecht zij rentree vierde met een fraaie 
overwinning . Hoe tr a gisch zij n lot als hij na een zet of 16 een 
stuk in moet leve ren. Hij weet het optisch nog zo te verfraaien 
dat het een aardig e aa nval lijkt. maar de kenners weten het 
reeds. Natuurlijk, de vertraging door -·~ FNV--manife statie voor 
gelijke kansen had zijn geli.1'<e kansen ernstig onde rmijnd, en 
zwetend kwam hij een kwartier te laat binnen. 
Ziedaar de grote Turk , ook door de FNV vertraagd, zwoegend, naar 
adem happend in doodsnood, ernstig zwakke pion nen op dec- end
lijn. En zijn grote vriend de jo11ge hond Ton , de minuten tikken 
weg zonder dat er ook maar één stuk afgeruild wordt en dan maakt 
die akelige ultieme tik een einde aan zijn partij. 
En de arme Marc. die op onzer aandringen een remise-aanbod 



afslaat omdat het dan al 0-2 lS, ondanks vr1Jp1on gaat hij in 
tijdnood ten onder aa de vernietigende acti ·iteit van vijande
lijke stukken op zijn koningsvleugel. 
De jongeling Ardjan brengt licht in de duisternis. 2:ijn tegen
standster is niemand minder dan Jessica Harmsen, dameskampioene 
van Nederland. Haar aanval wordt tot staan gebracht en Ardjan's 
counter is vernietigend. Een historische daad is verricht. 
Jessica eet middels een zak drop van uw dienaar haar verdriet 
weg, en er gloort hoop. Het is dan 1-3, Marc 's nederlaag is r,og 
helemaal niet duidelijk, Henk wikkelt af naar een gewonnen eind
spel, Martijn overleefd een tijdnoodfase met ten goede stelling 
en Ed staat goed . 
Maar dan gaan Marc en Ed in de fout en de pi J .liJk'-) stand van 1·-5 
verschijnt op het notatiebiljet. Henk verzacr ,,. snel het leed tot 
2-5. . · 

En de groten Turk, Tori, Ordodi, Schouten en van der Wer ve, vol 
afschuw spoeden zij zich allen weg van deze verdoemde plaats. En 
ook de groten Langedijk en S1mon, met een ietsje minde r aÏgrijzen 
vervoegen zij zich boven en doen z ich t.e goed aan het nobel 
gerstenat. En de bewoners van de lj.::h t-s tad , die Eindhoven genoemd 
wordt, zij vluchtten weg van de ze plaa ts waar slechts duisternis 

. heerst en doen zjch te goed aan de Amsl,erdams e specialiteiten, 
zoals daar zijn Engelse drop en volkoren biscuits. 

En zie de twee beklagensw aardigen daa r. onze kampioen. de grote 
Spaan, en hun kampioen, d~ verschr:ikkelijke Moonen. En onze 
kampioen biedt zijn tege nstreve~ een einde van d~~e martelgang 
aan, doch deze weige rt beslist. Daór ~tuat. een .eren. è.aar sen 

_paard, maar daar staat bovenal eer. gesl o:-Bn pionstelling. En er 
wordt geschoven, er wordt gepoogd te vorken en pas als de 
duisternis reed~ lang over het gehele kontinent gevall nis komen 
beiden tot een vergelijk. 
En in opperste verwarring · n: ist uw diena ar a t naar een te~ t: va 1 

in het NoordHollandse. terwijl de groten verscheid .ne oiz~~ ·~ 
konsumeren . 
En ons all er gedachten "egeven zich naar dl-;' 12de november uls Uf-,--
1 tegen de Ooievaar aan zal treden. In de tussentijd zullen de 
spelers van US-1 z1ch in teker~trijd en groepscompetitie verder 
bekwamen en op d.e pu inhopen va n l"i-t oude zal door toedoen van de 
Ooievaar iets nieuws en moois geboren woràen. 

Jan Brin}anan 



MELT-DOWN. 
', 

"Het pad van de schaakspeler op aarde is er veeltijds een van moeite en 

verdriet" schreeÏ de grote Donner reed- . Zaterdag bleek de waarheid van 

deze stelling weer eens overd onde rend . 
Na pakweg 2 uur spelen leek USl tegen kopl oper Ooiev-aar op een grote zege 

af te stevenen. Ed's tegenstander was al jankend weggevlucht nadat hij een 

aantal hoeken van het bord te zien had gek r egen. Paul stond gewonnen na een 

volslagen foutief stukoffer van Zl.Jn tegenstander. Aan de rest van de 

borden waren de stellingen overwegend tot gelijk. Een ruwe prognose leverde 

minimaal een 5-3 overwinning op, misschien zou het wel 7-1 worden. 

Paul maakte zo rond half 5 zijn klus af. Toen zag het er al minder roos

kleurig uit, maar er kon nog steeds met ru im vers ch il gewonn~n worden. 

De ramp voltrok zich in de laatste 10 mi uten voor de ee1::ste tijdc .ontrole. 

Henk verloor opeens snel. Marc kwam op raadselach.::ige wij ze in een. hopeloos 

eindspel terecht. Tom.liet na een goede ~te lling verkn a1 d te hebben een 

remisekans . lopen en verloor kansloos. ArdJan s on~l 10 minuten ~roer de 

tijdkontrole slechts 2 pionn~n achter, met ee ~ goede tegenaanvgi. De 

aandacht van de toeschouw ers was even afge le il.!~ ,ïoor de dr amatiek rond de 

borden 1 en 2 , maar toen ik weer keek was ArdJ an .:,1 zij 1 s tul:ken kwijt: en 

had zijn tegenstander er nog 3 of 4. Exit. Sl echts Peter verhief zich 

kilometers boven de aardse malaise door in tijdnood na ~en kwaliteitsoffer 

overtuigend te winnen. 
Het grootste leed was door Caissa echter aan onze ·kampioen toebedeeld . Hij 

had 1 uur en 59 minuten bedenkti ·.d lang volkomen gedomineerd en stond op 

het punt de partij uit te maken . Daar was echter het verschrikkelijke 

Dg4-dl, met mat in 1. GAAAAARGL !! 

Enkelen spraken van een bedrijfsongeval, doch een vergelijking met de 

Tchernobyl-meltdown was u1eer op zijn plaats geweest. 

Toen de radioactieve wolk overgetrokken was stond het 4-3 voor Ooievaar en 

zat Marc nog een tijdje te verdedigen . 
"Daaaat wordt Siberie" hoorde ik een Hagenees tijdens de afgang naar het 

toilet reeds zingen. 
De man had gelijk. Vcor deze nederlesg ~:.ldt geen enkel excuus. Aan de 

kwaliteiten van de s,hakers ligt het niet. Wij kunnen gemakkelijk 

standhouden in klasse 2. Maar waat · j s de mentale hardheid, het killer

instinct ? Het volle hese,.. èa~ het 1clc of halve punt pas bi-::men is al~ het 

een objectief feit is, of als de tegenst " nder bereid is dat te erkennen? 

Yij zullen op zoek. Uw dienaar ze.,t zich a · n zijn bie r en <'Ónsumeert gcll'.te n 

zijn frieten. 1/3 tot de helft van zijn a ï..coholgebruik is v ~r bon ·€,•. ;,: .,t: cl.e 

nobele schaaksport, waarbij de aanleiding ·varieert van O, lF ! t" .•t 1 • 

Ondertussen is het zondag en uw dienaar he . .-.ft zijn gram ond û,-• .. .21,,'\'.·"1 1..'F;:.:,; -

haald bij de heer Raasveld. Deze historische vic orif>. weeg r~ "C.hter n,;.c._ '-'::1 

tegen het collectieve leed Yan de zaterdag. Dank U. 

J n Brinkman 

-.=--=-----~--~ - -
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US 2 DOET BEHOORLIJK MEE! 

Ons nobele tweede tiental heeft 
reeds een drietal proeven van (on)be
kwaamheid afgelegd. maar aanJezien 
teamleider Jaap het te druk heeft met 
solliciteren zijn de aantekeningen bij 
deze heroïsche matches helaas ~at 
schaars. 

Wij leefden in de wat onnozf'le 
veronderstelling wel even kampioen te 
gaan worden, mar zie eens welk een 
superformatie zich in de zomer door 
fusering heeft gevormd! De kop van US 
wist op 7 oktober_jl goed struxl t e 
houden, maar de staart liet het ge
heel afweten, hoewel Peter. Berkhout 
nog vergeefs trachtte een af gebroken 
remisestellirYJ te winnen en jammer-:
lijk verloor. Met deze uitslag kwamen 
we in totaal echter goed weg. want 
zowel ikzelf als jarige Wim hadden 
onze tegenstanders grof materiaal kado 

, gedaan. alvorens ze zichzelf om zeep 
hielpen. 

I:03/Nieuw West 2 - US 2: 

D.Smit(2117)- Peter Beuge1(1809) : 1-0 
J .Schuur(1998 )- Wim vd Bij(1747): 0--1 
J.Balk(1961) - Coen Mekers(1906): 0-1 
E.Schaefers(1979) --Bert West . (1900) :0-1 
B.Dijkstra(1960) -Adriaan Ho. (173'7) :0- 1 
R.de Vink(1940)-Jaap Deinema(1839): J.·-0 
R.Kotmans(1907 )-Rolarrl v Hi'l. (1841) = 1-0 
R . vt Schip ( 1900 )-Peter Ber k . (166 6} : 1-0 
P.Tamboer(1804 )--1hijs WennL (1.:93) :1-0 
M.Tak(1789)- Jan Brinkman(- ): 1-0 

De tweede wedstrijd op 8 november 
jl betek.eme voor ons revanche op het 
ploegje dat ons vorig ja ar van onze 
illusies beroofde . Vermeldenswaardig 
is nog dat de tegenstander van Roland 
remise meende te ku_rmen claimen, omdat 
de zetten eenmaal waren herhaald . En 
dit nadat hij schittererrl was wegge
speeld door onze man! Het mocht hem 
gelukk5g niet baten en hi..:: werd van 
het bord geoff erd voor hij kon 
opgeven. De onnozole Ee f verdi ·~nt een 
berisp ing voor zijn beslib-si ng om zijn 
gewonnen afgebroken stelling te gaan 
uitvluggeren en natuurlijk te 
verlieze n. Sukkel! Overigens is elders 
in dit nummer te vinden hoe Peter 
Berkhou t op fraaie wijze een compact~ 
h-:lijn componeerde en daarmee nog 
won ook. 

Pegas"US - US 2 : 

R.Aler (1920)- Peter Beugel: rem 
P.Clement(1861)-Jos v Ommer. (198Z) :rem . 
W.Bolten(1639)- O:ien Mekers: 0-1 
H.So1cer(l939)- ·Piert Westera: 0-1 
W. Tanasale(1832)- Eef Weqman(1634): 1-0 
D.Clement(1704)- Jaap Deinema: 1-0 
D.FreeJink.( 1746)-Roelof dGr. (1619): 1-0 
R.Beuk e,.na(1564 )- Loon Jans'3eri(dîv.) :0-1 
C.struyk(14 37)--Rolarrl v HardDJSV. :0-1 
J .de Vey( 18û l ,- Peter Berkhout: 0-1 

ürrz ., eere :o t!1,.u:iswed.-~tr:ij,:1. vi el op 
de verja.~ van s·.nt. 6 deo=miber. 
t oen ,,') de leden v~n het çatago rale 
f'accab.: kreg.?ri e testrijder.. Een 
ouderw "3ts fe n01.neen. zo'n v~':re:1iging . 
We wonnen in i eder geval, en als Eef 
en Adriaan het respectievelijk vlak 
voor en vlak na de tijdcontrole ver
standiger hadden gespeeld, zouden die 
afgebroken part·jen ook niet verloren 
hebben hoeven te zullen gaan (snap je 
wel?). Ons ge al bord.punten is mager. 

US 2 - Maccabi : 

Wi~ van de-::-B:i j - J .Been(2038 ): 0-1 
Coen Me}~ers -- A.Fra nk(1644): rem 
Adriaan Houts . -N. Eng l a.rrler ( 2072) : 0-1 
Bert Westera - H.Goldsteen(-): . 1-0 
:Eef We.;r..nan - H.Boulogne(-}: 0-1 
Jaap Deinema - J\ . . Aqster ·-5bre(--) : 1-0 
Roelof devrco t -P .Sj l::X.:.·~11:..,::;'_;: ·:.~63): 1-0 
I..e..')i"'1 Jansser. - D Yar, .. p n .. ::~.::;) : 0-1 
Ro J arKi v"Hart : ng . -s . ;_)'.)1';::,,:-1.t ~-"i \ 1 .:08 ) : 1-0 
Peter Berkhout - .r. .t-!ark~ens (1682 ): 1-0 

.Als we ons bes t gaan doen kunnen de 
reste:rer:de wui.s tr ij den eventueel alle 
worden gewonnen . Het is echter zeer de 
vraag of dat helpt . Net als vorig jaar 
cle Raadsheer lijkt ditmaal . lX>S/NW 2 
een formatie die kampioen kan worden 
door eenvoudig alle wedstrijden te 
w1rmen. AlgemE.en kan worden gezegd 
dat de opkomst van de spelers nog 
altijd mc,tig is - we spele~ &!weer met 
bjjna. steeds twee ·1nvall e:rs; }'et er 
Berkhç-·+ is al drie kom.en o~.rav en! 
De onlurgs geformeerde propagandacom
mis.sie kan het zich aant rekken dat het 
zowel met de 1nterne- als de externe 
competitie dit jaar onaangenaam onge
mspireerd ge"'lt! 

I.DW 191288 



GEHALIJND 

Zoals Wilburt Suvrijn zich voelt als hij mag invallen in het Nederlands 
elftal, zo voel ik mij, zo niet vaa k dan toch wel alt i jd, als ik Jaap D. 
aan de telefoon kr i jg. Of ik zou willen i nvallen in het tweede? Natuurlijk 
Waar? Wanneer? 

Toen deze eer mij voor de vijfde keer in mijn bestaan, na een schaak
carriere van precies 759 dagen, te beur t vi el, was dat ter gelegenheid van 
de Grote Revanche op Pegasu s 1. Verloor US 2 daar vorig jaar nog smadelijk 
met 7-3 en schoof ene heer J de Vey mij aan bord 10 van datzelfde bord 10, 
dit keer zou het allemaal anders gaan, spraken 1•üj on,-;, moed in tij Je; ·,s de 
eindeloze fietstocht naar hRt Wimbledonpark in ~mstel ,oen . 

En inderdaad, het ging alJ.emaal ande r s. US won vlot .jes en nam zijn revanche 
op gepaste wijze; met besch e iden cijfers dus. Zelf kw~m ik weer tegBnovc r de 
man te zitten aan wie ik deze hele pag ina zou willen 0pdr al~ n: J de V~y. 
Zonder zijn bestaan en hulp zou het wellicht nC'q jar e,, geelum·d hi:-:bb(~ri voor 
é~n mijner sch~akpartijen zic h aan het grijze g8bied tusse~ Gargl en brille 
onttrokken zou hebben. Men zie hoe mooi hij z ich liel haEJ nen: 

de Vey - Berkhout 

... 

(Na 30 .•.•• ,Dc7-Dh7) 

Het leek me het ierstand1gst de lezer nie t m .t de gehale cortij ta 1:e~moeien 
maar slechts met deze ene s telling, zod~t in leder geval ha&~ sctm onhe i d niet 
verloren gaat tussen anal ytisc h en andersoortig geblunder ~ijnerzijds . Men zi8 
zwart zijn stukken, allen pracht .ig geposteerd op de H-lijn. Men zie het leuke 
pionnen vierkantje, met de zwarte g-pion op e4. Om maar niet te spreken over 
de dreiging 31 .•..• ,Lg4, benevens 32 •••• • ,Lel ! 

Oud-gezagvoerder de Vey, zo stel ik me voor , kon dit alles niet allemaal 
tegelijk aan, zodat hij het na een mislukte noodlanding voor gezien hield. 

Moraal van dit verh aal: deze stelli ng heeft gekregen wat het verdiende, nl 
een diagrammetje in de schakelin g . 

Peter Berkhout . 



Het 4e is een moeilijk geval, 
Enfin, dat wisten e allea al. 
Ziezo, het eerste rijmpj i'. zit 

er op. Niet eens zo'n slecht~ 
binnenkomer. Bet yalt immers 
niet me~ de aandacht van de 
lezer voor VS4 te krijgen, dus 
wie weet wat er gebeurt, als je · 

' op een latent po!tiseh sentiment 
inspeelt. In polzie zijn dan 
weinig mensen geinteresseerd, op 
US4 zit helemaal niemand te 
wachten. Hoe komt dat no~, dat 
ons laagste team zo weinig in de 
belangstelling .sta.at? . 
Inderdaad, we kunnen niet schaken 
in het 4e. Hele aal aar! Het 
niveau ligt dermate laag en de . 
resultaten zijn dermate slecht, 
dat we rustig kunnen spreken van 
het •probleemkindje' van on be 
trotse universitai~e veren 'i.gin~ . 
Iemand, die van schaken hou dt, 
houdt niet van het 4e1 HelaaD, 
daar is geen speld tussen te ~~·. 
krijgen. Dit trieste gezelschap, 
doorn in het oog van de gehele 
club, presteerde het, oo het 
prille seizoen met een klinkende 
nederlaag te beginnen, en bew~es 
daarmee, dat er met de eigen 
(twijfelachtige) reputatie niet 

US Li 

te spo tt en vnlt ~ 
De wedz~';rij tl t e8.\..n • Ons liuia I I • 
van 11 okto b~r il~ èt.r: 1$,-~eoper 
ging m~t 5 1/ 2 - 4 1/2 vr;rlo ren. 
Geen b~.;t rc~ul 1:a.e:r., ~·:!1m1~or men 

~ 

bedenk t;, dàt . e 2 ptmt.~n. ced ea.u 
kregen. De borden 1 en 2 bleven 
onbeze t bij : ~e tegenstander, en 
zodoende kohden Christoph Schmidt 

·en ik elkaar eens rustig op de 
korrel neraen. 
Bi. ons kon alleen Gerard Meijsen 
z.:.Jn partij in inst om.zetten. 
~ijn d~gelijke spe ~ die avon d 
üOmt ~an~elfepreke nd alle lof toe. 
û? de overige borden verliep het 
minder so~pel. Tot onze spi;;'t 
werden er ha r de ~oten ~~kraakt . 
Veru .. _:t ~- 01 •, •r.:.-. ........ . J.;: .. ;• •,•···' ,,, .,,...t .;; ~ \! ~ _,.-,lto\:•-..~.\:- ... ..,.._· .. •« ... "'• ... -. .~v 1o ... Ad 

erd op bor 4 g~op~ei~. ~~~rt 

SchriJv~r b..~1 dé winat bijna in 
handen, maar het liep anders af'. 

· 1n het zicht van de haven viel de 
mist .in. B~ert verloor de~e 
sleutelpartij; bij winst had 
de eindstand een veel . gunstiger 
aanzien gehad.: 

wit: Schrijver, 

1. e2 - ~4 
2.Pg1 ~-- fJ 
J.Lf1 - c4 
4.Pf.3 - g5 ••• 

e7 - e5 
PbR - c6 
Pg8 - f6 



Een methode uit grootvader's 

tijd. 

Dat belooft 
;.Pg5_i:_f7 
6.Kê1 - f1 
7 .Pf7 X h8 

••• Lf8 - c5?! 

een hete avond. 
Lc5 x f2 + 
Dd8 - e7 

d7 - d5 

:Bord 4 staat 
8.Lc4 - d2 
9.Ld2 - h5 + 

10.l>d.1 X h5 + 

in brand . 

••• 

J)e7 - f8 
Pf6 X h5 

Er dreigt nog geen direct 
gevaar voor wit. Het paar d 
wordt terecht duur verkoc ht • 

11.Ph8 X g6 
12.Dh5 X g6 
1).Dg~ - h5 '?? 

••• g7 - g6 
h7 X g6 

Ke8 - e7 

Aiiii! Zo gaat-ie fout. Na 
1J.Ke2 of liever 13.d) 
moet wit weliswaar een paer 
klappen opvangen, maar d~ 
goede uitzichten blijven 
overeind. 

••• Pc6 - d4. 
Er is slecht weer op komst. 
Alleen een wonder kan ri! 

nu nog redden. Sneu voor 
Beert, maar het wonder 

bl ijft uit. 
14.Dh5 .:r e5 + ..... 
Niet gevaarlijk. · 

15. d2 - dJ 
••• Lc8 - e6 

Lf2 - eJ + 
Hier capitul~èrde de onth~tste 
Beert Schrijv~r. Woorden seh oten 
even tekr~rt " 

(ID,. di i; 

~espiege-
.1. i ng af -te ~lu i t-:-)n, èl} .. ,!; d.'tt team 
nj et ga.u."· ofg•~';:.r t. .)n à~t-t:::·voor 
respect Yerdi.euii. Een 4-!nkelin.g ver
liet het zinkende US4-schip~ de 

harde kern z..et de strijd voort. 
ie houdt er meer van schaken, dan 

hij die verliest en verliest en het 
hoofd toch niet laat hangen? Waar 
klop·t het schaakhart oprechter dan 

in het k:t·anige US4? B~"wdt hi er 
ui et, meer dan elder g. het heilige 
vuur? 
Hulde aan US4 en drie erf hoera!!! 



MODERNE VARIANTEN IN HET RAVEN-INDI3CH 

Waneer een schaker zich t~ rt :..~l stelt het ver te ,,;choppen 
als clubspeler, dan moet hi .i 1 ~ijn in zich t . voort è;1rend 
verruimen. De weg to -t perfectie is lang, moeilij k en soms zeHs 
ondubbelzinnig wrèed . Toch ligt missch ie n juist à~arin de grot~ 
aantrekkingskracht" De echte scha l,cr wenst het h,v en. t'i! be leve ;i. 
als ware het een sp<:.l en stelt zich geen i.:e1.,ze, dan die van dE: 

best mogelijke volgç;ude zet. In dit artik '.'! za '-!orden. in3e 6 . u 

op de nieuwste tend"":..sen i n het denk~n 'r!'J de ~c,l:r~Ja?J:'. D<:: nc.. -
druk zal daarbi j, :,aast lou t,.,,r sch~.:~?":-thecc:-:ti·-; ;~2 :t.<:t ·en, 
vooral liggen op ccû":rete zake :c n.ls intï.1 .1.~ie, r,, t i-.!..~,~ :.•::,, s,~1 .. 11., 

de list, de sfeèr- e:i omgevi ng,~:ëact-:Jren de c:.>1?..-·'"'crr.r.~~-:i..lä'1 i.et. 
dromen, de stress en diverse ve<,l-rcorlta n·- Q.ie r-·,"·ç~r;:·:.:;ow:tti':c:il~ 

schaakaandoeningen . •:.akozen is ;·r<-)deror:i ··cvr d.i::: )-:>i'.,,l.):~·::!.U";· ,,-~,'t' 

een partij in het fü,va n- Indiscl: , 2' , Dit :, ... ~ gelx-u\·'"''l '-•l tl~ ~ -:,·,~n;, 

van een authentiek ·erslag v:1n ee:i ,.~.\~ de 1_).;u·\,::..},. :n ,:i t 112 

schaakkamp tussen r.~,s hero ï sc he 4e tear. ~n eer, '.)f é,nu~r 1 ~';)-2-

nullig clubje uit de re gio 3 • 

(20.15] In de zaal is het nog een he rri e van jewelste . Bij 
iedere willekeurige andere club too nt lll .9n een gepast reapec-t 
voor de bezaek+:mde club . Als een stel overgeratec:>...rde pubers 
lopen de spelers va n US-3, US-2 en US-1 schreeuwend en tierend 
door elkaar. Terwijl links en rechts stoelen en tafels worden 

verschoven, slaak t een van de bestuursleden €en verschrikke
lijke kreet . "JA, RU.LOCXJ, ,Jffi.mm .. JULI..lE KUl ~-. JULLIE JHrou 
HSCHRIJVE11! Oruniddeli "k st ut ft de meute op het ius -,h-r-ljf
formulier af. 

[20.16] Geruisloo s worden de . giga-bites van het sch.aak
progralll:ma [incius ef co.:nple1aen':aire so ftwar e en diverse 

extra's) opgelad en . De s ta af jet.. en keg0l tjes re gi streren een 

caleidoscopis che fi f;urd tie ,;,,a;; afwisE:alend lich-::- ~1g·~ <i!l 

bruine vlakken, st.1 k1e n, en lich +.-transp!l "'!nd E1·1 ,cc,. ü:i.~.sp•;,,·•.:,'5 

vlees en bloed . De c:!ll:era obscura :z;oem:: l n or, dG ,.·;:~!',:,.~.:,~ 
E,8 en D,8. Op de k eure u:wonitor verscb · _;.._\t h,~t 1; (X,~":t: .. :;:·t..:-.-:..:5 
vertrouwde beeld v~::l. een in jorie;-vureh m,t u. t:,;-e:-;~,:_:..~~l k:~mh~~ -

klijk paar'. Beide krnnen ve rto nt:n een ,.i.,.,i jk in>,1 •.:rn prn~ mim.:::: 
twaalf graden in UIX,r d- cste lij !rn r ic hti 3. 

[20.17] "XAG IK E$'EI JULI.IR ATIElîlJ L .\'H Z!Tîmf ion· EEI 

OIRYim AAIT.AL .. . " VErvuld van twijfel omtrent he t fuilctioneren 

van de, met zachte, zuurstofdoorlatende lenzen gedrapeerde kaJ
kedodders, consulteer ik mijn tegenstander. In een lllin of m.aer 
rit1n.isch klaD.k::mspel. waaril" door middel van spiersamentrek
kingen, lucht op merkwa ardige wijze wordt samengeperst, s patten 
de woorden "huw, huw, daar gaat mijn Koning al", via de half 
geopende lippc~ zi jn, in een mee.lijwekkend-synistere grL-uas ge
trokken smoel uit . Enigzins gerustges t eld spuug ik ..r.!j~-: 

tegenstande r la ng~ te l epatische weg f'CTI quasie vriend~ii;x e 
blik toe. Dit onzalige sche pse l. niet n.cer dan een las tig ob
stakel op mij n ;.,eg naar het succes van tiS-J.l, i s rijp vor:ir een 



ongenadige sloop. Ik o7erweeg de Slash an d burn-var i ant va n 
het recentelijk helaa s he:rhaalda l:1B.l€n 11p onfortuinlijke wij:;'9 

weerlegde Raven- Inàisch. Vanav-ond zull e loftrompetten w~ :'C'N 

schallen, ter meerde r e ere en glorie ,an ha ar godd .. ~1 ijk ~ 
suprioriteit. 

[20 .21] Een serene s t ilte vult de discotl.eek. P.:et onheils-pel
lende, maar pretig l17cterische, +.ikken van de l::lo~ 1s t.u d.u:id.-?
lijk hoorbaar. Zelfv ~~rzekerd duw ik pio u--ö.1"--etw* ::1,:,, ... ;- l!.:>i.: c~n
trum van het bord. Jx, partij is h~gonnen , 

[20 .34J Terwijl ik s:::::.ncedelij k ':,(Jë~d jk 11•:;.;~ b-?:~<l~-: '..c,.f\,:-r.:, ~(: ',,); ·
trouw de paden bewétt-'.!<".\len, \,or d 1 k '=-·P8t?{:.~~~..:,~:i ti.'!; · .\.,: ), ' <:;•:-;,) i?; :~;:,.:-,~ 
dit systeem, altha u~ •.roer w::t , s ..... ~_ec- 70!\'3 .~C::X:.(l,:: 7'•'.:l)~(:>'"~rr.:.,. fv(.r;;.

de Uefhebbers: 5 .. -.• c7-c.5l. t::t_t,c,.diJh.: m,;X!wns--·0 :, .. ;,~~;,:·:!·-.~·-'· ik 
mij voor de eerst e .:o~:l richtiDf ur inoir . \ 

[20 .39] Ik: tuur ove1· •l<:: st e lli ns .:.~n pij !\~ over ·:,c.: !l!,;s:üi~;~~-3 ~c
volgen van een vols t:-,::kt i::npul!;:iHv<.? ~:~t ,:..;, to-e-:.'2\}i2. lil i,xbch 
ten verzonken drijf i:.t af naar h ,0ere s fo:-on:. Vfo:.- keer ;o.za.kt . 
"Mijnheer Raven, ik t~b een verv elende 1>:•::-i~d,.:!li.:ig voor u". Vier 
keer aanhoren "Het l:l.ikt me het beste dót U het nog eer: 1':ear 
over doet". Vier kee:- de vernèdering, het verdriet, de pi .:;n van 
het ver lies .... 

( J "En dan nemen we de rotonde drie-kwart", commandeert 
de instrukteur, om ver volgens weer op te gaan in de discussie 
over het spel der spelen. In zijn jeugd h.ad hij eens c•,::•r,::x:~id 
tegen de zoon van Soekarno. Naa r eeuwen 0 11d gebruik 'ii'~~. '.~ ,~.\~ 

geschaakt op het marktp ::dn, ar ier de blot~, 'tropische .<:.i.'~!>f-~L 

De inzet was een gloednie uwe vb'- kev~r. "üûoh, job., ik li,?t \:,1,1 

alle kanten van het bord zien, man", zc..,gt mi jn lndonesische 
schaakcoach zichtbaar enthousias-+ ·, terwijl ik zonder dat we er 
beiden erg in hebben, links richt· r,g é.,:uge ,ren,J en zonder t e 
kijken ln een zwieri 15e bdan de ver keer<i~ nfol .J.f -:r~'~t,:i'. "Ot, 
.. Oh, .. , man, man .• , .. ,3ok-too--ra nd~ .. . ik f:,,.'m g<···.n c·.\it". , :1-)i "·'..'·: 
jou, man". Na d ii:. :u::clde nt rij1Qt: we zo ,üs r,'2 -.'u~a~·j·· :::--~.,::,} · 
stoord verde r, v1::.;.r<5.:?·~.;:1 dP. les e:-n v•!rdl (·.:.:-.::;n ,-;,,3 :~n. ,!."è' t:i ,·~:~ -

gen taktiek V®r ,Ji~ avcr..d. ..::a~~- ~,ero _ ·'!l.:~.:'n-i;l;,i,~"r, · !(:'..__ .1.·~~ 
maar bewijzen dat 'it-) bet e)~ is ... . G\'l ~e s 1ain; l:.c-:1.:i .... ,..,,,, .,~: s .t~ê:u, 

hem ... '! . Ik sch!'1k c1: ~~. te r.wij l 6e '.>'~•::irci<,D ,,::,.u ~..ij.il ~cs.ch 
nog vaag in mijn hr.trM - na k",,:!nkeu consts:~ 1:-::e.._ to-t . i:!n :iut.zett_ing 
dat ik een beetje nc,;5..: 1 verve l<.;nd uit de l".'p,enin g ben gekomen. 

(21.261 Geniepig en cnzichtbaar genieten d , s1aai. de zonde r ling 
een bres tn mijn gor del van smaragd. In iedere oorlog vallen 
onschuldige slachtoffers. Zonder enige compensatie is pion g3 
gevallen. Bliksemsnel ana l ysee r i k de situatie en kom tot d~ 
conlusie dat ik wederom dr eig te verliezen. De tocht op de 
koningsvleugel werkt in op mijn gevoelige blaas. Zeu ende si g
nalen uit. mijn flitsende jeans verstoren de zo broodnodig.:> ,._;c,:;.·

centratie. Omdat i.k feitelijk net terug ben van het water - Gl{)
set, besluit ik eer-st. even quasie-g einf:. _ -~zseerd la ngs en;..:.sl;:? 



borden te lopen, om mij vervolg on.s alsnog via een omweg naa,:

het toilet te spoede n. 

C22 .481 Het is nu bijna elf uur en het iö no~ steeds \:~;-~:;: s 

spannend. Objecti ef gezien sta ik zo goed als v:lr lor ~n. r.,~ hê

ren op mijn hoofd ·~ebben de zaak élls 1~t •,ra:n~ a l opg"',_~,·~n, 

maar tussen de ore n zit het no3 goed. E•):t cluos.:·nc·'l-:: 1-. .... a lliij 

bemoedigend toe, ~--·:-;,rijl ook ~n.kele ·,~ja nd ic"- .:.-~ :,'.k .. ~~ .::.~:::; .. ~ 

tafel omringen. Or.d~r het mott.-_ 'het dc.~i. h::,::l.3l.g'"t öe n:!d·3~,:d~: 

besluit ik voor de •;.reede maal ,:- r-i · o:,·J~ 1::.1,_:, •· le ~'\;,1.;1 t~ ~-' ~-

den. Conform mijn ,,~r-w&c:tl.tin~,1. bre-ob )~: tlli.:{):l ;:p;x.l'eU'. 11:i . ..:-1··· 

mee danig in var h.·:svnhe ~.1.. E,-,O · e·· ·:,.',>::!', <'\IJ';,:-:-.~:5:-}, !.!(. ·.::· ~d). •· 

strekt legitiem . G .. ~ ~~,~h,~~py~r .. ~:.::~~:~ .. '7t dt("; ~-l·~r\)r\.,.: ""-.~ ... )..: :!'"/,)Z,~~1·1~-.. 

lijk lekker. · 

[23.44] De kansen :i::.,c n. De 

minuten zuivere sp e,::-3.ti jd . Ik 
~~:;s:ker ~~{·.('f~ n~~~ .·.::.;_te-~~.~~: l~ .. tt,'-1'1 ~-: 
J~<-:0 de t..>~/ ... ~l! f,U~ :\1,:-1 .. ,~.-;,:1.t\.-\!~;, 

[23.46] De zwarte ~;~.dling va_j:~ ~ls ..:~-~;, .i:e..:.,:".'t.~~,,.i~t;i~, lr, ~lk aar 

en ik weet dat il:. tt.1 ,;onne n heb Nog e, ··~:\ ;.-:cl1ri~.;;:~11 v~n (:,~tl. on

bezonnen zet ... oef, !~,~t valt mee. Zou H toch. g.v.d. tiij~n nog 

mijn Koningin wegg,:,,'én. 

[23.46) Op het mo111ent dat de vlag valt ram ik nog even een 

toren van het bord. De tel~u ... telling druipt van zijn getekende 

gelaat. Gewonnen, niet mooi, máar o zo d•Jidelijk . îer1"i.il het 

adrenaline nog door mijn aderen klots, bekruipt mij , al~ t~i't bet 

niets getoverd, een ~otondi-~rbaar l jk , cinterecht, 1.i.aar 11..:.c-,:: .,,~!..c.er 

onaangenaam gevoel van Ill(...ade li ióe a. Het muns ,~r is p !.'-'t~:c,1~ '•?: 

weer ,•eranderd l:l een med-er-;r.>-. . Schoudero.t"'bale ·od vouH· :}, )-;;.:1.,~t·. 

not tie-velletje cp. 

Zittend aan de b,::r, kriebelt 1. ~ bc:-mos, .. ü{tlt:i.ei. aan z:ljn reuk

orgaun, tcuch~rt dil,"\rbi. j en ,Y.1s--.o.nt 1-'>-·)l! • ~rz<:iJi!<·.1 :!r;i; v-J:. :.cir.i

scule formaties, ·r0ls,;,.-e kt t. .... .-.. val 1 i;f oi ·;:,: J ,1 \ ; :i.1 •:. .,.!. lf:.~~-Y!G 

misterieus met a:~:..-~~·.;oh p lan l~c·::n:,g;sd:i.n·;;,:,., (.'lC-!lh:.,~ 1 ;--,:ir1c\ :,:.:,-'..,:,. 1,-' 

en is zich be, ft!~t b~\~rm~ d'3 ~:~::-órt··~C-~.AE' :-~1.s ~';~v. !"~1,~t:~.: ··;:~ ,.,,.,:~~~..; 

te hebben beroe!Ö. ":ut E'i:~ d':-) :!.foh~S.i:l<f~f,,::;:_,} '.T\.:.,,~ ~~~··::~ ·::~·~·-i.~·.,::"' 

omgev n, inspinh :•! d"or het b: •X;hrn11ir,i::-!.~J ~~t .. :.n.!',·.::~;-;,: ~).ie-,;;I_J.Ji. 

uw.J.e.f. 

Stef Raveil 

~: 
1: Er zijn overigen ook vrouwelijke schakers. 

2: Zie over dit Eysteem, va de .,.elfde D.uteur: •us-4 in de 

lift", In: Schajs;eling., jrg.19, nr.3, ja-;iuari 1988, p.8-10 . 

3: waarvan dë naam mij om verschillende, zorgvuld ~: ~~~1~,n·-

deerde red.enen 1et uit de vingers wil slippen . 

4: Republikeinse ,;c ha3kvrie nden or.der ".'ns sp re k•:m 1,f..;! .i.i,;},: 

liever van Beer en Dame; 

- - --- - ~
-

- - -
-



TWEEDE US-BEKERTOERNOOI GESTART! 

Formeel startten in het toe rnooi 
om deze felb e geerde trof e~ 33 
dee l nemers, vier meer dar. vorig 
jaar, maar een aant a l s ps~ar s 
kwam in het gehe e 1 niet . c.pdage n 
en één van hen heeft zi c1, a l in 
geen maanden meer late n ~ien zo
dat feitelijk 32 deeln em~rs e en 
mooi inschrijvingsaanta~ :;::.:..u 
zijn geweest. Er werd eç't';t.-ar 
toch een voorronde ge s ;~~!d dci 
11 oktober 1988: 

Fröberg - Van ·Dinteren : 1.--1J 

Gert-Jan wist in het ve rY~ 
toreneindspel zijn plusp i·.:l t~ 
verzilveren en strafte dam ïnet:.: 
André nog voor zijn nie t-0;:~ komst 
van vorig jaar! 
Zodoende werden op 18 okl __ ç:,>er d e 
volgende partijen (soms ai.s t!) 

. gespeeld. 

Schouten - Fröberg: 
Langed i jk - Schmidt: 
Hout smuller - Van Gompel : 
Van der Bij - Meijssen : 
Ra asveld - Brinkman: 
Fernhout - Deinema: 
Van Wigcheren - De Haan: 
Van de Brink - Ordodi: 
Bouman Spaan: 
Beugel - De Groot: 
Wegman - Souren: · 
Raymak ers - Berkho ut= 
Meker s - Simon: 
Raven - Wester a: 
Van Baarle - Van Pol: 
Wenniger - v .Harting sv e Jdt.~ 

1--0 
1-·0 
0-1 
0-1 
1-0 
0-1 
0-1R 
0-·lR 
8·-1 
1.-0 
1 -0 
C-·! 
j ··O 
0··1 
~ ··•1 
o-::. 

Ardj an Lan gedijk kon Chr i.:~toph 
Schmi dt da nk baar zijn vo o~ diens 
ber ei dheid om de partij OfJ een 
late r moment a lsnog t e spelen 
toe n de eerste niet was komen 
opda gen! Zovee l edelmoedi ghei d 
verm ocht echt er niet de zwart
speler in de tweede ronde te 
brengen. 
Opmerke 1 ijk was de ui tscha}-:e 1 ing 
van Adriaan Houtsmull er, die 
vorig jaar nog wel de finale had 
weten te bereiken; het k6 n 
verkeren in bekerwedstrij de n! 
De meest verrassende uits1. ag 
was Coen ~ekers (derde bo 7d van 
h et twe ede) tegen Henk Simon 

(vijfde bord van het eerste). 
Hen;,ç }:.~.,run i.n de pa:rU j •Jeh eel 
gewo- 1•1-9n t~ staan, ;:)_~''"'·~· wi st het 
in OP, uitvl ,.1.g''.Jerf~:-~0 ,det af te 
make rI. Een ee:r:-:;t~ viug:~fçrtj e 
e i d i<:;de EV""J.!) .. )~ns .:::nv~Bl ist en 
in h~,: twC:.(:•i.~~ ~ :i.r:.·r .r:for;}-:: door 
zijn ,:}ag 1'-'f,, nët ·~~.:..~-:,0nt dat Coen 
in e~)~ caf~~~ ~!e,:'l:~>t1 h,t!'t h.:1d 
!ï,:C'Ct:::n ê:.-...:·"". C~;er, z.c····. ' .. )ver tui
g~na ge~eel, ~aar ~el ~~n teken 
V(l!:- --::\..; .. ,,!~!..' t '"l(i ~J ·~1~: i <.~. ! 

r .. \~~ t;.,·"3 ... :--~i\:' :r ·):}(:~~ ~.;( .. ~ .. ·i t''\) :..-~2 
:10·\.-(-.!1;:t.~:1" J <--)~!""':.(~~l(~ ..... ~~ '--!~'? ."<,..;..:: r.,: .. '1-

i t~ ·::~, .. ,:. ~1.1 ':~; \."\.~i ~ '/(<·: :t· , .. ·:~"'.:~:-::~~,G. ge noeg 
t- ~ •3 •:":t• t t J ~l \..r~.;~'-"" :. ,~ .. ::r1"'~·t ~-~ j ,,~en " 
1,v,,;,>.;•:. l l6)1 .. ).:i ~) .. :.~~· .. "' 1-,;ncl 'è door 
~ ...... t:~ 1 '-.at · •. ·~ . ._-t i ·":::~~:: goe de kansen 
n=eri~':!'°. v,~r::::~,<: "1, . 

Raasve l d IL. We91r1a~ · 0 - 1 
J ero t-:>:1 had lange l.i. jd zeer goede 
kans en , raakte uiteindelijk zi j n 
pluspjon kwijt en Ee f wist toen 
het eindspel nog te ,1innen. 

Van Bacrle - n~inem0: 0-1 
Deze parti J l·;oo::d~~ -:ik f' .. ")1: hi j • 
ma" r J,..a p ~'ls ~rç 't. i i :: da,: hij 
e j nde ., l jk ·weer eer,r" e-en p~rt ij 
van bslan~ wist te winnen! 

' )l .. .!:l0C.}. - X'it~;.-,:~~: 1- 0 
~0s.t1 \-i'l'-: 1

~- --:,,: •• k ~~~-:::< p,t~~<~t1j remi se 
,\.~ '!~--.-,. .. ~\~ .. ,, :~:~:;:.~ ·1.:~ ~~,:t ,\}ti~rgert je 
Ç'~':r' .. ::{'} ~:.:·,r\.,;,:-,~)~~::-::~ ~-•: '-._ " .. ::: .. ~:: g af 
It:f ': ~-1'···~J· t • .. ~(\ ::'.i ! (., .. '·-t~~:· , .. ~tt 

YT~ l Çi"0 !'. ç!,~ 5 4

, ') ~::~ ~>:~.!!\ ~ ~-.. > .. ~t t) l l Î ng 
~~; ~w~0 p:~~~en t&g~n een lo per 
û,:.r ::~<~ûn.:j\'..:i·-'1,ll"!!.)Gd oi~ p1~ompt do or 
z~jn ,,J .ag· t•) J•:\i.'l.n. Dat bete k ende 
ui t sdta.ke ~ intJ aangezie ·n hij 
theor et is ch tn:iddelg een paard 
promo T.ie nog e~m }(el pmat zou 
hebben kun nen construe r en! 

Beugel - Langedijk: 0-1 
Vlak voor de tijdco~ tr ol0 va n 
deze bewogen Sic. ~ l i~~:~ ·n] underde 
Peter beslissend !r!ai:t~r:~o.(ü va n 
het h"~d in een nog g~~J~z ins 
duido i:jk e stelling. 

v.Har t ingsveldt - Schouten: 0-1 
Ed wist een pluspion te hand
haven toen ~oland met weinig 
tijd te sne.1 a fwikkelde en won 
vervolgens snel t oen de wit-
spe 1 er verder vereer ., "O'i..H~ J.gde. 



Meijssen - Spaan: 0-1 
De Draak werd niet ec ht o,:, 1e 
proef gesteld in dez e pa rt1j . 
waarin onze kampioen wa t p1o n ne n 
hui tmaakte en gemakke 1 i jK '-.·on. 

West era - De Haan: 1- ' 
Onnauwkeuri g openin gsf::p.-)1 'le id de 
tot· een sne 11 e zwarte n~d er, aa~r . 

Van Gompel - Berkhou t: .t ~·"' 
Zonder meer de mees t op,d~1ct.:md~ 
partij van het b~kertoe :r-1.~:-oi '.<;t 
nu toe . Iets te 1 uch tig pêi.~(t e 
Rob een tweede pionnetje , !e ek 
daardoor een stuk te ve rlie zen 
maar won de zwarte dame v uJr 
twee stukken en een to re n . Er 
volgde een wild tijdnoo ddu~ l 
waarin Peter het versch il!~nd e 
malen met torenoffers en 
winnende wandelkoningen h~d 
kunnen uitmaken. maar in ~ l aa ts 

· daarvan na een l aatste fout op 
de 40ste zet ze l f mat g ing! Een 
pa,rtij een publicatie waar dig! 

De loting voor de KWARTFI NALES 
die 3 januari 1989 wor d en gehou
den viel als volgt uit : 

Wegman - Van Gompel 
Spaan - Langedijk 
Ordodi - Westera 
Schouten - Deinema 

Evenals vorig jaar wist en geen 
spelers uit he t derde of v i erde 
team de tw eede rond e te ,:,.v~r l e 
ven. Veel beter ·deden due,.n~n
tegen de deelnemers uit } ,(;.t 
eerste team het: vorig j~,: ... ,· 
wa ren er op dit moment neg 
slechts twee van de vijf eve r, 
dit jaar vier van de vijf . De 
"rangorde " wordt opmerkel:i j k 
nauwgezet gevolgd in de 
uitslagen - tot nu to P.! S 3echts 
drie spelers (Martijn Spa 3~, 
Bert Westera en Jaap De · n, ~:.-r, . ) 
wisten ten tweede male t ot d.e 
kwart f inales door te dr inge n . 
Vanaf deze ronde komen de 
parti jen weer in de Sch ak{'-1 ·· ng ! 
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SGA ·-B.S}rn~· . O\..JDER WORDT .fN _1~fü1STE 
HOND:S G è:VLomm;. 

Ee n ro,;:ml '•O~ ",:tm.lf-: 1,-:-: •. ~:t ,H::1 de 
ve r enj gi D<J!. Vf ~~t:..:~~r-:i:·,-_~·0·x-~:!:i.s._ta:::"'s, 
,c-r j Çf ),'l.·:\:î rir'~ ~·:,, r::\.\,:-:,) ~l::-1'l() 1 , 

c~,.or ,') ~ ~11 "1,'-) ~;f•~Zti :r~~~r;~~~,!s·tr~j j d 
l 1 i t J f; t ~~(;,,_ t).,~"', "(• .. t'l ••)~~ ))F ), ::. ~.: ... ) 

;.;o0rc~~ï1 1}'!.·~~~:·dG.. To~·;e<_,eve n rc,oe t 
word-: ..:-\ •:l:~:.-:. tegE :r1.stëi r&è"':!"' 'li;. J ,zi ch 
(:Gk :.: 1.:.1 d.1:') i Jk de mee:i:-a.ere tcond e : 
·~k~ z, :~1:n': ,,.aa}·t e n z1j g emc:~·Kl;.Edij} o: 
.. ··n,1~<: - ~'"-t"r::·bi j Pe'--e r z el :°b 
<1·,~~Y1~pte '.'ia:. --.en onr•l ~~~ier:i •;r 
e :P:ispel; ;;,,<. , .. ~i ::--::~tt.::.n zijd~ 
o::~·~n :-~:::-l f: .,wai'!!, a .t:. N('\ c'i.èZt?- s of 

al 
dit 

- d ie de s ~~ lers ech ~er nie t 
te zeer aan~:e~ p kunnen w 
t oe r nc ·)i maa r be t e r meteen 
verget en, zó~ls ook i n het 
nab ije ·1e rl ~d~11 :i.n dE-. Schakeling 
nimmer ë',ë\nd cht wt:.ni ·c0:::steed aan 
·cte SGA- b~kc:r . Zan d e rover! 

Ta l -- US: 

LN - Pet~r Be 1J(îe; 
!iN - Co~n Mek ~:-s 
Y.ooik ü1· ·- Bart w" Et .x'!-::--a 
:.m Ad: ·:\ <Hl Boti:i:.:.-~N,l .Î. l (•.r 

3-1 

1 2 - i2 

1- 0 
:\.~ -:l.2 

1-0 
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. 
Voorwaar weer een héérlijke gargl, lieve lez~s en lezeressen! 
Dit drama speelde zich af in de st eriele ruimte van de Weesper op 
4 oktober jongsleden in een Zwit se r s pa r tijtje tussen Wim van der 
Bij en Ardjan Langedijk. 

van der Bij - Langedijk 
ste 11 ing na ±. ·· 34. Dc2-d;2 

De kenner herkent uiteraard de contou:ren van een woeste Benoni, 
waarin wits pion e4 carrière heeft gemaakt tot 117. Het drie ·
voudige pionoffer heeft zwart echter een winnende.aanval op
geleverd en in de diag r ams: .elling kan hij gemakkelijk winnen. 
Met een vijftal minuten op de klok en in kennelijke staat van 
totale veronachtzaming van de "b edoeling" van wits vorige .zet 
- iets beters was er toch niet meer te verzinnen - speelde Ardjan 
zonder nadenken het afschuwelijke 34 ... Pf2-e4+ ?? in de ver
onderstelling simpel een dame te winnen. Tot zijn verbijstering 
volgde er echter 35 Dd2:d4+, waarn a de strijd inderdaad metee'n 
was gestreden en zwart het kon opge ven. In pla ·ats daarvan had 
enig oplettèn Ardjan nat uurlijk to t het elementaire st i k~iat 
gebracht dat hij met 34 .. . Pd3+ (of 34 . . . Ph3+} 35 Kbl Df2 
36 Pg3 Dgl+ 37 Tgl: Pf2mat geforceerd op het bord had kunnen 
brengen! · 

LD'7 181 28 8 



Ons aller lijfblad DE SCHAKELIIIJ3 is uiteraard niot caJ:1P eet zomer deze 

INRH4ATimJBRIEK, waarin U de C~ ~ objectièf krijgt 

gebracht. z.o is ons ter ore gekomen dat ~ VAN H. een hèle leuke OOVEN-

BJURVRa.JW heeft, met wie hij geregeld SI'0.E11. Helaas heeft ze al een VRIEND. 

maar dat kan natuurliJ"k word.én verholpen . .. 

Sirxis HEN< S. aan YOOA doet zit hij ONTSPANNEN achtè.r het oord. Vele )van ,. 

onze leden zijn reeds op HÄRiliANDIGE wijze met HENK'S NII:lJWE KARAK'I'ER in aan

raking gekömen. OnlanJS troffen wij hem echter a~.n op 1e GELÓERSEKADB waar hij 

na een NAarr VOL UITSPATITN3Ili ziJn FIEI'S KWIJT was g·eraakt en zijn GAL in· de 

grachten spuugde! Niet AtJ:R, is dus voor H1:N< S. veran:lerd . . . 
' . : 

<xilaNJS ZCA.1 MARC 0. ·een avondje kanen behangen .bij eèn OUDE VLAM. De 

volgende dag kwam hij voor een BELAN3RIJKE WEl:S'IRIJD van het eerste team NIEI' 

OPDAGEN. SODHSIOO dreigt voor hem en voor het BaWlG staan wij niet in ... 

Niet alles is echter LEED in deze dage n ! Zo felici+.~ren wij OOB VAN G. en 

WIM VAN DER B. die met hun afstuderen het ;,r}.XLOZENLFJ.3IOEN vei-der hebben 

uitgebreid. Van de laatste wordt gefl u·ste.cà dat hij komend seizoen bij VOI..MAC 

orxler contract staat. Schaak je al 'W S'l'.f:E~. WIM? 
~ 

Voor AIRIAAN H. dreigt wat Ph"'T.m BI. vorig· jaar overkwam: de W~ 

zomer te zijn ~ïUDEERO ! Waa:t"an nemen der@ jor.gens geen vo:Jrat-::EI.D aan (X)î-Jf 

M. die het SI...DH::R aanpakte. ADRIA?\N H. schijnt nu een rowci:11.~ te overwegen! 

Tenslotte trof UW SCRIIDrr na een wedstrijd van het 'lif.Ef.DE de drie l?J)elers 

JAAP D., WIJS W. en JAN B. aan in het schaakcafé. In KffiNEL.IJJ<E STI\AT maakte 
. . 

dit OOBmJZE OOiml. een groot uantal LIEDEm.IJîl.E RIJMEN op het ter plekke · 

aanwezige ONSCHUU>IGÉ BARMEISJE. Als bekend is dat .de naam va."l deze N'.i}!P TITIA 

luidt, dan heeft de lezer van deze OB.Ja'TJ.EVE Ii\J.BR1I:K gee n 1e:n1e:.ce aanwij-

zingen nodig om te beseffen ~ de ONOCHUI.DIGE .. )~PJ\.'l'B ~r?rd g~ieerd .. • 

FOEI Heren D .• W. en B. ! 

de US-CHRONIQUffi 
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GEOACHTENKRONKELS 
,1} 

Iedere schaker kent het fenomeen ~,el. Je wî l t èeh z\:,.,t. doen" je a~rzelt, t 
denkt nog even na~ analysee:--t kort •en kiest dan ·weloverwogen voor een 
andere zet. Die zet blijkt dan de all'erslec:htste te zijn die je kon 
doen. _Je stèlling stort ine-lkaar - en je kunt opgeven. · Achter:-èf ' bij de· .. 
analyse blijkt dat je eigen redenerin9 werkelijk nergens op slaat en aH~en 
af -komstig kan zijn v~n een we,l zeer vertroebeld br 'ein. Je neemt je .voor , 
de · vol gen de keer aÜ es nog 'eens goed dc>or te rekerH:~n in . de hoop op f?f;'n 
objectief eî1 juist oordèel over dè st,ell ing. Maar ook do':\n bl i .:ik je- t· 
ir\ stà\at .te zijn de meest kronl,a~;i9e padèr, : !n Je hersenspinsels te volgen~ . 

. Hèlaas is dit fenomeen ook bekend ' bij schrijyer de:z~s. Soms be-tt hij ,.'· ; 
ook de handen, ; figuurlijk , ten hemel e ri vraagt zich. af w.aarc>m hij in . ··,:: .. 
vredesnaam di .e zet. ,,, heeft gedaan tèrwi Jl toch eèn _l{ind , 1$on zien .dat _:dilt 
.faalde op die en die zet. · Toch blijft hij nog stewds optimistisch hopen op 
eèn ·helder en objectief .oordeel '(àn ' zi jr stel ring. . · . .. 

Als therapie efn 11ter lering ende vermaak" van d.e lezer iSïi .dit stukJe .. ;. ·:. ; 
gesc:hreven. In ieder fragment pr.obeèr ik het . pad der mi..;leiding ··opnieuw ;'<_ 'i:' 
te volg ·en en voor ·de nieu.-,sgierige le:?er uit de do)?.ken tè doen> Het . · ··,·y/:.": 

. gevo~l dat elke blunder. öpl"·oept. is nog Zó groot da ';t ' ·hi.j/zij .niet vàor:.:ierf ':.' 
wordt van vr-aagtel~ens. · Elke :vraagteken zou hier · te" ,ko,--t sc:hieten:: " Mïsscti~~n : · 
zou het beter zijn voor dit soort zet.ten · een and~r · symbool · in te voeren: :,:. 
een doodskop of zoiets. Maar eigenlijk det1k ik dat niet<;; in staiat is 
het zelfde gevoel van .fOachteloo<E>heid, wanhoop en :z~lfh<:tat op+.,eroep~h .bi:j · de 
lezer als bij .mij. Aeh, h i j füoet mêla•,.,. terugd e hkèn aan · ··1 ·v~n .-zi'jr:r ,"eigèn ;. ,. i . 

.. . .y,i.:t-gl-i -.:i,oor-~ ... _, .. -~- -·-- ·---,....,;-.._ .... .......;;..__ ... ~~-..1-,-··-··::. ·- ,_ ~ - · ,. .. , _;~···,;~- ~-- · .:· ;~:" ·: . ..,.,.:~,...,..· .:-:; :> 
Lees, speel ·e1, hui ver mee ·! · · 'i · · '\ . ' 

Aller e erst wilde ik d e leze1~ m~:?enem...-,n n.::.<lr h e t 4est.-frie ,se ·1an'd'. Dáê\r ' 
wordt nu al voor- het 4e j ë).ar het 1"eq i .n dai k <:'tmp 1 o•::on!:Schap gespeeld. Nadat .· 
ik in de 2e editie cnven ,.1,.,_1t:hts 1.ad gewonnen, was ik val'l pl a,, ook t)et ·' 
jaar daarna to t te sl "'an . In cle l:,e ronde b<?;'ei kte ik deze droomstàn.d 'met 
wit tegen mijn mede-koploper. 

SchoL1ten - Van ~ aert ( 1942) 

' .. 

,· 

.J •• ; 

stand na de 12e iet van zwar t ; 
De stand doet pijn a a n Je oge;-,'"1. Zwart~ t:o U , ~~ CJ•: .q-•?esd . 6\anval ssp~l er, . 
heeft ,zic:h moeten terugtretd ~en e11 de wi.tte ~t.L<l·i·.•:;n· ~t.;:.t., n ' bijna a len klaar . 
om de zwarte koning te overw e ld i ge,n. Vesor al vc.>lt. ó 6 1$ een pr '.otitet,;mkind . /"; 

voor zwart. -.Zijn d-pion kan ook niet na.ar vo n:->H doordait d _an de e-li.:in ·.'. .. :.~·.7r~:'..?.\., 
open komt. . 

Er- volgde echter 13. c4, daarbij de · volgend~ ge d., - :\htengang v a l gend .: 
Zwart. kan ::dj-n d-piön niet speli;?n want d a n kom t de ~- -1 .ijn open • . Dus Pc.3 
en daarna Pe4 ziet er goed Üi t. Ma~r als .ik eer ::;t .eens de di ~è;on.:i.al a8--f3 
kan openmaken dan kan Df3 nog wel eens ler...tk ~or-den. 

_,.·Maàr .na 13 ••• cl5! staat d .ê witte dame · in en ,verliest 'Wi} -tet:. ov.er,~~at; · · 
v.an rainp ook 1 vàn zijn lopers. · · ' 
14 • . Df4, Pe6 15~De3, d*c4 16.L*c4, P~·d6 17.Ld3, · Le6 0 - ' 1 

Het · zal de lezer niet verbazen dät . ik hierna in . de 7è f'"oncle ~~n . 
willig slac:hto-ffew \"1as voor dé dadendrang van een nog nï'et sch .r\.:·Üi.ver:.:ä- ·-:," : , 
digde tegenstander. · 



.. ·:;~~-:;~···~{· 
.. ,. - ~ ~ -l. 'I 

' 1 • l t§~'!H • r,;_;,;- .i"•.;,.,:• 
t ........ , 1,. "' .... 'ot ... "'t'.~!· ' •,,,_. ' - .... ..._ - ',"I ' • 

Deze :z·omèr was er . de gelegehheid tot het tonen vc.n ·et.tn ~ied~s ·.'sc.hêa~ 
capaciteiten · ·gedurende het OHRA--toernooi ~ '. Iîi t · bre 'edt.etoernooi h.l ij •t > .t 
i e~er jaar weer ' ee?l'1 grote sch.:ke ' sc:ha.ak(=ont.ht. :;i ástel i ngen te tnii:'lc.kèn. .Oi t 
kti>er wa!l> ik van zins . promotie uit cte b--grcep te .bewerkstel }llgen. Maa,.}. . 
ziet waar ik kostbare halve en hele p1;.mt.en '· heb 1·at:en l'l ,ggeh_! .• 

Schouten ..... Stegema.n < 1922> _·:' 

·.~··~L •,:;/ ;,~ 

" . t' • • 

;.;. . 
·.· ... , t 1 

·, ~~- ,~~ ..... '!f '\•"'J . ·• ,"'tr~ ...... ~ 
"~ .. ~ ··~-.~t:. :·~t~' 1 !;,\~~-i ·' • • • 

, •.• ~- r.· , 1 t l..t ... ,1 • 11,1r 
.~ ... "1, l·'· /i \-1~- "-"': •• ~ , \ 4 ~ l t 

. (:\\<· :;,:~ ,..'.::. ~?·'~t .-r" i' 
, '. ·. l : ''I ,' ' - . ,t ., , ~-. 
• 1 • ~: . .-~:/... • ; .. j\/;';~ .--ti 

".,,. . . . .. ~ , i' ~ 1 • ' • ~ -1,::-' \";\ ~;;' 
1. i.· · , ·, ' 1 !\t 0

'·' ,' ' 

\ ,l ;,.·\' ., ! l 1' ' ~.t ~ ·\ \-~~ t - -~ .' 

stand na d.e 25e zet ·van z,..,a, t~ 1 
~,, ; '.' 1 • • l ') · 

Al ~en tijd bezig met de vraag hoe nü ·v er-èfe;...? · was ·mijn ~êgefistander$ '-·, ... · 
1 aatst 1e zet 25 ••• Dg6 om de dreiging tegen h7 op tê hef/~h . .. ·1~ · · · -~ -

Wit staat wat betér want de pion op d ,5 is zwak ,._en de · 1op~rs var'.l zwart .. 
staan wat minder · ac:tief. Raadzaam was nu ' dàmeru:i.l niet. torenverdubtu:t•~ing ·· -~1• 

geweest of Ook 26.Df3 met prettig 'dn.1kspel. Plotsel.in~ .~~9 ,,ik ' '16.~li>b-5;~:.)\'.·/.'.;, 
De zet v :alt alles tegelijk ai.m. Damé" lope'r,; t6ren eh p-ióri · '.stàéri ::tii#.~1;·.;t·;,~.r,;;)(\,' 

. d ' ' d d t k k - •, · ï. ·' . • · ~ ,·~-1r-·,l\~ •• • ,.•.,)'l·;} !l ,.., ... ,.'.,11;\~"·;· 1:l,;1.• 

· r-e1 _g . en e :z~- ·zou _ o~ .· . ze ,er· \'ilnn~~ ware _ h~ .. ·.::ri.~~t. ~a-4-,,lfl~,:J _n ;~.?P;~,~~n ,t . ~\lllj\;~~ 
f----~t. e-eR --safl:'èon-i-sêhè ,qt"·l ,:_m..,}"'-ch 1:ip -z:t•;::,.,. _e!'-Z;~~t~, -1,l -.1'!1;~ !-0-~ -~-g~e,:'~ ~~ , .. hl ,r-; 

pë\kte4 Ik hefte mijn -hand al .o •::J.11, aè , ç;'rt.p~renlnaakstèr él"'i!f :té ~l .~äf\f _-~;'.· ··,··~ 
toe.-n .ik ; me ·realiseerde dat. pi on f2 gèp ~nd stond~ G,!'\J.t.!kki g? ! ' f,loefde- · ik "t 

geen st~k t.e verliez~nli 26 ... ~D*g3 _.:?~: > ~c5 1 D*g2+<DF..>5pe~adc~ >, .. 20.-1<:*~2, :- ·. 

T*c5 en , het eind~pel w.:t~ r1iet ech t hoo.db.a~~ --·ó - 1 .,., '.~, _ :\> · , , \; _ -...c.·.· .. -''.~/_.,··.;_:_:.\,;_:_::':~_:f, 

-Na 2 ,prèttig~ overwinninger\ -had ik d e smaak · te pät<ken · gekre-gèn t':''"' ~ --

··.z _ètte ·· ik mi ja, te ·genst ·and ·èr uit 1.ie ·4e ror1de ... tegen de mû.ur ... ~ .~,M~ar'-, n~~ ·~e·n ··· '··t 

vasthoud~ndé Vf?rdediging zijner'za.jds en een !-;iii:,pertJe{?) , 1?1ijnerzijch:1 · 
kon hij vlu~hten in een T+L tegen T eindspel. 

Schout~n Markus(2089) 

sta.rid na de 59e zet van zwi\rt~ .. 
Remise wist ik, maar a.angez i en .ik ca"t_ nog nooit ~ ~~n.Jer op bord t1."'id gehad 
en mi Jn tegelistande r (11:i. j nogal i rri 'tant c;,rootmoecH ;l r ·emiije a&,lbö c~d ge:(i en 
_înijn tiJd .(nog +- 5 minuten), besloot ik door te ~.i~n .. · En j & hoc ,· · ·; gèint:i~ ·:. 
mic:leer-d door mijn krachtiget?} sp€d en door de belangi:;·t~l 3.i ng v,an t'-'en :, .,. 
grote gf"oep , nieuv,sgierigen., wet-d mijr, ~::egenstartd_er l -ettér) . iJ ~ en figi.tur
lijk de hoe 'k ·ingedrEë>ven. Wit staat kL :s..ar om te matten mae.'r é~--s t va l:t :zwar ·t 
hem lastig met ·één schaakje. · 

- .. ..... r ~· 4 '.'"t· '"},. -- ~ • • • ............ - .... 

•.• 1 • 



~-

, . stand 1'1.a de 1 Oe zet. ·v~r, "..i:.. -r::. ~ 

t:O •• ~'e*d5 'v'.Ond ·fk v ~t . p.às~i ef en 

, Daärdl'I) ' 10 .... 0 ·M-d5 i 1·. Pg5 (gez i t-~n) ., 

' wicinen. ;Maar -,rta ._12 ••• Dc5 13.L*cb 

','geWC)Ori ·• êen StLtk . gewcmr.en • ' , ' 
· .. · ;, ;' ' \ 

01..ts hier ncig , 2 ,}. t 
Veel van . mi Jn ·~ï rst,pó-- , . ,.. / . 

een n~~rla~g. Zo<ook , nu. '..· '· 
~- '•':, . · 

,: 

' ,t, ,,· 1 

.. 1 t \ : " ' ( ~ ... 

' ""' .. ' ... 't; 
~ ~ .. 

. ·'. ,.: ' .... ~· .. :.~:-:·:· .. : ~·i· . .'. k :1· 

stand na de? 30e ~et van wit; : . ''. ' :r· 
De dreiging tegen de toren op d4 be!:!-taa t. al .C?nkel e ..... etter:i en tnO(.-'t dé ,:,aii-~i_;.i 

besl i sseh. Al 1 er eerst is ~r 1,og een ïnatdrei gi !] o~ ,~ 7. Er zï jn b,•:.>s> dek- , ! 
.zetten 30 .... ;Pf7 è1"l 30 ••• Pb7. Pb7 wint, maêir h 8 t · . .i ~ <ll. .i.emë\e.d. n:1 "'!t.. z~1,,een .~udtfi 

Analyseer zelf maar: tenslotte staa:-1 er , ne.t i ,ets te vee1 ö-:;tuH·.~~1 ~n v·:,'lr, ~î t :. ;'. 1 
Ik dacht het ec:'hter simpeler te dosn mèt 30 ••• f ·7 t:.m de .·i<or't~ ,-,~ dekt h~t . · · 

páärd i-.,p.\l. 1de dame. 31.T*f.7!, K*f7 , Z2.D*l'l7+ · t-lu ' zou wit na i::-.... KH3 nm1ise ., 

t' moeten houden d" m. v. eeut"i l3 ,t;chàak # 32 ... ~ Kf 6? 33. g4 :! , Thf:H ~l bn:.; v~r-1 i "~2ot '1ll> - ,. 

34. _gS+i,. .kf5 .35.D~7+, Kg4 36"fö+; Kh3 37~.f*g6, Td .f8 ·38.g:7! .· 1 , .... 'ü . . 

'r 
, , . , . • : 



"r ,'.l . 

- • . ... ~·· .. :~·<t ;t- ..... ~ ... \,\ ~!·~ 
d~:ze la._atste nederlaag ben · kwaàcl qew<::,-rdèn dat ik 

(met ·' enig geluk) in dit toernooi. een gt:?deelcte 3e plaat.s ~vist. te ber-eiken 
(F 375, -) ." . Toc:h Wist ik nvg een partij op onn,:1.volgbar~~ mani er · te verliezen. 
Deze is echtër te afgrijselijk om hier t~ p1..tblicen?.n (nadere inlichtingen 

I · ·bij . Martijn Spaan>. · . 
r .. Na .lal dit moois kan het bijna niet anders :zijn dat tt, beste lèzer, een 
r .. l;,icht:e gl itnlàc'h niet meèr kan onderdrukken. Maar bèclenk Oh ,deelgenoot: . 
f, . · Gedeè:l ·de sma·rt is halve · i~r:t ! · · · .: h; 

• ", ' l~, .. 
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