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1.·r. 
' Ach• uv arme hoof'd:N~t~ , zit tot op dit momei • r13ilo4. uur) helemaal allfflll 

in ~ijn eentje in het ~~tielokaal 9 want zi.j . ~h·eeg Ja.aft• ~~st zo nodig 

'eTen' naar een Teill.Dg m äeha.akboeken (niet boos worden Jaap, want dit 
··, 

o~nschijnlijk onvriendelijke taalgebruik is in werkeli 4'"k:heid e~n zeer fraai 

stijl.Jliddel om hoofd+voet in ,,n dich. .. ..,rlijke zin onder te brengen en bo..-endit-n 

is het natuurlijk zeet- laag van 'je om me zomaar te laten zitten). 

De telefoon gaat! Bèt was Jaap, nu onde~g en kenn-&lijk tot inke&r _. - nen. 

Vat treft u wel all.emaal aan . din dit nummer, treff~nd in diepzc,-...g1-oen. 

gehuld? Nattlllrlijk geen verslag van de bekerfinale, want dat J'artijn op tijd 

zou zijn om zijn kopij een week later dan gepland alsnog op tijd in te leTeren, 

dat heeft zelfs uw hcx.>fdredakteur geen mom&nt ge1oofd. Ook Eet, die het t1mtU,le 

pad naar het sehaaksohrijverschà.p (SSS) schijnt +-, zoeken, ia nog niet komen 

opdagen met zijn ongetwijfeld leerzame stukje. Het Tolg-ende nummer is · dus al . 

een eind op weg om te worden uitgebt"achtt 

Ml!l8r eerst dit nmnmer: groepenuitslagen• lede ~· -~ ··Jt (waarop helaas de jongste 
aànvinsten door incompetentie Tan de redaxie o~tb~-eRlken ... typen kannen ze ook 

al ni•t), plus opwindende rubrieken als onze SCHAKER PRIV& en GARGL, de eind

stand van vorig jaar, een Ters e.g met pP...rtijen <>Ter de onlangs gehouden dubbel

simultaan Yan de Esten Pohla en Vete-maa., een diepzinnige beschouwing van .ene 

LDW waaruit r1 .ijkt dat hij t och eigenlijk ,-.. ot ·eJ "'. ""' teltend de Toornaamste 
\ 

kandidaat is Yoor kl.ubl"..ampioenschap, be1' ·ffnst on snelscn&.aktitel, te't'ens n-aaie 

partijen van Peter Bl en ilbb, plus een ve~la.C!' van Ardjon over een internatio~al 

schaaktoernooi in Korfoe, dat hij niet heeft gewonne~ omdat hij t~e; ; ~aken 

gelijktijdig heeft beoe:fe~d waarvan al ainà .s j~ en dag door USsor-8'1 ia vaat
~steld dat zij O:;J.Vt>reni.~baar zijn, namelijk Sf:~ gedurende het schake~~ 'Cm.s 

dm,.kt geP""•"'. CY"'. verlekkerd. bord en stukken te misbruikenl 

Redexi.e 



VERRASSEND~_ GEBE!JRT:ç:]il_;>SEN lN ELFDE ,~yc1,us sP.C·.t. PE '3Yf:;TEEM. 

Tot al 1er verbijsterin•.;r waren ,,e"t". t\.;eP, v ·:,·st .n_.,;.,-·:: '3 bu2t.enstaanders 
die in onze kroongroep gevest:iqd0 r•:pu tt ! C1"'~; a,3.n '!°:'" Jaars lapten:! 
In de eerste ronde var, de str1 Jd ,;on ,]~:, ..,, ~1 .8': · . d ~ ~ t, l <.?~. r, iet 
bepalend voor de lac.tste. maör vcor de .e~ )'i.~ats. die ·j~rde-team·-
spe 1 er Jeroen nu op Sonnema BerPnburqr::!'-p :;nten wist bj nner1 t"') slepen! 

Even sensationeel was echter ~e slecht1ncr van drie der groots~e 
angstgegner-compl'3xen binnPn onze afdel1ng: Bert won van Ed (skore 
was +0 =2 -4), Henk won van Mart i j r s~ore was +0 =1 -6) en MartiJn 
won van Peter (skore was +O =3 -3). Een bevrijding voor de winnaars ! 

Groep I [1967 J 
JR BW AL iv1S HS ES MO PB t. t 

1 Jeroen Raasveld 1 ü 12 12 1 1 1 5 14l · 2 

2 Bert Westera 0 0 1 1 1 1 1 5 13 1 2 

3 A:rd_ian Langedijk 1 1 0 1 12 0 1 4 1
2 15 3

4 ..1. 

4 Martijn Spaan 12 0 1 0 1 1 1 41.2 12 1 2 

5 Henk Simon 12 0 0 1 0 1 1 3 1 2 

6 Ed Schouten 0 0 1 .z 0 1 0 2 1
2 

7 Marc Ordodi 0 0 
., 

0 0 () l 2 .L 

8 Peter Beugel 0 0 (l 0 0 1 0 1 

~inder verrassend in groep Ila was het na 0~~ paar partiJen 
wegolijven van Eef W. wiens reeterende· part1J ~erloren werden 
verkla .ard (aangezien d1 t geen konsel<'dent 1es hdd op de promoties) . 
Meervoudig winnaar Wim ging onda.n:rn een vresel 1 Jke blunder tE.ger1 
Jaap met de zege strijken en deze pa}' te de tweede p_l aats. 

Groep Ila (17451 
WB ,...,D Pil RG c;}., EW tt 

1 Wim van der '8 .. lJ 0 1 + 
2 Jaap Deinema 1 J.. l 0 3:.. .: 2 

3 ThiJS Werm; ger 0 J...2 12 -; • 
~.} 

J.. ,) 

4 Rob va .n Gompel 0 0 u 1 1 2 

5 Gert-Jan Fröl:ierg 0 0 l. ~ 0 + 11 2 

6 Eef Wegman. 1 0 1 

In groep 1Tb w.:rd felle str1 ·d ÇPlevcrd om de ,)verw1nning. 
waarbij vel "'n t: ·,t de 1 dätste ronde kans~:.n beh1 el den . Bes l 1ssend aan 
.bov~n- e;, o •. · Yt--dn,_ van de rang l 1 _.;sl was de l aatstA qeE 1-èe l de pot: 
,. ~ - Roland. Wdarbij Coe r me~ aen n0derlaag nog zou deg~aderen (op 
sb). zich met een remlse zou,. ~er te ~anf~aven. maar slechts met 
een overwinnin<J L. u oromove ren. R<: ' and kon H·" + een remise volstaan 
om zi Jn eert ~.e optred-~n in d.e .kroongroep te bewerkste 11 igen. Een 
sensat ie bleef echter uit, want Co~n won een goed gesn~elde partij. 
Enigszins fortuinlijk (op sb-punten) wist oo~ Roelof te prohloveren, 
zodat er in de twaalfde ~vclus geen debütanten in groep 1 zijn. 

Groep IIb [170?] 
CM RG LJ RH PI?- SH 4 . ,_ sb ~ 

1 Coen Mekers 0 l. 2 1 l 1 :~12 

2 Roelof de Groot 1 0 1 0 1 3 6 1 2 .l. 

3 Leor Janss,··n ) :? J. 0 ...... 2 
•, 3 6 

4 Ro V Hart111gs reldt 0 1 1 1.. 3 5 1 2 

5 Peter Berkhout 0 1 2 0 .212 

6 Sanne de Haan 0 0 0 0 0 0 



~ + NAAM RATING (1PR) KNSB-RAT. SKGRE INT SKOr~ EXT 
89/90 rat . tegen~1taoo. rat.tegenstand. 1, 

l Spaan 2140 (2141) 2129 21 , 5/28 
Il' 

1927 5 /9 2137 

2 Langedijk 2031 (2009) 1993 10 ., 'l l o/ ' 5 .. 5/9 2034 
3 Simon 202J (2044) l997 'i. 1930 4 /8 2058 1, 

4 Schouten 2016 (2029) 2073 9.5/lb 1876 6,5/9 2014 Il 5 Westera 2010 (2016) 1956 12.5/19 1889 ·5 · /8 1852 1, 

'I 
6 Ton 1950 (1946). 2025 6,5/11 1920 2,5/9 2059 

· 7 Van der Werve 1945 (2031) L.v32 4,5/ 8 1979 3,5/8 2084 ,, 
8 Turk 1943 (1912) 1990 6 /11 1926 ·2 /7 1999 
9 Van der Bij 1921 (1913) 1878 9 /17 1869 3.5/6 1,")')1 

10 Beugel 1914 (1930) 1913 10.5/22 1926 3,5/6 -i.3 
11 Mekers 1905 (1961) 1939 9:5/18 1850 5 /7 .l829 
12 Raasveld 1890 (1879) 1818 12,5/19 1815 2 /4 1638 

13 fuuman 1846 (1927) 1824 10 /14 1769 
14 Ordodi 1842 (1846) .1748 15.5/29 1870 0 /6 1988 

15 Van HártirYgsv~ld~ 1806 (1780) 1843 9· . '16 1719 4.~/6 1646 
16 Van Gompel 1796 (1813) 1742 16,5,33 1813 
17 Wegman 1791 (1734) 1744 1 5/21 1721 1,5/5 1788 
18 R. - de.Groot '1786 (1732) 1742 11,5/30 1774 5 /6 1712 
19 Janssen 1760 (1733) 1722 5 /10 1766 2 /4 1653 
20 Houtsmull er . 1750 (1740) 1758 6 ' I J, _850 1,5/4 1907 
21 Van den Brink 1733 (1037) 1792 0 I - 1772 
22 Berkhout 1732 (1757) 1626 12 , 5/22 1710 4,5/8 1709 

23 Wenniger 1685 (1647) 1581* 5,5/13 1697 1 /2 1705 
24 Fernhout 1680 (1625) 16,5/29 1560 6 /9 1565 
25 Van Dinteren , 1674 (1655) 1482* 14 /24 1636 0 /2 1568 

1, 26 Deinema ' 1662 (1650) lï37 1 '.;., 5/26 ,....,'"?,.._ 1,5/7 1774 
27 Rozemond 1639 (168 1) -4 /2 3 "i..-• v0 4 /6 1653 

11 28 Fröberg 1638 (16 87) 152~* 10 /20 16_j9 4 /5 1'365 
29 Brinkman 1636 (J.597) 1552,,... 11 /2 3 158'1 4,5/8 1626 
30 Raymakers 1618 (1579) 1425* 1, ";/. 8 1663 3 · /3 1608 
31 Van Baarle .1594 (1616} 1578 1.~/ 6 1722 3 /4 1553 
32 Hoogland 1580 (1' . 77) 1546 15,5/27 1546 3.5/4 1538 
33 Meijssen 1558 (1602) 7,5/12 1·~98 3.5/6 1575 · 

34 De Haa.11 1493 (1502) 10,5/21 1536 1,5/6 1571 
25 Schmidt 1431 (1472) 1491* 5 /13 1557 /7 1628 
2c. l..;een 1452 (1 ~62) 9,5/20 1489 . 1,5/4 1525 
~. v·a.n Wigchen--n 1447 (1262, 1 .5/ 5 1509 0 /3 1540 
38 Spelt 1446 (1378) 4 . .;,'l / 1496 0 /1 1515 
39 J . de Groot :430 (1359) 6.5/lö 1474 ü /1 1500 
40 Polfl1et 1425 (1401) 1 / 1 1543 1 /5 1568 
41 Van Pol 1421 (1422) 7 /2"l 1488 4,5/7 1536 
42 Raven 1405 (1356) 1 /lL 1520 3,5/6 1522 
43 Schrijver 1399 (1339) 4 , 5/14 1487 ' . 0;5/3 1544 
44 Souren . 1380 (1350) 1464* 11 /31 14ï5 2 /9 1505 

Bij deze de eindstand ··~n het afgelopen je ai-: slechts in een enkel geval 
wijkt de toernooiprestatie n ......... ri,g (over zowe l rnterne als externe partijen) 
sterk af van de slotrating; alle 1'atirrgs z 1j !l trouwen; ,nbetr')l.rwbaar als ze op 
mimer d.an 25 I )rtijen zijn geh.'\.:~,.- ~ct en b1 j de · KNSB <1,;1r1 van een "' voorz1en! 

De kalibratie dit jaar zou --9 ;.),.:dragen. sled1ts ge .kerrl over persc- r ~n met 
een betrouwbare KNS&-ratjng. Dit is neg te çrer1r1<J om toe t.o moeten po _ ·,,.;:1. 
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Leden 1. ijst U.S. schaken d.d. G. 19-89 

voornaam achternaam adres 
---------------------------------·----------
Lahsen 
Pater van 
Peter 
Peter 
Wim van der 
Aernout 
Freek v.d. 
Jan 
Klaas 
Jaap 
Andre van 
Peter 
Gert-Jan 
Rob van 
Joris de 
Roelof de 
Sanne de 
Clemens 
Ronald 
Adriaan 
Leon 
Ardjan 
Gerard 
Coen 
Mal"c 
Lodewijk v. 
Clemens 
Jeroen 
Stef 
Matthias 
Christoph 

. Ed 
Beert 
Henk 
Marc 
i1artijn 
' iOS 

1.,..1rgen 
Hein van 
Arie C. 
Tom 
Eet 
Thijs 
Bert 
Eric van 

Abadi 
Baarle 
Berkhout 
Beugel 
BiJ 
Bouman 
Brink 
Brinkman 
Deen 
Deinema 
DintPren 
Farnhout 
Froberg 
Gompel 
Groot 
Groot 
Haan 
Hattema 
Hoogland 
Hou tsmu 11 er 
Janssen llfZ.• 
Langedijk 1~3o 
Meijssen 
Mekers 
Ordodi 
Pol 
Po" rliet 
Raasveld 
RavPr. 
Rozemond 
Schmidt 
Schouten 
Schrijver 
Simon 
Souren 

bplt 
Ptia::ter 
Straa ·1:rn 
Tuinmil,, 
.'urk 
Wegman 
Wenniger 
Westera 
Wigc:heren 

Aantal leden 1 45 

Mijehot 321 
Prinsengracht 181-3 
Vrolikstraat 365''' 
2e van Swi r 'enstraat 81'' 
Daniel Stalpert s tr.74 
Reinier Claeszenstr. 39hs 
Kerkstraat 33''' 
Levantkade 8 
H. Polaklaan 68 
van Hou111eninganstr. 77 hs 
Blasiusstraat 59c 
Westerstraat 98''' 
Stuyvesantstraat 11''' 
Retietstraat 73 ~ 
AmsteldiJk 118 
Nieuwe Kerkstraat 1?9'' 
Keizersgracht 344 
Egelanti•rsstraat 14A 
da Costastraat 106' 
Rode Kruislaan 905-14 
Rustenburgerdwarsstr. 19 
Westerkerkweg 40 
J. van Lannepstraat 60'' 
Amstelveense111eg 199 c: 
Meerhuizenplein 20''' B 
Keize~sgr~cht 334 
Haarlemmerhoutt~ a~ 413 
'.borgerstraat 1 ~' '' 
Spaarn1amme~si . aat 40'' 
v. Beuningenstraat 2r~''' 
Banstraat 48 
Pr. Ir&,,c'!straat 19 
Bankastra&t 53''' 
le AtJehstraat 104''' 
Nassaukaée 372'' 
James Wattstraat 75 k970 
Robert Koc~plantsoen 19 
Dt KI"!,.. ·\"'t 14 
Keizer~gra cht 535 
Waterman 1L7 
Maassluisstraat 94 
Kattenburg r rstraat 18'''' 
vander ~oopstraat 71'' 
Rapenburgerst~,~t 161 C 
Burg. Bickerstraat 3 G 

:.J:_' 

post !._~ woonplaats hlefoon 
--------------------- ----------
1106 HJ AMSTERDAM Z.O. 
1015 DS AMSTERDAM 
1092 TC AMSTERDAM 
1093 VL AMSTERDAM 
1072 XK AMSTERDAM 
1056 WE AMSTERDAM 
1017 GB AMSTERDAM 
1019 BE AMSTERDI'' 
1010 es AMSTERDAM 
1052 TH AMSTERDAM 
1091 CL AMSTERDAM 
1015 MN AMSTERDAM 
1058 AJ AMSTERDAM 
1092 VZ AMSTERDAM 
1078 RR AMSTERDAM 
1018 Vt< AMSTERDAM 
1016 EZ AMSTERDAM 
1015 PL AMSTERDAM 
1 n53 ZT AMSTERDAM 
1ll ZV DIEMEN 

1074 JJ AMSTERDAM 
1606 BE VENHUIZEN 
1053 HL AMSTERDAM 
1075 XE AMSTERDAM 
1078 TO AMSTERDAM 
1016 EZ AMSTERDAM 
'r ,:M AMS"!'~RDAM 
10~3 , '.: AMSTERDAM 
1013 SW AMSTERDAM 
1051 XR AMSTERDAM 
1071 KB AMSTERDAM 
1077 WT AMSTERDAM 
1094 ~C AMSTERDA~ 
iu94 KR AMSTERDAM 
1054 AC AMSTERDAM 
1097 DL AMRTERDAM 
1079 GG A, ,,jTERDAM 
6419 GD HEERLEN 
1017 DP ,MSTERDAM 
1622 CV HOORN 
1062 GE A~~TERDAM 
1018 JB ' MSTERDAM 
1051 VC AMSTERDAM 
1011 VM AMSTERDAM 
11·. 1 nz DIEMEN 

975187 
230740 
6680577 
938516 
793641 
165277 
204918 
252310 
256126 
867397 
925695 
238424 
890644 
6650793 
765268 
201640 
230274 
266289 
163402 
906459 
767742 
66571f'' 
126196 
6622943 

2'i8135 
233071 

843089 
828328 
712497 
445798 
932172 
6658905 
127358 
6657181 
925140 
045-740857 
236688 
02290-18231 
140403 
243731 
868221 
380193 
904998 



1 

ES!'!.AND - rrs:: 20-6 

De- nati.onale teams Ya& Esila.Dd ea 
US trè}den o.-p 5 se .pteJllbe,,r j1 ... te.ge:- · 
elk.aar i?r het kri.j,t. en. liet erd 
~en gl.aazende o-,:erwi.mriag va,or de 
Esten.:: 20-6" t)}. dat t~rdjl. de 
Esten gehanä.capt waren door et 
cm.t.hreke:a YaD. · J"aaa Eltl:westt Het 
door gla.sDJlst. QD. perestrojka aa.,
gewakke-xde Ba.1ti.sclte nat:î.cma.J!i sae 
lderp w:èer eens zi.jn ~tea ·ar" 
Daortastend optl. 'eden. v.an. Rob · 'Vá 
Q;;iape]. had de Estse kano:naen. 
Barry Pohl.à en. J'oc-ri. V.et.emaa na.ar
de Weesper weten-te kri.jgen voo.~ 
twee si:aµ] taan.s~ance:s:;; Polla 
speel.de- eel!l gewone simuJ.Ltaaa 
en Veteaaa een kloksiwuJtaaDo. 
Pohla won. 15 pa..rt.i.jen', aar Jaï)est 
Andr~ van Din.-teren en o.,:ize grot.e
be1a ,fte J'orls: de Gra.ot rell.1.ses · 
west.aan en t.egen. Rolli van Gompe]_ 
JLeed hij zel.f's een hardhém.di.ge 
:uede-rlaag. aa de: Oi.er h.addel:l ze 

1 
in Est].and nGg noo:i.t gehoord. , 
V.e temaa had het zwaarder:: h:liJ. 

· 1verJi..oor 3 partijen> -mn. er ook 
3 ~L spèe1de tvte.~aaal re.ai.se. · 
De- partij en. 'Yall. de ilo.k:si nm] taan. 
zija voo.r het nagesJLacht bewaard 
en worden bi.eronder gepresen.teerdf> 

/ 

· Ve_temaa - Martîjn Spaan. 

JL. e4 e6 2"d4 d5 3"e5 Dd? 4.Pf.3 
b6 5.Pbcl2 Pe7 6~:.ct3 La6 7.Lxa.6 
Pxa6 8.D-0 Pb8 9..De2 Pg6 1.0 "Pb3 
Pc6 ll.a4 a5 JL2_.cl· dxc4 1,3 .• DJre:/+ 
Pb4 l.4.Le3 Le7 15. T1c1 Dd5! 
l.6"Pbd2 O-<H :J(/ ._. fYxr::l' Pd3 l.b "Tc2. 
b5t.? Ji.9"Dc5 Pb4 20c-axb5? !' Pxc2. 
21L" Dxc-2 Dxh5 22.. ll3 Tac:8 2,3 ... Del;. 
--_.b4 24.PC4 De6 2.5~Dg.:+ a4 26.P<:dZ 
Lxd2 Z7 • .Pxd.2 · a:dl3 2.d"Tbl. 

28 ..... l)C:']L+ 29" 11.'Xc:l. Txc:.lL+ 30.Pfi 
TxfJl.. + t 31"IDd'.l. b2 Q-.]. . -z. .Ddl.. 
Ta8 en. zwart nnt) .. 

Ed Scmmten. - v-e'temaa , 

1L ... e4 c5 2"P'f3 d6 3"dl+ exd4 
4.Pxdl~ Pt6 5"Pc:3 a6 6.Lg5 
e6 el fl ,_ De? 8. ,.,..,, .h5' 9.0-o-<lll 
b4 1.0 · .,_ b7 --~..Pg3 Pbd'l 
12..J'.:,f _ · l.3"f.5 e5 JL4"Pb~ 
a5 J.:.5.L-e} a4 l.6..Pd2 0-0 17. · 

bl.. Pc-5 ].8.T"'l. d5 l.9..exd5 
Lxd5 20..Pgel} Pf'xe4 2l...Pxe4 
a3 22..Pr6+ Lx:f6 23.Dxd5 axb2 
24.Dxc5 DXC!D-+> 2.5" 'f:xcl. Dl/1 
(deze zet kon ik tii.et hel.e-
11aa.JL go.ed ~-tci.jferen, tralllt 
Ef pr:tegeJL.t no ,ga]. maai :r' 
ge~QQJf dat er I1fil staat e -
in i.eder geval. niet Dxc:5. wat 
ae veel.. heter lijk~) 26.g4 

. Tf'c-8 2?.Db5 Df'3 26.Tel: e4 · 
2.9..Lc4 Tab8 30,..Dd5 .... c-3 31.. 
L<l4- hcl+T ,........,__. 

> • 

32.De5 f6 3}.Dxî:>8+ Kf? 34. 
Db"l~ Kf'8 35.Da8+ Ke7 36. 
~ et ·+ Kd6 Yf- ~e6'4' Kd7 38.,. 
Il". 3 1· ·,. . .. he 'b nea 

~r:t~st'~ s~ Ed. 

Vete: · .. ,. - Bert Westera 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4~ 
't:3 Pc6 ·-5._pf3 Dbf 6.a3.c4 -
7 .~ L.d'l' 8~I~g2 Ps--e? 9.0-Q 
Pa5 lû..Pbd2 Db5 ll"Te] . Da4 
1.2..De2 h6 1-3..hl+ Q-0-0 l.4" 
PO. b8 15.Le} Pc8 .. ó"Ta.bJL 
Le? l7..PJLd2 Tdg6 li8.DdJL DxdJl. 
l. 9 "Te ci.1. I.aJ+ 20 ... Tel. :Le.2 21.. 
· Tbc]_ .1.,./ ,..· 22.tn g5 23.hxg5 : 

24.Lg2 Pb6 t 25.Pfi. Pb} 
26.Tcdl. Pa.4 2!'1..Lç:) t:2 26. 
Td2 PXd2 29..P3xd2 'lc:8 ~-0" 
Pe 3 Lg6 .).l..Pgl+ ~c:6 32..Pf3 
'.1:"16 33"Te2 Ld3 34 ... Td2 . 



34 . ... Pxc}t 35..Lf'l. Q.5"bxc:3 ru.. 36" 
~d1 t.xa3 -+) L.e.4 36"Pfh2 Pa2 3? .. G 
Lg6 38.1'dl. Pxc:l. 39 .. ~1. Txi22 40" 
Lg-2 txa3 . 41. .. Tel. c3 42.Pn c:2 43" 
Pge3 i'bl. e1!l: ld.er :is ·Bert apge ouden. 
aet mit.eren.» Jlaar oadat de s:tell.ing
m du.:lde lijk i.s. . had ik ë..'l 0-lL o..p.
ges.ch:re-.en. Wi..e schetst. echt 0 r mtjn. 
verbaz:ing en. di.e YaD. 'l:el.e andere 1m:i& 
•vrauwet11, toen ik hoorde ch+. het tQclt 
nog reld:se g-e-mrden wast Dil het war
rige ~rYO;].g s.cb:ijn.t Bert zich n:t~t 
van z;jijn sterkste zijde te hebben. 
)Laten. z.ïen. En. hij had nog we1 zo 
., ,cd e:n krachtig ges;_peel.d ....... 
U:ltsllag :: H• 

deroea Raas~e1d - Veteaaa 

l...e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 c:xd.4. 4.Pxd4. 
P!6 5"Pc-3 a6 6.Le} e6 1.r4 Le? 8" 
Le2 o-a 9.oJ-0 Pc6 l.O..L.f'3 e5 n.Pxc6 
bxc6 ]2.fxe5 dxe·5 lL3..Pa4 Tb8 ll..4o-
b3 Def/ lL5"De2 c5 l.6"Df"2 c4 ]7.TacU 
L'tf/ li.8.Dg:3 Lxe4 ll..3..Lxe4 Pxe4 zo •. Dh3 
Pc5 21..Pc:3 Pe6 22..Pd5 Dl{tf 23 ... Dg3 
f6 24"Dg4 Pd4 25.Pxe?+ Dz:e'l 26.l.Jcd4 
e.xd4 2?.Dxrl4 cxb3 28.c:xh3 Da3 29. ' 
Tf2 'ff7' 30"T~ h6 3l..Dd6 DXd6 32o-Txd6 . 
Ta? 33"T2c6 Tba.8 34.Kf'2 a.5 35oh4 
a4 36.b4 a3 37"b5-_•'fb8 3,8.b6 Tab? 39" 
'l5 Kf8 Ltd.Ke3 Ke? 4L,Kd3 Td'l 42• 
J:XCf'l+ Kxd? 43 ... Tc?+ Kd6 44"Tx:g? 
Txb6 45"Taë' Tb2 46"Txa3 'fxg2 l{l" 
Ta5 'rg5 48 ... Ta6+ en bi.er ergens ga~ 
Je.roen. o,p in read.::.i-este1.ling:. o-1. .. 

Ve·teaaa - Coen Mekers 

]..e/+ c6 2.d4 d5 3.e5 L-f5 4.Pc3 e-€ 
5"g4 Lg6 6.Pge2 :f'6 7.P!4 Lf'l' 8..t.e3 
Pd? 9"ex~6 gxf6 ].0"De2 Db6 1...l..0--0-0 
(,,,·0--0 J'..2.h.4 Da5 Jl}.td~ e5 ].4"dxe5 
~x~5 15.Pd3 e4 16.Pf~ Pe5 lï.Kbl. 
d4 )L8"Pc:-d5 Dal· ' '9$ ·:1Xe4 Lt:, 20"Df'5+ 
:M ?.::.. .. b3 Fh6 ;::_ JJg5 Pf~ 23 "Dxg1 
r":-: ~ 24"Txd.2 Da.5 25"b4 Da"~ 26 ')e 5·· 
l.-0" Het paard op ó..", dat al. 8 ze '. .:n 
lt.an:g-en. prise staatt erto1kt Dt_t een 
hoofdroJl.. Het • ~t de zwarte kGJ,nl.Dg 
stikmat.: 26 .... Ka8 2.7 .Pc'"/+ Kb8 28" 
Pa6++ Ka8 29,.Db8+ Txb8 . 30.Pc7mat" 

Peter Beugei - Vetemaa 

l. .. e4 c-5 2.Pf 3 d6 3"-d4 cxd4 4.Pxd4 
Pf6 5.Pc3 a6 6.Le2 e5 7"nb3 Le? 8. 
Le3 0-0 9..a4 Pc6 10.0--0 ~e6 .il. !'4 
exf4 :l2"Txf4 ~5 1.3..Kbl . Pf"d1 1.4-
Pd4 Dc71 :l5"Pd5 .. xd5 16.,.exd5 Lg5 J:? .. 
Pe6! fxe6 1.8.Tx~B+ Pxf8 1.9.Lxg5 
Pf:'l 20!.Le3 e5 2l....a5 Pd7 22"c4 Pt6 
23.Lb6 Dd7 24.b4 Te8 25..Db} e4 26" 

/ 

Td1. Pg4. 2!'/ ...h3 Pf6 28..Le 3 Te 5 
29,..!.d4 Tf5 30"Tfi Txfi+ 31" 
Lxfl Df'5 32.Xg]. h5 33"b5 Pd7 
34" hxa6 bxa6 35..Dh? Pc5 36" 
Lxc5 dxe:5 3?. ~6 e-3 38.De6 
Df'2+ - T{h.2 r · 40.Kgl Df2<fö 
41 . :t'.h. 42"Dxe3 Df6 43" 
Dxc-5 D14+ ( het DOig kan 
moet zwart toch echt remise 
make.nv 4-~.Kgl. Del+ 4 5 .n2 
Df1++ 46.Jtg.l Del.+ 4?Jh2 i-t" 

Veteaaa - Marc. Qrdod::t. 

i~e4 Pe:6 2.Pf3 . f5!7 3.exf5 
tl5 4 •. d4 Lxt5 5..Ld3 Dd7 6 Pc i 
Pf6 ?.Lx:t5 Dxf5 8..Pc3 g5! 9" 
Lxg5 0-0-0 l.O"Dd3 Pe4 l.1..IJt4 
Tg8 Ji.2.Lg3 Pxg3' l.3.bxg3 DXd.3 
14o-exd3 Tg4 L5"TacJ: Lff/ 16" 
Pe2 Pxd4 l.? .Pexd4 Lxd4 1i.8...Pxd4 
-~4 i9"Tc3 e5 20.Te1 Te8 21.. 
f3 e4 ~.2"dxe4 dxe4 23.Tce3 Td2 
24"T3e2 e3f 25~ (25"'l'xd2? 
extü. 26 •. Txe8+ Kq? e, de d-pd.oa. 
1>roJ10.>11eert. Haar 25"Txe3 Txe3 
26"Txe3 lft.-b2_ 2? .. Te8+ Kd? 28Q.. 
Th6 Txa, - ,.... .. 2&f.t7 lijkt nog well: 
t~ d~en voor wit .. ) Td3 26. 
f4 Xd? 27.Kgl Kd6 28"g4 Kd5 
29 "Tol. c6 30, .. Kfi Ke4 3l. .. Tc4+ 
Td4 32"Txà.4+ Kxd4 33"Te1 Ke4 
34.!5 Tg8 35"f6 Txg4 36.Xg1 
Tg6 37"Tc-l Tt8 38..Kfl. Tx:f6+ 
?-·() .J{e1. Tf"-' '"' -T~J++ Kd3 41. .. 
r.._i;.)+ Kd4 '+c....,J.'l.0 • b6 43.Tb4+ 
~d5 44~ï'b3 Txg2 45"Txe3 Tx~ 

· i!-6 "Tb~ Tx.a2 4•/ .. Txb;/ a5 04.... 

Vaxt: Jiartipz~ldt - Veteraaa 

]..el+ c5 2 .... Pf3 d6 3.d4 c:xC.4 4 .. 
Pxd4 Pf6 ~ .. Pc3 a6 (Dat is 
al de vierde l'fajdOlrf') 6..tc4 
ef> 7.Lb3 Le1' 8"o-o ·o--o 9.I.e3 
b5 1.0 .a3 1,b7 Ll. ....f'.:, Pbd? 12" 
Del Tc8 i3"TctL Pe5 l4.f4 Peg4 
Jö..t -~1 Db.6 i6"Xh:t Txc3!? r1" 
bxc3 .t--.. '+ l8.h3 Pg:t6 l9"f5 e5 
20.Pe2 Tc8 2l. .. Td3 ~5 22...Le3 
Lc5 23.Lxc5 Dxc5 ·:4..Pg3 Dxa3 
25.Lxd5 · Lxd5 26.t:.l~ Pxg:5{- Zf" 
Dxg3 L~g2+ 28.D:r.g-2 De? 29"cxb5 
à.X:b5 30":rfdJ e4 3:l"Td4 h6 32" 
De2 Tc5 33.De3? (In t2jc1Dood 
·verI.1.est .i.t z.ijn. hoofd .. ) Txf5 
34"Tgl Kh7 354'Td2 Tf3 36.,,Ddl+ 
Txh.3+ 37~Kg2 De6 38...Xt:L e3 39" 
Tdg2 Df ·; , 40-i{:e-i:. en na nog eea 
paar z ::-,·t te:r.s.:- 0-J:. ... 

Jaap Dei.neaa 



CP NAAR HEr EERSIE TEAM! 

We beginnen dit z.elfverheffer.rle a..v-t1, .... _.i 
(met alleen winstpartijen!) ruim een 
jaar geleden. toen ik in de B-groep va.n 
het Open Kampioenschap t6 Utrecht mijn 
tot op heden beste toernooiprestatie 
leverde. Kampioen werd ov~...rigens IM 
Frans O.li jpers, vóór or.rl~,r andere GM 
Ian Rcgers, die niet meer geheel zich
zelf was nadat ik in de derde ronde 
zijn vrcuw had verslagen (foei!), Zelf 
ging ik met twee plusremises en twee 
winstpartijen de vijfde ronde in. 

Hooten, (l(U--B(5), 12.06.88 
Wit: Tjerk Hacquebord 
Zwart: Bert Westera 
Damepionspel 

1 d2-d.4 
2 Lcl-g5 
3 Pbl-112!? 

Pg8-f6 
d7-d5 

Al eerder in het toernooi had ik de wit
speler de oervervelerrle opstelling met 
de witte pionnen op e3 en c3 zien in
nemen en ik was van plan de partij 
Peter Ton - Fitzgerald Krudde uit het 
laatste~ te volgen, uaarin iets 
volgde als 3 Pf3 D:i6 4 c3 Pe4 5 1M g5! 
6 l.g3 Dh6 en na 7 P1:xi2 Pg3: 8 fg3: g4 
lag de witte stelling aan puin . Er zijn 
naast de tekstze~ enige alternatieven , 
waaronder het konsekwente 3 Lf6:!? 

3 
4 c2-c3 
5 Pg8-f6 
6 D:i1-c2 
7 Pf3:d4? ! 

008-d6 
Pb8-d7 

c7-c5 
c5:d4 

C',eeft vriJwi. '. 1 , '3ld e5 op zonder er 
:i -··s serieus v0vr terug te kr-ijqen. Dat 
h:.. j beter 7 cd1: had kunnen doen wj · .. a 
er na afloop bij de witspeler niet in. 

7 g7-g6 
8 f2-f4 

Geen fraaie zet, maar zwart stond klaar 
voor een moge 1 ijk 8. . . e5, aangezien de 
uitval 9 P.b5 na 9 ... Db8 onschuldig is. 
Wit krijgt nu wel is-waar , ~r invloed op 
veld e5, maar verzwakt andei e velden. 

8 Lf8-cr'7 
9 e2-e3 

F,en poging te vereenvoudigen had kunnen 

beginoon met een stapje verder, 9 e4!? 

9 Pd7-c5 
10 Lf1-b5+?! 

He osit foneel onjuist om de wit-
velaige lopers te ruilen, aangezien 
dit wits zwakt~ op de witte velden (en 
met name e4 natuurlijk) neg versterkt. . 

10 Lc8-d7 
11 Lb5:d7+ 006:d7 
12 I..g5:f6 l.g7:f6 
13 0--0 . a8-c8 
14 Pd4-f3 0-0 
15 Tal-dl Tf8-<i8 
16 Dc2-b1 

De strijd om veld e4 stond centraal in 
de voorgaarrle zetteri. Wit verkiest het 
zich terughoL'<lerxi op te stellen; na 
bijVCA,rbeeld 16 Pe5 Dc7 17 Pdf3 ver
li ,-st hij alle invloed over dit veld. 
Weliswaar heeft zwart altijd wat voor
deeltjes, hoe dit in iets konkreets om 
te ze t v. ,alt lanJ niet mee. 

16 b7-b5! 

Maar dit lijkt steeds de aangewez.en 
methode: zwarts dame kan druk gaan 
uitoefenen over de large diagonai'\l en 
t8vens een ..,"'noriteitsaanval op de 
J.ame--vl6v :::i~-' ,., .iersteunen. De pointe 
va n wits omzichtige opste 11:i.ng komt rru. 
echter ook tot uiting. De stelling 
kri.:,!:it opeens een vlijmscherp kar~ter. 

17 e3-e4 
lP e4-e5 

007-b7 

Een tx)ging tot vereenvoüdiging met 18 
ed.5: leidt er sled · 3 toe dat zwart een 
inktvis op d3 krijgt:, waarna er vrese
lij l<e dingen g·aan gebeuren met wit . 

18 Lf6-g7 
19 g2-g4!? 



1 

Wits stelliTXJ vertoont weer een fat
soenlijke aanblik, en als hij nu de 
vrije hard zou hebben kan hij zelf s 
gevaarlijke aanval krijgen. In een 
open stellirg of eirrlspel is zijn piorr
fonnatie echter niet zorrler bezwaren . . 

19 
20 c3-c4 

:Een moeilijke keus voor wit. Na 20 cb4 : 
Db4: is de (wenselijke) opmar'S f4-f5 
moeilijk meer te realiseren vanwege de 
zwakte van zijn koningsvleugelpionnen. 
Het toelaten van dameruil na bijvoor
beeld 20 Pd.4 bc3: 21 bc3: is natuurlijk 
afschuwelijk voor wit - 21 .. . Dbl: 22 
Tol: Pa4 wint al meteen een pion. Met 
de tekstzet lost hij zijn problemen ook 
niet op, zoals blijkt. · 

20 
21 Pd.2:c4 
22 Dbl:dl 

d5:c4 
Td8:dl 
Pc5-e6!? 

• An:i~re zetten zijn ook wel goed, maar 
de tekstzet pakt de witte zwaktes zo 
di:r:-ekt mogelijk aan. Zowel Pc4 als f4 
staan in, en 23 f5 Tc4: 24 fe6: Tg4:+ 
25 Kgl f.e6: is hopeloos aangezien het 
schaakje 26 D:18+ Kf'i niets oplevert . 

23 Pf3-d2 
24 ru ·: ·-f3 

Db7-d5 

Kost materiaal, :Illnar er dreigde het 
verlies van de kroonpion op f4 door 
24. . . 004+ en ik had nog net geziG.n dat 
24 f5 Pg5! wit ook niet helpt, bijvc~ 
beeld 25 Db3 Le5: (I.ti4+ 26 Knl Dg4: 27 
Db4: is niet zo duid~lijk daar Z7 . .. 
Pe4 faalt op 28 Db7) 26 Pe5: De5: met 
pluspion en ....... ,~e1 'lig spel voor zwart . 

24 D.;':-d4 
25 Df3-f? Tc8 :o ..,. 
26 Pd2:c•( Di4:c4 
'Z"l .2-b3 Dc4-e4 
28 Df2-f3? 

Het is voor wit niet aantrek. ':elijk af 
te wachten tot zwart zij n stukken heeft 
gemobiliseerd om zijn koningsstelling 
te belagen . Bovendien li jkt een vlucht 
in het ein::ispel aanva.a...--è .:ar - aangez i en 
door de gelijke piongroepen de t ~ch
nischt- opgave behoorl ij k zwaar s chi jn t . 
Na enig nadenken vorrl ik echte r -~~n 
eenvoudige methode om de witte pion
struktuur te kraken, en zelfs nog 

meer materiaal b.lit te maken. 

28 De4:f3 
29 Tf1:f3 g6-g5 ! 
30 '"1--f5 Pe6-d4 
31 . 3-e."3 l.g7:e5 

Dat had de witspeler niet gezi en. Het 
verloop van de partij was hem aan te 
zien geweest en nu zat hij zichtrear 
te relen als een stekker. Geeft ie op? 

32 Kg1-g2 

Nee, nog even doorspe 1 er , ·. 
Voor wat nu volgt is het goed dat de 
lezer begrijpt hoe ik mij op dit moment 
van de partij voelde: eerst had ik mijn 
tegenstarder positioneel overspeeld, zo 
meende ik trots, om aaarna taktisch 
mijn welverdiende beloniTXJ te innen. 
F.en r 1<ore van 4 uit 5 zou mij in een 
uitstekende positie brengen voor de 
l a ,tste rorxle van morgen. an dit eind
spel te winnen hoefde ik me tenslotte 
niet m+"'e:r in te spannen. Of wel soms? 

32 f7-f6 
33 Te3-e1 Pd4-b5 
34 Tel-dl Le5-f6 
35 Tdl-cl Pb5-....:.3 
36 Tc1-c2 Kg8-f7 
'37 h2-h3 

Zwart hee lt de. stelling afgesloten, 
maar in plaats van een plan te verzirr
nen 'laat nu de zwarte koning, in kenne
liJKe staat, over het bord zwalken~ · 

'37 
3d Kg2-f3 
39 Kf3-e3 
40 a2-a3 

Kf7-e8 
Ke8-<l7 
Kd7-c6? 

Ik had tevoren met een half oog gekeken 
flikr 40 . .. ba3 : 41 Tc3 :+ Kb5 42 Tc2 Le5 
43 'fä. ", Lb2 met eenvoudige winst, maar 
ontdekte nu tot miin ongenoegen 42 Tc4 
Lb4 43 Kd3 ! en zi,·t1rc komt niet verder. 

40 Kc6-b5 
41 a3-a4+! 

Aldus heeft de zwarte drinkeboer wit 
van een pionzwakte afgeholpen en nu 
kan hij ontnuchterd terug naar huis! 

41 
42 Ke3-d3 
43 Tc2-f2 

Kb..'5-c5 
ld5-f4 
Kc5-d5 

' 

Î 

1 



44 Tf2-fl 
45 f5:e6 

e7-e5(?) 
Kd6:e6 

Hier had de zwarte koni~ od< kunnen 
staan met de witte pfon niet op a4 maar 
op a2, en de eigen pion niet op a7 maar 
al op a5. Het verschil is aanzienlijk. 

46 Kd3-c4 
47 Tfl--el+ 
48 Kc4-c5 
49 g4:f5+ 
50 Tel-fl+ 
51 Kc5-b6 
52 Kb6:a5 
53 Ka5-b5 
54 a4-a5 
55 h3:g4 
56 Kb5---c6 

a7-a5 
Lf4-e5 

t6-to 
Ke6:f5 . 
Kf5-e4 
Pc3-d5+ 
Le5-c3 

h7-h5 
g5-g4 
h5:g4 

Het is nog knap spannend geworden en 
tot mijn spijt trapt wit niet ih de 
opzichtige val 56 a6?? Pc7+ 57 Kb6 Pa6: 
58 Ka6: g3 met gemakkelijke winst. 

56 
57 Tfl--el+ 
58 a7-a6 

Lc3-d.4 
Pd5-e3 
Ke4-f3 

Or.tdanks de pijnlijke orrlerstrepirg van 
'1Ïjn erbarmelijke eind'3peltechniek kon 
ik hier tevreden vas"'t.stellen dat zwart 
to,;h nog steer - 71"el ,noen stom : op het 
loa~sche 5Si Kb/ ~P-idt 59 . . . g3 60 a7 
T...3.' 61 Ka7: Kf2 62 Tal g2 63 Ta2 Kf " 
64 Tg2: (64 Tal? Pfl' Kg2: op het 
nippertje tot een el~ . .:e!"ltaire winst
stelling, aang : ien de witte koning 
zich te ver van het strijdgewoel heeft 
bewogen: 65 Kb6 Kf2 66 Kc5 Pc2 67 Kc4 
Ke2 en wit is in tempodwarg. 
We waren beiden alweer in lichte tijd
nood èn in de uitvluggerfase, maar des
ondanks dacht wit geruime t ijti na vc~Jr 
hij tot de partijzet bes lcjt . 

59 Kct-b5!? g4-g3 

Ik zag dat wit geen zet meer had, maar 

na zijn onmiddelijke antwoord . .. 

60 Kb5:b4 

speel e ik à tempo l.e ... ontzettende ... 

) Kf3-f2?? 

Verschrikkelijk! Ik vergat helemaal cm 
het geplarde 60 ... Pc2+ 61 Kc4 Pel : 62 
Kd4 : g2 63 a7 g1D+ uit te voerep! De 
witspeler haa tevoren gemeend nu op 
zijn beurt 64 a8Dt te kunnen spelen, 
maar had overzien dat hij schaak sta-1t. 
Na de afschuwelijke tekstzet .; 1et 
op slag niet meer gewonnen . 

61 Tel-al Kf2-f3!? 

Wanhoop! Want nu staat · na 61 ... Pc2+ 62 
Kc4 Pal: 63 Kd4: g2 64 a7 glD de zwarte 
} ->nirg in de baan van de daml3, zodat 65 

. a8f\ we: mogelijk is! fuvernien is 61. .. 
g2 6/ Ta2+ Kf3 63 'fg2: totaal remise, 
aargb ~ien de witte .a-pion zwart één van 
zijn stukken kost. 
De . in a-Fr · = ···.en gespeelde tekstzet 
brengt a: _ dreigirgen weer in de stel
l i ng en verleidt tot 62 a7? waarop 62 ... 
I.a7 : 63 Ta7: g2 64 Tg7 (64 Ta2 Pfl) Pg4 
65 Tf7+ Kg3 wint voor zwart.. Wit had nu 
echter met 62 Ta2 ! ! zwarts pion onscha
delijk kun.'1en maken: iets als 62 .. . Pd5+ 
63 Kc4 Lf2 faa.lt simpel op 64 Kd5: g2(?) 
6.; Tf 2: + . . .. · . .a voo.t-genomen om na 62 
'a2 ! ! maar ó2. . . 'g4 te spelen, maar ik 

.noest na de partij vaststellen dat wi~ 
met 62 37! (nu wel!) ruim kan standhou
den. Kijk zelf maar: 63 . . . I.à7: 64 Ta7: 
g2 65 Tal Pe3 66 Tg1·Pc2+ 67 Kc3 Pa3 met 
een benauwde remise . 
Als wi t niet de nöOdz.aak had gehad snel 
een ?..et te doen, en boveooien niet had 
gemeeoo een nog "betf')-r~" remisemaker te 
'·,ebben , maar bovena.l niet door de goden 
van a l z ijn zinnen was beroofd, zou 
deze ~'~rtij nog in c.,en sof voor mij 
zijn geö : . .digd. F.chter ... 

62 Tal -gl ~ .' Pd4-c2+ 

~edankt! Wit gaf het ontredderd op. 
De volgende dê.J wist ik eveneens te 
winnen, wat goe1. genoeg bleek voor 
een gedeelde t ·n'eede plaats in de B
groep en een vette geldprijs. 

Het afgel ;t-:en sei~::ren waren mijn spel 
en resul "aten tamelijk ko!"!Stant; ik 
bereikte de halve finah n de US-



beker; werd topskorer van het tweede 
team en won met de maxi male skore e, 
groep 2 in de eerste cyc lus van het 
seizoen. Mijn partijen uit die groep 
stemmen me nog tot tevredenheid: geen 
van mijn tegenstanders hüd eigenli j k 
veel te klagen over de eigen nederlaag . 
Zoals kon 'W(,."'ll"den verwacht :besliste de 
strijd met Marc o<.re:r de ?irrlzege, en 

• over die part.ij was ik ook het meest 
te spreken, hoewel er na afloop - zoal E 
altijd - mirder reden voor bleek te 
bestaan dan ik wel had gedacht. 

De Weesper, groep IIa(l), 11.10.88 
Wit: Bert Westera 
Zwart: Marc Ordodi 
Spaans, Pseudo-Bogol joebov--variant 

1 e2-e4 
2 Pgl-f3 
3 Lfl-b5 
4 Lb5-a4 
5 0-0 
6 La4-b3 

e7-e5 
Pb8-c6 

a7-a6 
Pg8-f6 

1'7-b5 
d7-d6!? 

Een QNJebriJikelijke zet op dit moment. 
Het verschil ten opzichte van het meer 
gespeelde 6. . . Le7 is dat pion e4 niet 
onmiddeliJK dekking behoeft , aa~ezien 
7 c3 Pe4: 8 I..d5 niet vers t andig is. 

7 c2-c3 
8 d2 J4 
9 d4-d5 

10 Lb3-c2 

Lf8--e7 
Lc8-g 4 
Pc6-c15 

o--0 

Ten opzichte van de Ebgoljoebov-variant 
heeft wit nu de zet Tfl-el }r mnen ui -ï.:.
sparen. De vraag is of dit nuttig :is. 

11 Pbl-d2 
12 . ·~-t ) 

c7-c5 
Lg4-d7( ! J 

~ ,.1.en verkiezen het om in een s .;0r. 
geliJl<e situatie d; loper naar h5 ~trug 
te trekken, maar zwur;:. lijdt hier geen 
tem.pover 1 ies: in andere varianten met 
een witte pionopmars naar d5 wordt de 
manoeuvre Lc8-:b7-c8-d7 ge:realisee n i, 
wat vaak ook speelrear- is. O.,> d7 staat 
de loper beter, want niet bioot aan de 
opnars g2-g4! 
Wat voor olan moet wit P' t k"ezen? Een 
mogelijkh~id was geweest 1~ ::e 2 om met 
14 Tdl te vervolg en, maar ik .besl oot om 
eerst nog 1 ·~ wachten op zwarts o lan. 

13 b2--b3 g7-g6 

Marc wH f7 - f5 doorzetten. Aangezien · 
wit weinig speel r uimte heeft voor zijn 
paard en besloot ik maar toe te geven en 
de bespar i ng toch uit te geven. · 

14 .lfl-el 
15 Pd2- fl . 

Pf6-h5 
Ixl8-e8!? 

Onmiddelijk 15 . . . f5? faalt natuurlijk 
op 16 ef5: gf5: 17 Pe5: maar nu kan wit 
de opmars niet verhinderen. F.en andere 
mogelijkheid was misschien 15 . .. Pf4 , 
hoewel er geen zwart paard gereed staat 
r..>m na 16 Lf4: ef4: het vri ,~ :imen veld 
e5 te bezetten en wit dus .. _ ... f - meteen 
of na verdere voorbereidiTYJ - tot de 
doorbraak e4~5 kan be.sluiten, wat zeer 
gevaarlijk kan zijn. Door de tekstzet 
blijft het karakter van de strijd meer 
gesloten. · 

16 Lcl-h6 
17 Pf1-e3 
18 001-e2 

fh.5-,g'l 
f7-f5 

Pa5-b7 

Het p.~' · 1oet weinig op a5 en wit 
storrl ;. .-.iu.r om het met 19 b4 te ver-
drijven. Dit is ni et goed te ve.rhirde
r en , 11K1ar er is niets op tegen om het 
paard vri jwillig terug te trekken. 
Fiem onmiddelijke poging om met 18 ... 
b4 operaties op de drimevleugel t<" 
~innen ZOt t na 19 cb4: ! (na 19 c4 
.'b7 he e L ..... · .. op akdef spel) cb4: 
20 Ld3 t .ot moei ijkheden leiden. aan
gez ien de samenwerking van de zwarte 
stu J.:' :m ·te wensen overlaat . 

- 19 b3-b4 Ta8-c8 

Begi n v~ een verkeerd plan. F.en nut
t.' ge Wdchtzet als 19. . . Tf7 kwam zeer 
in aanmerking. Ook ·-·,ts volgerrle zet 
verdient kritiek , aargezien hij daarna 
niet 1:'>ij machte is de controle over de 
ve 11·"'1') a5 en c5 te behouden. 

20 a2-a4 
21 c3:l . 
22 Pe3-g4 

c5:b4 
f5-f4 



22 Tc8-c4? 

Volhardt in de foutieve strategie: c. 
' aktiviteit is slechts schijn. Na afloop 
konden we vaststellèn dat zwsrt (ode 
zomer toren op a8) kon b-~luiten tot 
22. . . a5 ( ! ) aa met geweld veld c5 
voor het zwarte paard vrij te maken. 
Zwart krijgt na 23 b:iS: ba4: uitstekerxl 
spel , dus moet wit iOJaan op 23 ab5: 
Lb5: 24 lli2 ab4: 25 DM: Pc5, waarna 
zwart. ook niets te klagen heeft . Al .s 
wit i ets wil bereiken kan hij dat uit
sluiterxi op de koni~leugel proberen. 

23 Tal-bl De&-c8? 

Hierover dacht Marc geruime tijd ·na en 
hij deed de zet met enige tegenzin, in 
het kenneliJ"ke besef dàt er iets was 
misgegaan. Het was nu te laat V'!,)Or' 

23 . . . a5 24 ba5: (24 ab5:? Tb4: 25 I.rl.3 
Pc5 is niets) aao;Jezien zwart na 24 .. . 
Pa5: 25 ab5: een pion achterblijft. 

· want 25. . . Lb5:? 26 Ld.3 zo.i nog- meer 
mate..;:-iaal kosten. Beter was het toch om 
te t.rachten te blijven staan met 23 .. . 
Tf7 24 1d3 Tc8. Wit heeft dan wel ·swaar 
overwicht op beide vleugels. maar P.a de 
tekstzet is zwart reddeloos. 

24 Lc2-d3 
25 a4:h5 
26 I.d2 1)5 

V h3:g4 
28 lh6:gl 

Tc4-c3 
• ~6 :b5 

Ld7:g4 
Dc8 :g4 
Kg8:g7 

Zwart heeft het materiële evenwich ;:. be
waard, maar duidelijk is de katastrofc 
op de witte velden. De lqpers zijn zeer 
orgeliJ"k, ofschoon ZW':Uts laatste hoop 
in de komerrl~ tijdnoodfase. 

~9 r-.. -cl 
30 Tbl:c1 
31 Pf3-d4 

Tc3:c1+ 
Le',"' -d8 

f4--f ::.~ 

:Een pionoffer ::m tijd te winnen en de 
torenlijn te openen en bovendien een 
kleine val: 32 Pe6+?? De6: en wint. In 
het eindspel na 31. .. De2: 3G Pe6+ Kh6 
33 Le2: is zwart geheel kansloos. 

32 Pd4:f3 
33 Tc1-c6! 

ld8-b6 

Herove1 :: het t. jdver lies .. aargezien 
33 ... · La7 34 Tc7+ Tf7 (anders st r ' .ar-
lies) 35 Tf7:+ Kf7: 36 Pe5:+ de dame 
kost. Zwart wordt alsnog gedworgen om 

he t eindspel in te gaan, waarin wits :
ove.rwicht op de damevleugel onverbid
delijk wint. 

33 Lb6-d8 . 
'34 r ... .,-d4 Ig4:e2 
35 Pd4-':e6+ Kg7-h6 
36 I.b5:e2 Tf8-f7 
'37 l.h5-a.6 Ld8-g5 
38 Pe6:g5 

F.en (hm ! ) onnauwkeurige tussenrui 1. 
aangezien onmiddelijk 38 Tc8 zorxier 
pardon het zwarte paard - in .. ,isch 
;;,'paan.se benauwenis - buit illdken. 
Invloed op de uitkanst van de strijd 
heeft het echter niet meer. 

38 
39 Tc6-c8 . 
40 La6-h5 

I<h6:g5 
Tf7-d7 
Td7-f7 

Verliest alsnog op slag, hoewel wit na 
het 'OCldzake 1 i jke 40. . . Td8 oc::k uit 
meerdere winsten kan kie7..en, de eenvou
digste ·,;1 41 Td8: Pd8: 42 Lc6 en wit 
bereikt · · , gewonnen pionneneindspel. 

41 Lb5--c6 

En na te zijn bijgekomen van de tijd
strijd gaf Marc het. op. Het zwarte 
paard gaat verloren na 42 Tb8 . 

.ue ·erkeliJk te.:,1., kwam natuurl iJ"k in de 
~weede cyclus. in groep 1. Mijn tweede 
plaat-- "1'àS verrassend hoog ( toegegeyen, 
ook ~at geflatteerd), maar neg mee~ in 
mijn nopjes was ik met mjjn eerste 
overwinnin;, op m1jn e.rgste 1:welgeest, 
de to~OJ:'"\1r van het eerste. in een 
overigens verre vai, kor.rekte partij. 

De Weesper, groep L~ · J , 23. 05. 89 
Wit: Bert Westera 
Zwar ~ : &l Schouten 
Sicill ·.1·"' 'S, Najdo:rf-variant 

1 e2-e6 · c7-c5 
2 Pgl-f3 d7-d6 
3 d2-d4 c5:d4 
4 Df3:d4 Pg8-f6 
5 Pb1-c3 a7-a6 
6 r~ 1-g5 e7-e6 
7 f2-·f4 Dd.6-c7!? 

Al sirxl& !lZe e~'te part.i_i, ruim drie 
jaar geleden , heeft Ed de Hoofdvariant 
van de '.-1jdorf - zijn ,- .e openirg -
tegen mij vermeden en :ü-. had rekening 



gehcu:len met wat atrlere systemen . Zou 
Bi, zo vroeg ik me af, zich speciaa l "1P 
dit orgebruikelUke systeem hebben 

' voorbereid? Na enig aarzelen wees ik 
de PQ'3itionele aanpak 8 Lf6: gf6: 9 Dd2 
van de hand en koos toch vcx:>r de meer 
ag1 essieve Najdorf-opzet. 

8 <00.1-f3 Pb8-d7!? 

En dit was een tweede verrassirg. want 
dit had ik Bi nooit zien spelen en ik 
had het ook zelf neg nooit moeten be-
strijden. De zwarte opstell:irg zorrler 
Lf8-e7 heeft geen eigen naam. maar is 
op het hoogste nivo in onbruik geraakt, 
naar we moeten aannemen vanwege onbe
vredigerxie resultaten. 

9 Q-0--0 
10 Lf1:b5!? 

b7-b5 

"F.en belangwekkend offer, dat tot on
overzienbare komplikaties leidt, waar
door niet met atsolute zekerheid kan 
word~n gesteld of het offer korrekt 
is," aldus :atwe. Uiteraard is dit de 
meest rigoureuse aanpak, hoewel wit 
diverse scherpe mogeliJKhed.en heeft. 

10 
11 e4--e5 

a6:b.5 
Ta8-a5! 

Het normale 11. . U,7 is mirxle.r goed 
:bevorrlen vanwege 12 Pdb5: Dt:8 13 De2 
de5: 14 Do4 en zwart staat bloot aan 
een aanval van bjjm de gehele witte 
strijdmacht. Äîrlere ve.rdedigir:gen 
hebben ock geen goede reputatie . 
Uiteraard ke1rlen Eli noch ikze l. f het 
woud van varianten waaraan de beoor
riel ing van deze zetten i..en grorrlslag 
ligt , maar je kies ~ niet vrijwillig 
zett~n waa."'Va.. ~ i:éét dat ze tot een 
~ · ,·'nkeliJKe bte11i~ kunne.."1 lei~en. 
fli had de tekstzet ·~- eens gezien, . 1 

hetzelfde t:heariehoe .. ~ dat ik ook heb . 
Dat nu, lezer, is wetenschappelijke 
vooruitgarg. 

12 N4:b5 
13 e5:f6 
14 l.g5-h6!? 

:r'c7-b8 
g7 : f6 

Ook deze l:ichtelijk verro. --~r-te zet had 
ik niet van mezelf , maar ko, 1:: me neg 
vaag he- · nne:r-en d.ls ee n pcging an wits 
initiatief gaar ...le te houden . Het '-'' .r 
voorzichtige 14 1114 'Ib5: 15 Pb5: Db5: 
leidt tot een materieel ongebalanceerde 

stellirYJ , waarin zwart aktief spel 
hee f t e.n tevreden kan zijn. 

14 
15 Fl:n:d6+ 
t 6 g' 4'? 

Lf6:h6 
Ke&-e7. 

Wit heeft een stuk geofferd vcv:,r een 
paar pionnen en hoopt op aanval . Ik was 
inmiddels ge.tieel uit mijn openings
theorjA en in plaats van de tekstzet 
wordt r,:.,rmaal 16 Kbl gespeeld. Ik had 
ech (r helemaal geen zin om tijd te 
ve.rlJ.ezen met eei:l k.onirgszet en zag 
dat er na de tek...<=rtzet 17 g5 gevolgd 
door 1& dreigt, met direkte winst . 

16 Th8--g8? 

Fd verhindert. de overval en blikt 
tevens begerig naar wit."3 pionnen. Hij 
keek ook naar 16 ... Db4 17 g5 Df4: f·! 
~8 !)f4 : Lçr5: .,.,~t . herstel van het 
"-ai.er i~le >w-, --,1w , .. nt. N<l 19 Thfl staat 
,·it. echter duidelijk beter : zijn 
stukken nemsn mooie velden in en z1jn 
dare" .0ugelpionnen k"l..mnen orx;ehinderd 
naar veren worden qebracht. 
Het 1 i Jkt e-.r echter op dat de waarde 
van wi~ 1 ~. ·:,;4 kan worden 1)€,twijfeld. 
De kritieke zet is 16 .. ~ Pe5!? Na 17 
Ig3Pg6181hf1 (18 Td4? Pf4: 19 Tf4: 
006: is hopeloos) i~ : :a .. . Db4 oo wel 
aar-gewezen (en natourlijk niet 18 ... 
Pf4:: 19 Tf4: e5 20 Pf5+ met winst). 
Het ~ ,"'a~e 19 Pde4 leidt nu door 
19 . .. 1'ïu:: ! 20 Pa.2: De4 : 21 Da3+ Ke8 22 
Pc3 Lf4:+ 23 Kbl tot i.:aterieel voordeel 
voor :zw?-.rt, .in overigens knap . la...~ige 
stellin;r. En iets beters zie jk niet 
voor wit , want het scherpe 19 g5 ! ? fg5: 
20 f 5 is niet afdoende: weliswaar is 
20 . . . ef5:? 23 De3+ Kf6 (op 21 ... Le6 

olgt. 22 N...."'+} 22 Pc..8: Tc8: 23 Pd5+ 
Td5 : 25 Td5: niet zonder gevaar voor 
zwart ; m.~· .... na 20. . . Pf4 ! ontl::reekt 
ûfdoer:de Komuensatie voor hat stuk. 
Al met f •. ma~lct dit mijn "'8denksel 
bed.enkel ijk , maar Fd en •.1. • stom een-



: ·zelfde -afwikkelir.g voc,r ogen. zo bleek. 

17 Tul-el? 

• l 

Het was alsnog mogel°Uk 17 Kbl ! te 
· spelen en het ruttige 16 g:4 tegen ~t 

matige 16. . . Tg8 erbij te Jl.:--hben. 

17 ., 
18 Df3-e4 

Pd7-e5! 
Tg8:g4 

Zoals verderop bliJltt is dit de beste 
zet. maar het cgenschi jnl i JK wat kt èmoe 
18 ... Pg4: 19 Ill7: was. ook mcgeliJ"k . Na 
19 ... Lf4:+ 20 l<bl ld.6: 21 tge: is 
21 . . . La3?? nu onverstarrlig vanwege mat 
door 22 008. terwijl ook het zwarte 
paard hargt. Verder dan dit had ik niet 
gekeken. en inderdaad staat wit na 21 ... 
Rl2: (na 21. .. Pe.5 blij°ft wit een pion 
voor) 22 Td6: ! Difü (22 •.. Kd6:? 23 
008+ en 24 Da5:) 23 Dc8: heel prettig, 
maar 21. . . Tg5 ! 22 Pd5+ Td.5: 23 Td.5: 
Ph2: leidt tot een interessante m.aar 

. - uitvlucht - onvooxbpel.bare strijd. 
Probeert zwart overigens bovenstaame 
wridnt (na 18 ... Pg4: 19 J:h7:) te ver
sterken door de tussel'l'Zet 19. . . 1g7. 
an na 20 Ib8? Lf4:+ · 21 KJ.:>1 L.i6: 22 ~: 
wel met 22 ... La3! te kunnen uithalen, 
dan ziet het er na 20 De4! naar uit dat 
al leen zijn eigen stukken jn de knoop 
zijn geraakt. 

19 De4:h'7 
20 K'cl-bl 

lh6:f4+ 

Nu dreigt wit door de zwakte van f7 
win.neme aanval te krijgen middels eer 
kwaliteitsoffer op e5. Eli .dacht nu lang 
T)a, en mij leek zijn stellirg veroacnt. 
1 let ontgirg ons eet te:.:· reiden dat zwart 
de kans heeft zijn '",tukken te hergroe-· 
pe:rer, vanweg.., . · · z..rdkte van wi ts 
ey·. ·· "Ste rij . Na 20 . • . Ta6 21 P.::fr,~ I.rl'"'' ! 
ilre ke:Jcen achte1 af slech ts naar 21 ... 
T..b6? wat zwart ra 22 "4! machteloos 
maakt tegen de ·titte overval) moet. wit 
wel ir.gaan op 22 Te5: Td6: ! 23 Pd6: 
ttl6: {de poging tot tegenaanval 23 ... 
Le5: ! ? 24 Df7: + Kd8 25 Pc4 D:tê geeft 
wit minstens eeuwig schaak met 26 Pe5: 
fe5: V Df8+ Kc7 28 006+ Kc8 29 Df8;.) 
24 Teel met een itstekende stelling 
voor zwart. Vreemd dat de:2 ~ -~ntaire 
wending ons beiden ontging en Ei koos 
voor eer. meer d'i rekte, maar VP.xdacht.e 
oplcssirg-: 

20 Dt6:d6? 

21 Td1:d6 

De partijzetten had . ik tevoren - gezien 
d.e boven.staarde analyses moger> • •e we! 
2..3ggen; merkwdèll:"d.ig genoeg ~ 
als de 'hoofdvariant•! .Achteraf bleP...k 
Fl:i op dit moment van de partij~ 
redelijk te syreken over zijn stellirç. 
Ook Henk Simon en Ro.b van Gompel spra
ken ov~;r mijn pcejtie ·als "zeer slecht" 
:r:-.spektieveli jk "totaal ·verloren" . Deze 
heren ,, lt hun oordeel niet te zwaar 
aan te :rekenen, want bij een vluchtige 
blik ' ijkt het erop dat zwart met twee 
lopers en toren têgen àame en pion er 
materie el r.iet slecht van.'\f is gekanen. 
Tijdens <,~ .. ,,.;1rtij - en nu neg - vorrl ik 
de zwartt:. stelling zeer bedenkelijk: 
het totale gebrek aan samenharq binnen 
de zwarte krijgsmacht. is een ernstig 
bezwaar, terwijl wit zijn paai- stukken 
in een ~ien in de strijd heeft. 

Kd6--c7 

;-_,,ru g achter de pionnen. is het mimer 
_veilig: -~2 • .. Ke7? 23 th8 kost na 2~~;. 
'fa8 24 Df6:+ Kf8 25 h3 een &~<: terwijl 
23 . . . Ld9 24 Df6: + Ke8 25 Pd.6+ Kf8 26 
D:iSt- een toren ve:.'liest. 

23 rh7-h3 ( ! ) Kc7-.b6 

Zwart lcopt op eiersc.dlen; het is 
biJna onmogelijk uit te maken hoe hij 
zijn ::01drç het beste moet verdedigen. 
Ik nt')l.i'.~ , ietbebbers van harte uit om 
te proberen het lett=-.r te doen dan B:i. 
De daa.ie houdt een 00'l'je op het kluitje 
stukken t ,rwijl wit ook dreigdé te 
winnen mei:. 24 De..."':\+. 

24 Pe4-d6 

Op een loperzet als 24 ... Ib7 is een
voud.ig 25 Pc4+ b.lite~ewoon pijnlijk 
vr:x:;r zwar' . aange7i _en beha! ve het ver-
1 ies van ó.e kwaliteit zijn stellirg 
ook nog ".stort en e:r SJY'·--~ig meer 
:mat eriaal verloren gaat . 

~-- - - -- - -- - - - --- -- -- - -- -



25 Ih3-b3+ I<b6--c7 

De ar.dere kant op is meteen fat.aal 
25 ... Ka6? (of vreselijk 25 .. . Ka7?) 
26 Da3+ Ta5 V Db4 en wit wint. 

26 Tel-dl?! 

Het mag geen _verwornering wekken dat 
• ons beider bedenktijd al flink was 

geslonken en de tekstzet is een uiting 
van wits verlargen met alle stukken de 
zwarte koning aan te val en. Dat blijkt 
echter :zo niet te kunnen. Aangewezen 
was het banale maar sterke 26 Pe8+! 
Zwart heeft drie koningszetten. maar 
de meest voor de hand liggerrl.e schuifel 
26 ... Kc6 geeft wit gelegenheid tot het 
nu wel krachtige V Tdl ! Het mat is 
niet afdoende te parereh: dekking van 
veld d6 door een paardzet als 27 . . . Pc4 
faalt op 28 Df3+ met torenwinst en na 
V .. . Td5 is 28 Dc3+ fataal; bijvoor
beeld 28 ... Kb6 29 Dc7+ Kb.5 30 Td5:+ 
ed5: 31 Pd6+ Ka4 32 Da7+ Kb4 33 Ce3 mat 
of 28. . . Tc5 29 Td6+ Kb5 30 a4+ met 

• winst. Derhalve is zwart gedwongen een 
kwaliteit aan te bieden. maar dit kan 
natuurlijk niet met 26 ... Kd7? V Pf6:+ 
en zijn stelling stort ineen. Resteert 
de zet 26. . . Kd.8 waarna 1et nonDa l e Z7 
DM+(?) Ke8: 28 DcS: ld7 29 h3 tot wit 
overwicht leidt, maar Z7 Pf6: ! w:innertl 
blijkt. Zwart kan (en moet) dB kwali
teit redden en de zwa.vtveldi ge loper 
gedekt houden (moet ook, zoals h · e:r
orrler zal blijken) met 27 ... 1h4, ma~r 
wit heeft een ijzersterke damemanoeuvre 
in 28 Db6+ Tc7 29 Td1 + Pd7 ( 29. . . Id7? 
30 Db8+ Tc8 31 D16 verliest C) slag} 30 
Db4! Aangezien zwart in deze analyse zo 
wijs was om zijn l o~c gedekt- . te houden 
heeft hij nu de ti je om met 30 ... To7 
\:-en ventiel ~-: '<'lk,-.n, maar na 31 Df8+ 
Kr-~- 32 Df7: is h~j toch r~deloos. W-it 
ga,..:t beslissend ingrijpen op velu ct·-
De partijzet blijkt ~art een ietwat 
verrasserrle IllO'Jelijkheid te bieden de 
onmiddelijke gbvaren te bezweren. 

26 Tc5-d5! 

Intuïtief grijpt :&l zijn kans;! Niet 
goed was 26 . . . Pd7? 2:/ Pe8+ Kd8 28 Pf6: 
met overgarg ooar de voor: "'lal . le ana 1 yse 
en een winststellirg- voor wh. na het 
gedwongen 28 . . . Th4 29 Db6+ Tc7 3v DM 
1b7 31 Df8+ Kc7 32 Df7:. 

Z7 Ftl6-b5+ Kc7-d.8? 

B::l heeft zich hard.nekk:ig verdedigd, 
maar hierna trekt zwart, voor zover ik 
kan zien . alsnog aan het kortste eirxl. 
Tijdens de partij voelde ik enige 
afsch w VOCJr t,-=--1-. kwaUteitsoffer V. ',. 
1b5 : - ït5 : I w"aarmee zwart zi jn 
ste b· jeen ~ten een potentieel 
gevaarl1Jke witte pion van het bord 
haalt . Het was praktisch zeker te 
rechtvaardigen. hoewèl zwart na het 
normale 29 a4 naar mijn menirq nog in 
serieuze moeilijkheden is. Echter. er 
:bestorrl een sterke-re meg-el ijkheid in 
het wat orqewone V. . . Kc6 ! o-. cmderste 
Y-lj speelt wit weer parter ... .=hoon 
hij na 28 c4 Tdl :+ (?) 29 f>..i~: lijkt te 
winnen ~at veld d6 niet kan woruen 
verdedigd. Echter, met 29. . . Kb7 ! houdt 
zwart stand, aangezien 30 Pd6+ Kb8 31 
Pf7: (?) na 31. . . Ib2: !" wit bijna dwirgt 
het te laten bij eeuwig schaa.l<. :&:)Ven
dien i. er geen reden waarcm zwart 
Z€-l f <it. torens zou rui 1 en want na 28 ... 
Td7 · 1 ) is zijn situatie er sterk op 
VOOli..lit gegaan. Wit kan misschien maar 
het beste tot 28 Pa7+ Kc7 29 F.o5+ met 
remise<.. . eeuwig schaak besluiten • 
aanJezie 1 i9 Dc3+ Kb7 30 Dc8:+ Ka7: een 
stelling oplevert die volstrekt ondui
delijk en in tijè.no<.xl ge."'1eel onhandel
baar is. Maar toen Ed de t&.stzet had 
gespeeld voelde ik mij er voor het 
eerst in de partij zeker van dat ik 
ÇT"': .·onnen m0f'-.. staan .. . 

28 Tdl:d.5+ 
· 29 Db3:d5+ 

e6:d5 
Lc8-d7 

Iets beter was onmiddelijk 29 ... Ke8, 
zoa ls we achteraf. va~tstelden en zoals 
uit de a.ante~:enirçren op de volgerrl.e zet 
moge 0lijken. 

30 a2-a4 Kd8-e8 

T~ja, hoe gaan de zwarte stukken de 
pion ,·.-'? stoppen, of liever, de witte 
konir-yg mut.zetten? Met de koning al een 
zet eerder naar dit veld. had zwart 
hier {aëtn.)vallen ais 30 ... Pc4 kunnen 
(in)zett.t.:n, an na 31 Dc4:?? Tgl+ alsnog 
te winnen! Kalm 31 b3 Tgl+ 32 Ka2 Le5 
33 bc4: won in dit geval echtt-..r-, en in 
onze gezameliJ :e analyse achteraf bleek 

it zich tegen alle aan-valspog-irgen 
afdoende · te kur..nen veroedigen voor de 
winst . E"'·· aanpak als 31. . . Le6 32 Pc7+ 
Ke7 33 P<-:ö: fe6: :.;4 Db7+ ve.rvulde Bi ook 
met· m.tSO' ·ed ighei d, aange :; .;en wits a-pion 
niet meer met normale m:. uçlen is te 



stoppen. In de part. . J moest hij het 
boverdien nog met een tanpo mirder doen 
dan in dez.e varianten-:achteraf ! Zw.-ut 
staat definitief verloren. 

31 a4-e5+ Tg4-g1+ 

Hopeloos is ook 31. .. Ltó: 32 Db5:+ m 
de dame brergt haar kleintje veilig 

• naar de overkant. Fd bracht de tekstzet 
echter met zoveel overluigirg (en taal: 
"schaak! ") op het bord, dat ik mij toch 
nog een OrxJe 1 uk schrok : 'nu heb ik he1u 
bijna op de knieën en nou schwindelt-ie 
zich er toch niet nog- uit, wel??' Maar 
onmiddelliJ'k haalde ik weer verlicht 
adem: zwart verliest zelfs op slag ... 

32 Kbl-e2 
33 Pb5-c7+ 
34 Pc7:e6 

ld7-e6 
Ke8-e7 
Lf4 .:h2 

'Ireurig. maar na 34. . . f e6: 35 Dc5+ int 
wit de zo gretig schaakgevenie toren. 

35 Pe6-c5 
36 Pc5-e4 
'31 005-d6+ 
38 Pe4:f6+ 

Tg1-g5 
Tg5-g6 
Ke7-e8 

En ffi. gaf op. Voc1r het eerst! Joepie! ! 

Deze laatste partij uit dit artik~l is 
de door mij uitvoerl.gst gearelyseerde 
partij ooit. Gaandeweg kreeg nameh jk 
het ver 1 a.~en de ovarharrl om op diverse 
kritieke momente.1 in de pé'"..rtij de waar
heid over àe stelling loven tafel. te 
krijgen. En af en toe heb ik me bllnd 
zitten analyseren als er w~~r eens een 
aanvankeliJl<: zo overtuiqerx.le variant 
bleek te kunnen wo!'"de:1 h·ee.r l egd. Jank! 
Dit sluit uiteraard n:i.et uit ·dat ik 
ernstige v,- : _ ·~;::ngen kan .hebben 
·,em..'iakt. In ee11 - inmiddels b,~:ruchte -
.!nalyse van ten bekerpartij Pa-eer \Án 
&arle - Wim van <. ~r Bij bleek ik een 
lullig aftre~d1aakje die een dame 
kostte niet '!.e hebben gezien; kiJl<:, dat 
soort aperte blurrlers heb ik getracht 
te vermijden. V(X)r hen d ie na eigen 
orrlerzoek commentaar op deze analyse 
hebben hE'.b ik een open oor; de overigen. 
die niet aediend zijn van ellenlanqe 
zettenreclcsen, kan ik V-Zt'..l;.e:ren dät ik 
nooit. nooit! meer zo'n uicv0e1' ig e 
analyse zal laten zien in dit periodiek! 
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DE SCHAKffi PRIV~ ·. 

WEU(~ jn dit nieuwe seizoe n, oh 

ze· :bnlike l iJ'k afgesloten met een 

TWEEDE pr...E( in de altijd :boeiende 

VIJFTim{AMP. Op het S'".&JJlrllSl 

gebeurde er overigens iets ZEER 

GEDENKW'J\ARDlGIS: velen v 

SPORI'IEVELI~l die hadden meege

streden in de veelkamp, zoals ROLAND 

'llu~ H. • ADRIAAN H. , MAk'ïIJN S. , ED S . .. 

BERT ~;. en ock f.î.ATIHIAS R. waagden 

zich op de DNb'V.L.Üffi! 00k daarbij 

zetten . a hakers dus hun BESTE 

BEENTJE voor ... 

De spelers van het eerste team 

t,ebben het seizoen afgesloten me' 

i)fJ U:.N. ~;,v.• •. f-1:,:: en ZEILEN bij het 

eiland v,1n JURGEN S. Toen er des 

avonds echter werd GEB1sRBECUED 

bleken on.:~E.-jon:r ens ZELF de SMAKE

LI,.:JKSfE HAPJ"ES voor ZWERMEN BLOID

ro~,TIGE MlO.:t~. Vooral AROJAN L. 

en 1\1.~'":TT JN S. kregen acuut la...~ van 

seizoen misschien nog wat PIPS ... 

Hoewel . . . AI.fil.JAN L. is snel naar 

KORFOE gevlucht om bjj te kleuren. In 

eBn IN!'.': NATIONHU" 1'.;"'ERNCOI maakte 

hij da: .- liefät. 6 . 000 T\1/ \C'HMFS buit! 



Voc;r PETER Bt is de vakantieperiode 

op een 9:>F uitgelopen: niet alleen 

boekte hij op de Portugeese str a.nden 

MINDER VERJVERfä~ dan gewoonlijk. ook 

bleek bij thuiskomst zijn ~\K.""E met 

zijn OVERBUURVRCUW MARTA abrupt beëin

digd, aangezien ze SfIEKUM is VERHUISD, 

met onbekende bestemming ... 

sa-a<KEND NIEUWS is ons ter ore 

gekomen uit Liml:urg alwa~ Jl.JRGlll S. en 

ook ons voormalig lid AD R. zoveel GELD 

OVER DE BAI.K hebben GESMETEN dat nu hun 

Amerikaanse HIGH-T.EXJ-l BEDRIJF FAII.LIEr 

is verx:laard! Dat wordt WW, jongens .. ! 

VERBAZI~ was de mededeling 

·::m PEI'ER T. dat hij het komende jaar 

GEEN TIJD VOOR SCHAKDI heeft omdat hij 

zitting neemt in de UN1VERSITEI1'SRi\'lill. 

Het is bl i jkrear toch waar dat er 

mensen bestaan die sc..'iJllilige ZAKEN 

~5: ~IJKER vinden dan S,~ •• • 

Wij fel ici te .. -~,... R"'~·;:J'..,OF DE G. met 

:z.5 ~:, :..':studeren, m.aar zullen wel Vt.. ·-

keerd hebben begrepen c:.\t hij LERAAR 

(leraar!) zou willen worden . . . 

~rND is het ber · cht ov<:..: 

ADRIAAN H. die reeds zo kort na l et 

voltooien zij1ier s udie 1s i:. .-.rr. ,teld 

als ASSISL.:.i".'T IN 1 'PLEIDING! Hij ver 

klaarde OPENLIJK bij het onderricht 

aan de nieuwe EERSTE.JAARS uitsluitem 

oog te hebben voor de aanwezige U'I.JKE 

I~' S ,cces . · het P.RA..XTIKUM

Ol'IDER1,.1.v· , .-IDRIAAN . . . ! 

Menigeen heeft zich al verbaasd 

over de JID:El,..l'fE SUCCESSEN van PF.I'ER F. 

in de interne competitie ; onlangs 

VEl8tDEB HIJ ook onze dr i eV<)l , . _, k 1 ub

kampioen MARTIJN S. in een VLUGGERT.JE! 

Maar hierbij betrapten :wij hem op een 

BLZONDER SCHUNNIGE PffiVERSITEIT: hij 

nuttig-ie vóór de partij een C'REME DE 

BANANES! Is dit het·GEHEIM van zijn 

talrijke o ·· ... ;1inningen . . . ? 

Onlangs verklaarde OOB VANG. 

erP.stig voor altijd te heb1:ien gebroken 

met de l\'WALL.JKE GEWO)NTE om z1ch STONED 

BLDW:fN:. voortaan is ROB CT.EAN! Zijn 

nieuwe ~r-vERE ZIEL uitte zich al 

meteen te.én hij aan de stamtafel zijn 

ON1i.l::.l1ING uitsprak over deze ONMISBARE 

INFO-RUERIEK, waarin aJ~ijd het LAATSTE 
111 

NïEUWS st~at over de US-SCHAKERS. 

Volgens fi\'_,: bestaat onze nlbriek uit 

VUIGE RODDEL en wonk . sommigen er 

ON~RLIJK in AA.i\~AKT. Ja, ROB. nu 

je de wereld niet meer doe~ een RJZE 

BRIL ziet. zul je ~)Yken dat de 
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HET NIEUWE BLUNDERSEIZOEN IS PER 19 september WEER GEOPEND 

Gelukkig had nog niet iedere belo~te maakt schuldenaar z1Jn 
toegezegde kopij a~ vorige week dinsdag, want er was tet op dat 
moment nog geen goede GARGL gesignaleerd. Diezelfde avond werd 
dat echter ruimschoots in orde gemaakt: Jaap Dei~ema ga~ na drie 
zetten een pion weg (maar maakte remise>; Tom Turk verklaarde na 
zijn spel te zullen stoppen met schaken (kop op Tom, zo voelen we 
ons allemaal wel eens en je kunt het toch . iet laten>; Rob van 
Gompel meende - toegegeven, in de tijdno~d~ase - onmiddelijk te 
winnen en drukte de hem door Marc toeges~Jken hand: hij liet mat 
in één toe, enzovoorts. Kortom: het seizoen is weer begonnen en 
reke~fouten en onbegrijpelijke misverstand ~t bben weer vrij 
spel op orze borden. Met k op en schoud ers k• ~ ~i~ i ceerde zich 
voor vertoning echter onderstaande pa r tij , helaas v an mezelf: 

s t e l i 11 g na 19 . Ddl ·-el 
Peter Beuge~ - Be r t Westera 

Een zee v sch · rpe en ingewi kke l de ste l : ng; wi t hoopt op 
aanval, zw~ r t heeft zijn ~ innen gezet op sp~i in het centrum 
met onaantastbaar paard en de doorbraak d6-d5. Na a~loop ·wamen 
de spelers in een uitgeb r eide an2lyse - waa~in het c~rdeel ?Ver 
de stelling per zet .omsloeg avereen dat 21r art na een vervolg 
als 19 ... Pa5 20 Pa5: Da5: 21 b3 d5 !? toch wel mag hopen op de 
betere stelïing. De zwartspeler overwoog mogeliJkheden als deze 
en zag toen in een ~lits oat hij simpe l materiaal kon winnen. 
Hij speelde dus 19 .. . _ r' .35 ?? ? en ga ·î- op voor de verbouwer-eerde 
witspeler de hem aang s J0de n dame era~ k on nemen. 

Hiermee bare1 k t ons in z: ens onde r ge t ekend ~ een eervolle twee 
plaats op t 1 ranglijst van ~ee; e GARGLs a l ls r tijde,,, achte~ de 
legendarische e n waar-schi _;t : i j k nimme r- meer te ver-beteren GARGL. 
Berkenbo~ch - Simon, dd 05.0 1 .88. 



Wit : P. Beugel 
Zwart: A.Adamski . 
Open Haarlemskampioenechap 1e ronde, 25-R-1989 
Opening: "Onregelmatige Pi.re" 

vorig jaar . had ik i .n Haarlem 
• de B-groep gewon..~en, daarom 

probeerde ik he ·t d.it jaar in 
de hoofdgroep. Ik speelde in de 
1e ronde tegen een sterke poólse 
speler die vorig jaar de A-groew 
won. 

1. e4 
2. d4 
3. Pr3 
4. Ld3 
5. h3 

Wit kiest een ., .... 
6. Le3 
7. c3 
8. MMi2 
9. o-o 

10. Te 1 
11. Pb3 

d6 
g6 

Pf6 
Lg'7 

rustige 
o-o 
Pc6 
a6 

Pfd7 
e5 
h6 

opbouw. 

Z~'art wil zo snel mogelijk f5 
spelen. Op de 10e zet kon dit niet 
vanwege Lc4 gevolgd door Pg5. 
Martijn, die ook in Haarlem speelde, 
TOnd de witte opstell ing wat vreemd 
Ik was echt~~ tevreden, en f5 
leek mij voor zwart ni .et zo goed 
vanwege de gat en in de zwarte ::O· -
ningsstelling na e4xf5 g6xf5 
11. • .. • Kh7 
12. c4 
rh1 alles goed staat moet wit 
niet te passief blijven. 
12. ··~ f5 
13. ef gf 
DE zet 14 ._.'5ë Tf5: 15 Dc2 met 
~ bedoeling g4 te laten --rol ·4 ~n 

faalt op 1'.:> ••• ,"'4! 16 De4: }'..., .... 
14. Lb1 fill.8 
15. d5 Pe7 
16. Ph.4 ! 
Wit dreigt Dh5 en 16 ••• f4 17 Ld.2 
is slecht voor zwart. 

16. ••• De8 
17. g4 
Wit speelt in op de zwakte van 
zwart op g6,f5. Wacht wit nog 
1 zet met g4 bv 17 Dc2 Dh5 of 
17 Tc3 ?f6 dan is g4 niet goaü 
meer mogelijk en ~"-·,· zwart 
goed 
17. ••• Pf6 
18. gf b5! 
19. Df3 
N3. deze zet wordt c4-c5 voor 
wit aantrekkelijk, tevens ziet 
19 ••• be 20 Tc4: Pf d52 1 De4 van
wege dreiging f6 er slecht uit 
·roor zwart bv 21 ••• Tf6 22 Pg6 
J:>g6 : 2 3 f g, 
19. ••• c5! · 

· 20. cJ 5: 

Deze mogelijkheid ~on ik niet 
weers ;&.an. Wit kri .jgt T+3pi 
voor 2 Paarden rnaar pi on f5 is 
moeilijk 'te houden. 

,,1 20. • • • de 
2 ·1. d6 Pc6 
?2. Pg6 Kh7 
0 ~2 ••• Kg8 volgt 23 Dc6:! 
23. Pf'8: Lf8: 
24. eb ab 
25. Lc5: e4! 
Si slaagt zwart erin z1.Jn paard 

· van c6 '1.B.ar f3 te spelen wat 
wit grote problemen geeft. 
26. Dff De5 
27. Le3 Df4: 
28. Lf4: Pd4 
29. Tc7 .Kg8 
30. Kh1?? 



De laatste zet van wi t werkt de 
zwarte ma.tplannen in 'ie hand bet ~r 
was Kg2 
30. ••• Pf3 
31. Td1 Lf5: 
32. Tc5 Ld.7 
33. a3 Td8 
Adan1ski had aanvankelij k een half 
uur minder verbruikt, maar in
miàdels · was hij in tijdnood en ik 
nog niet. 
34. T.e.2 Kg7 
35. Te? Kg6 
Ik was de draad hier een beetje 
kwijt. Wit jaagt de zwarte koning 
alleen maar de goede kant op 
36. Tc5 Lh3: 
37. Tb5: h5 

Na 38 Lb'l Lf5 3S Kg2 den k ilt.: 
dat wit toch wel rem ise moet 
kun..YJ.en houden. :Er vo lgde ec b.t ~r: 
38. Lc4 ? ? Pg4 
39. Le3 Pe3:? 
39 ••• Lh6 was dire('t winne nd van
wege dreiging Le3: en Pi'2 mat 
4,0. fe Ll6 
41 . Tb? Le 3: 
-te. . Lf7 Kh.6 
43. d.7 Pe~ 
44. Le8 
De Z\rdrt e t ~. en doet voorlopig 
ni et mee, De lichte s t ukken va n 
zwart op de koning svleugel zijn 
echt er te sterk. 
44• o•• Lg4 
45. Td6 Kg5 
46. f b5 Lf 3 
47. Kh2 Kh.4 
48. Te5: Lf4 
49. Rg1 Le5: 
50. Td5 Lb2: 
Ct,)1 

Tenslo+-4,e nog , n vlotte overwin-
n ing ~ rg g1~~ f (2036}, die ik 
in 2 1 .... -~ ~ en v 1:-:n het bord offeroa 
wit: P . :Beugel 
zwart: Burggraaf 
ope ning: sicil i aans 

1. e4 c5 
2 . Pf3 d6 
3. d4 cd 
4. Pd4: Pf6 
5. Pc3 a6 
6 . Le2 Pbd 7 
1. o-o e6 
8. 1€5 h6 
9. Lh4 · b5 

10. f4 Lb7 
11. f5 e5 
12. Pe6 . ! 

f e 
l _,:..; f a a lt op Lf2 
13. 111::- Ke7 
14. f e 
Pc5 faalt Op Tf6: gf ·Lf6: Kf6: Df3 
en Db6 Lf2 Pt:5 l 4 is ook niets 
v oor zwart 
14. • • • Ke6: 
15 . Dg4 . (Pg4 16 .L:f7 mat) 
1&. ... 1: :..~7 
16. Pd5 Ld5: 
17. ed Pc5? 
N3. Db6 P'.,.lli1 Kd8 19Dg6 Kc7 
20 Lf6: en A) 20" c gf 21Df7 Td8 
22 1€4 B) 20 .... rs : 2 î Tf3 
heeft wi· ~ voldoende compensatie 
1e" Tf 6: ! gf 
19. Lf 6: ! K.f6: 
20. Dg6 en zwart gaf op 
vanw g e Ke7 2 i Df7 mat. 



BELGIE IS BES'r ! ! · 

maar Rob va..'1. Gompel is teru::; 

In de voorbije (?) verukkel.:'..jke zomer 
verbleef ik 3 maal een periode in het 
land waa.r, ond.a,nks d.a.t er m:i.jn 'roots' 
·van vaderszijde liggen, ik voordie:t 
slechts placht door te suizen op weg 
naa.r zuidelijker 0-0rdeni ~J.gië. 
Na.tuurlijk moet ik dat corrigeren: ik 
was in d.e Hoofdb--tad va.:1 Vla.anderen Gent, 
alwaa.r de feestweek: hoogtij vierde, 
vervolgens beklom ik de nn.u.-ir van · 
Geraardsbergen en. wei"Cl opgenomen in 
een liefderijk tweetalig gezin, en 
vervolgens zocht ik r.djn da.ar opgedane 
vrienden uit Estland weer op in Virton, 
diep ~ Wallonië, niet ver van zowel de 
Luxemburgse als de :Fra.nse grens. 
Voordat de lezer nu verder ga.at naar 
de (w•rvloekte) ELO-lijsi zal ik voor 
de ze..~erheid vermelclen ä..~t in aJ. deze 
plaatsen open inte..T'!lationale schaaktoer
nooien werden gehouden, W-da!' ik ook weer 
van bitter en zoet he'tJ gc~ro.cf.0.: 4i uit 
:, , 3 uit 7 1 3-rt uit 9 • Na. d.e siraul. tw'.?ll 
van J'uxi en. liar:ry op US kh'2l!l nog het 
week:e;i:l.d-toe.."l"UOoi van DD in Den H..?..a&, 
dat Ui tma.rk:t en 'Eu.,:opese dag :.n 1 ~.tierde 
(kraampjes en ma.~dctjes 01> zai;e...'>'(i,:.1B', 
w.i..:nkels open op zond..&.g! ), trd..3~" ik echter 
met name op zate rdai_~ te •0rmoeië. bleek 
om nog te ku.n:1en scha.i<en - gastheer, 
l~"'U.age-oompu .tor en ch.au.i'feur .J-pelen 
vreet mear en.c~rgie dan goed is voor 
. en zwae..t' ope.n ·l;oernooi: c.11:fin~ 2-it uit 
6 e.n een :reuze tijd ge.h.a.d! 
Inmiddels zijn ~: 'oo.;·s te..'t'U8· r..aa.r Eesti 
en }:· · op ik ze volgt::nö. jaar te2.'Uö te 
z_en (misschier1 k:..11 6.e PM vast e0n 
po"cje reserver en voor ,,,m nieuwe s:i.mul?). 
Aallgezien ik n.i.e+. v.eel tijd heb voor 
dit a.1:'tikeltje gd ik n:u over tot het 
sch e.a.ktech..11.ische gedeelte, wellicki; 
is er in e en volgend .nummei' nog eens 
ruimte om ·l;e vema.len over de juri,elc 
van het sovjP,t-sc..~a.ak en de maJ:ûer 
va.n spelen daa.r (Juxi 1·10n De,n F..aag op 
weerstan.dspu"rii;en voor ~ee ld . m 
Roos me·c 5Jt uit 6s; m~ ,rc>..s onli1·,10:.:.tba.a.r.· 
en woest op zichz ~il' na een 'ormodige• 
ram.se met zwart .. n de vierde r za.·teï:'l' "'g
avond) ronde - ''l{aputsk:i. '!.) 

Gent 

Na een rer.iise tegen li1 van Herck 'in 
de eei'"'iïe ronde, ee.u Belg met een 
ELO va.n 2298 (nieuw per~-0onlijk record) 
sti.ü tte ik in de tweede ror..c3.e op d.e 
rci.tser KDopma.nn (2160 )• Ik h.a.d zw)'l...rt, 
~"'1 wer~ in de f .,.., a",.; "'"'1°) oue·n-l •· ~ 

• \Q-. '"--~ "", ... ·--~ 

vroGg'tijdig verrast door een Vv-~ :nij 
nieuwe zet. Pak bord. en stuk''en en 
speel mee! ~nt, 15 juli 1989. 
1.Pf3 d5 2.d4 Pf6 3.c4 o6 4.Pc3 dxc4 
met zetverw.i.sseling is 4et &"1.ri.gei10men 

Sla:vi .sch damegambiet op het bord gekomen 
5.a.4 Lf5 6ae3 e6 7.a5!? Het betreffende 
nieu.wtJe - -·n een la·cer stad:i:wn was 
dit idee wel in Euwe te vindel'l, wist 
ik - maar zeker rdet in verba.ud met 
w~t's volgende zet!: · 7 •• 104 8oDa4 De7 
9.1xc4 0-iJ ·1: · ·) Pbè'i.'{ 11.Ld2 Verhir.iderd 
een onmiddel .. ,.JK P~, de controle over 
e4. is een centra.ë.J. thema. in. dit soort 
stellineen. 11.oL..~c3!? Ik geef hiervoor 
het lop0rpaar, maar zal de centr-v.zndoor
bl'aa ... :c toch niet defin.i. tie±' kunnen 
vei1~n.d .eren . OnduitieLl. ,ike stelling. 
12e1}:c 3 Let:. 13 "p,n , J,05 14.1d.3 ui tera.ard 

· nif't .. '1...:.len! he,,__ J.ll . ~mt net op tijd 
cl.~ ,:-\.1 .... .;e ·l:;0gcmrl;oot in het .c,sn·brrn: 
14, ... e5 t niet ... c5 want d.an is 1:63 
ori.ae.r.gen&. ..... 15"e4. exdtj. 16.Lxo4 Doorslaan 
kan niet. A..~.LlLYSS 16.er ... cl5 dx.c3 17 .äxcó · 
on nu. n.i.e .. ·r{,. .. o..t<l2? :naar 1î "pci:; ! en 
zwa;r-t wint. 'fär l,é naar de pa:r"~ij: 
16.,.t,e6 17-..f4! Het is nog :rij.et voorbij! 
17 ... 05! Ve.rove:t"'G veld d4 voor paard d7. 
18. !..-o z:' .. DS"agram: 

i lllc .. ~ 1 .cum is 01) zich 
ster-: rn.&.a,r wordt l'E>delijk door á.e Zh~e 

ötu.kk€.l1 0econ trol eer d. (Niemzowitsj ! ) • 
7.o zou. op mn. 20.f5 IA7 21.Db3 zwart 
:3i:npel • .TabH ~umen . probGren, n:ë..ar Tal 
wellicht. ook ..• Tfe8 of •• ·.i:ad8 ·• PA..~rr.r: 



Het vervolg was - voor raij - t- r.. stuk 
vermakelijker: 
20.e5?! Pè.,5 21"f5 (D1.ti:tsers ,,iill~n 'imr.ier 
a.lles h.aben') 21"P:r...c3 22.bx.c3 D .. 71 23.'I'f3': 
Ziet slechts één a.c.;pec·i. van mijn vorig-e 
' Do:nnerschlag' : Af AL. 23fxe6 J.b;dJ 2.4.pe4( 1) 
f:x.e6 25.-11xe8 Tx:f'8 2.6.Pxc5 uw-3* of 25.Pm5 
Dxc3 26.Dx:b7 Px.e5. De partij ;oortz")ttine; is 
ec.hter een bl-,U'l.d.er. d:i.e d.e door Zi~ 

~ep la..."lde combi na:ti ~ in de kaa.rt speelt• 
. Deze ziende was de beste witte reactie 

23.Lc21 gewees-'.;, om op 23 •• Dx:d2 op e6 te. 
slaan. Nu tert.1€ 1iaar de pa.rtij: 
23 •• P:x:e5 ! ~j de ongeluk};:Lge toren 
op f3 is dit e~eel c.crrect: .A:1lAL• 
2L1.-.Dx:d.7 P:id:'3+ etc.; 24.Tx.e5 Dx.a4 etc. 
Na l~o-e tijd hoofdschudden vind mijn 
tegensta.n.der nog een zet die de scha.ö.e 
tot pion-verlies beperkt houc3:li: 24.Lb5! 
Ibai.2! m niet 24"P:x:f3+ 25.Px:f3 en na 
een d.:wewegzet valt Le6. 
25.Txe5 Ld.5 26.Tg3 Di.:t is mogelijk omdat 
aJ.tijd iets terug kan 1iae..r f1. Bovendien 
hee.,..""t wit noe; geme.."le :plannen in combinatie 
met een dacnesw.i.. tch rJZE.:r de koningsvl~el. 
,Ik besluit mijn pluspion te 3even om d<~ze 
· plari.nen te verijdelen, en vervolgei.W te 
profiteren van de bet0r gecoör-di..~eerde 
opstelling v~n mijn stukken: 
26 •• c4 27 .r.a,-..c4 Lc6 2füDb3 Dc1+ 29.Lf'1 
Tad.8 30.Dt~. Beter lijkt 30.Te1. 30 •• Td1 
.;, 1.De2 Deze en d.e 'Volgende z,f.r&'ten. eet -~ gen 
van ~rpisc.h. tijdnood.spel (t/m o.e 3:/', "~)., 
31 •• a6 32.c4. Jn1 33.Tgc3 116 34.2)f2 Tfd.8 
35.f6 Een smerig-€: pogine• Hij had nat-uur
lijk gezien da:l; L~ een ze·cn>J1Jun~:-te laag 
notee...-nde door op ~e..1. belachelijk notatie-· 
fo:rmulier mijn 218 zet op een loos :ca.ndje 
te not~en - Zèlg ik a..c.htera.f ! 35 .m8d.2 ! 
Truc m.; ':!~u..\.-: ! 36.11.1e2 Dc3 Te snel ~,tik 
d.a.oi.1.t ~ ., :rru pas de 35 vol te heb:1en. 
:r;,.1.jn tegenstand.er profit0- :-t <· --i1.ter niet 
met 37 .IJ!xd2, n,~.r geGft mij e(.~. tweede 
kans het uit . ?. ir.F.l.k.en, e:n nu ne..r. i:: w-el 
voldoen... · '.3 tijd: 37 .'f'xe,"'7? T-xe2! 38.D>::.e2 
JW,.+ 39 • .Kh1 na 39.De3 volgt ... Tocc4 
39"'l:cfi+ ! Het is uit. Speou.lerend op de 
tijdnood (tri tvlugeeren ) en zijn ~veel 
hogere :iJl6() speelt hij no0 onc;ezond lang 
door - de rest zo:ri.d.er co ;.1i11m1"'ii"E.r. 

40.Dx:f1 Dx:e5 41oh3 ~ 42.De .2 Da1+ 
43.K.n2 Dxa.5 44 .• h4 : .;7'~ ~ .. 5.~3 Ld7 46.Dd2 
Dc6 47 .J)f4 De6 48.05 De~.+ t1.9.Kg1 Lr<:--6 0-·1. 

- - --~-- ~ 

Na.dat de Feesten ha.äde:1 to egesl~""en 
speelde .; 1" in de ae ronde tegen ene 

• 1c Wol· .i (ELO 1575) een z.eer 
~Lt pa...-tijtjer. (ik had zwart) 

1.P:f3 Pf6 2.c4. c5 3.?c3 g6 4.e4 d6 
5.c13 Geen biiïieu.ze opzet. 5"Lgl 
6.l..e2 Pc6 7 .0-0 0-0 8.Lg5 I,g4 9•Di2 
Te8 ·10.h.3 föt zever al.lani:ia.l 'sjapst 
10 •• Lxf'31? 11.!ax:f3 Pd4 Een spie.gelbeeld 
v~ de vorige partij 1 12.Ld1 Pd7 13.f4 
a.6 14.Pd5 ~i;he .tisch ger-· "1l'lgetH de 
d-1.ij:n is geheel geY · ;4uPo6 
î5eTb1 ·b5 16. b3 Pb6 ·1 { .Pe3 Tb8 18e1f3 · 
Dcî 19.Pg4 Tf8 20.Ph6+ Kh8 21.f5 Pdî 
22.fxe:6 -t:Y..g6 23.Lg4 Pd4 Verdient maar 
krijgt; g·een Di~~,am. l'tu zou op 24.: "7.e1 
volgen "lxl'1+ 25.~1 Pe5, mijn -'ve--;en
sta..nder kiest voor:, een. verleidelijke 
·~et die ik ec'!rter reeds tevoren had 
w~erle,,z,ü.: 24.Tf7 Ic.:b.6! 25o~e7 Di8! ! 
Diagrar.u 

[~---' ~...-, ---
t~ • L . 

' 
Als de sli.-:-... i;el van een probleem! 
Op 26.T:z!1'7+ 'lr...omt g'(:.,'WOOU • .IC:xi17 27 .Lxd.8 
".i.Xd.2, en op 26"T.xd'l Dr,e-5 - Ziva.rt 
'behoudt de materiële voorsprong (Pn.6). 
Ee:n fraai geheel van penningen en 

-te.genpe.n .. -.i?igen, wals ook rwg blijkt 
lti t v..e paJ'.'tij,ra.riant: 
26"Iaiiî IJ7..e'f 27 .L.."!Ce7 Lxd2 28.Tf1? 
!relaas besluit tod t de pa...-r-tij met een 
blu .. nder" 28 •• !. 3+ 0-1 

Voor de volgE-nd.e partij gat."'l.n we naa.t' 

<.iE; ~e ::.'On.de in Vi:t.--ton, mogelijk !'lijn 
beste p:i."estati~ van de . afgelopen zomer· 
deze partij ~'~·oag ik op aan &l.wa en 
li'i. c.her, zon.der wie ik è.ie opening 
tl.et zo 'volgens het boekje' :i'i.ad :l:a.tnnt. 

behaJ.'l.tle1 e3n. 27-a.....1989 
Fle.ment (Een Haal, 2018) - RvG 
Konincsr . 1disch 
1.d.4 Pf6 2oc4 ef> 3ePc3 Lg7 4•e4 0-0 
5.f4 o5! (El.1..we) 6.e5 ?! Pe8! (Fischer) 



7 .d5 D:i. t doet den.'l(en a.u.. r.?-t BÜcJ!"...e~· 
het 'M.onst:röse Zent:r-v.m' noer 1t en :ili.we 

. zoals be.'i.;:.end •Een reu.a op lemeu voe·t~n' • 
7 "on 8.Pf3 Le;4 9.I,e2? (9.e:x:d.6 P--.&db +) 
9"L.-x::f'3 ,Ook"'d:3 dxe5 + 11. 0-0 Pd6 Ook een 
mooi Gicr-ipaerd.! 12.De2 Pd7 13.Te1 Pf5 
14.r.g4 Po.i t5.Df2 e.xf4 16.w::dî Nog eoo 
zwart paard op e5 ké-i.n ïtl·i; niet verdragen. 
16 •• Dlcdî 17.1iX:f4 Df5! (ww1t 18.'lxeî Pc2) 
18.Te4 - zie Diagi·~.rn: ~rtt.• 

r..ee.f't · -i..,ch r .og ee.u m,.io.;re klus 
vanï1ege u.-.:. voortd.u.rcruie 'eeuwlg scha.ale' 
dreigingen. door 4'.e. w.i. tte dame. Het ver
volg voor de l:i..efhel>ber met spae.;rzaarn 
coniaentaa.r: 29.Dx:D.7 ~'b5 30oDd4 To8 31.b4 
h5 32.h3 •001+ 33.Kh.2 Tb1 34.:oos+ Kh7 
35.De7 ~j! 36.Dx:b7 Tf4 37.b5 'I'f5 38.b6 
Tf6 39.ru5 '~ 40"wi Tbe6 41.Kg-1 Te·t+ 
4?,,Eh.2 Tff'I 43o:Oc4 'ff2 44•K{; .1 ! · ) zoek 
naar pa.ti 44"Tee2 45.Kh4 t vp . mg 
na.ar ma:t t! L;.6.1)}1+ r.M;; 47 .M f6! 48.g4 
Wanhooo. Ma.ar ma..."lmOedig leat wit zich 
matzetten: 48 •• g5+ 49.Kg3! lJA. +. 
Tot slot toon ik snel hoe ik liaJ:"l"'Y Pohla 
op de U~.mul ta....'"-\n t ero·? wi S't 'te g:i.. eren' : 

~ .l 1.c14 c:;., 2.d5 Pf6 3.c4 Zijn vinger tikte .&- op o·~: ''Now you ce.n ·1;cyn Aldus: 3"pe4 
. "*:,,i"-~ 4.f3 JnbeJcend met het hele systeem hadden 

Ju.ri en Harry dit 'blind' als de juiste . · 
~:ijn M~~riend LS-a.f'be:cn Riemer::ma aanp?.k 't . :xt Jl8, een vlotte overwiruri.ng~j 
ging met mij in de o_inoh over :nijn in de la. ·:,{:;;i.;e ronde in Vir-'con. 'li-Jijfel 
volgende zet "dat is toch niet hodig, _rees na deze pa.rtij.u 4 .. ~.5+ 5.Pbd.2 

, wa&.---om zoveel gev-reld?1
' en suggei~ve.i'.'de Pd6 6.e4. ~ 7 .Ld3 Lg{ 8oPe2 b5 Tot zover 

( 11g-ratis les") een plan met 18 •• a.6 en IIB ook nog een p~tij H3w.'l.dke-Biicker •80, 
d.a.n . .. b5, maar mest te..'11.slotte toegev;en à.ie voort,S'iî'.'lt,~ mei; 9"ó_~ (zie 'Der Geier', 
da;t; mijn inethod'3 wel zo duid.elijk ,·~· P<>34./35)"' Ilc ~dst di.t rliet tijd.ens de 
En Ju.ri Veteme:::i., geool'J.f'ronteerd met d .i-Arlij" nick'~ suggereert op 9cro::b5 een 
stelling 'vond' na. ~..i& puzz elend zet · .. oJ.e,-a.s1cii-bb, ~--~ ,•.k met 9"a.6, vana;f nu 
18 •• pe6·? die ik had. VeJ."'i-,orpe:n WE}gel'l~ 7,d d.e partij dus ee..'tl eigen leven leiden: 
19.Le5! ( •• Iu..e5 2.0"JF.;:f5 gxf5 2îor.i~(e5), 9.c-.-xb5 Cl!-! (Juri ne. afloop: ''Hiei~ steht 
terwljl de 3elg (Waal) Lu.c Viuge.rh.oets Sch1"r.....:. z schon se..iu· gut.") i0.Lc2 Dl1.:b5 
(E1.:0 ooven 2100) hela:iaal geen oplossing · 11.0...() ·-o..o 12.Ia1.1 Pa6! 13.Tb1 Pc5 14.b} 
wist te vexziri.nen. Hee is ~1et met U? · c3 110kalf, you c.?.:n. have it 1

' 
111llian..~ you! 11 

Hier komt de partij: 15.pc.4 P:z:.c-~. 16.b.:x:cli-l».1}4. 17 "a.3 Le:6 t,You 
18 •• Fo5 ! ! Volgex1-13 J'o:!:aJ. Har.lCJ.S een e..re a. ?J,,1,\~rtr boy! 11 ''I " kl1ow." 18.Te1 Tal·8 
"Tim K:t•abbÁ-zet'' - i~ dit een compliment? D0 enige zet ï-rèlaJ:' ilc niet tevreden over 
'Jï-J;eraa:ru• 'a;:w..t 19.Pxb5 op •• DKeLj., i,-s.s ('bc.n), direct • ~'1"13 was voldoêJ:lde., 
·•9.Lg.3 Ld4~ 19.Le) P:;::c3. K.i"'.'i +.:ï ek ).ijkti 19.Le3 ! Slim zetje! 19,...T:l::b"i 20.Ibcb1 PdJ 
ook hier 19 • .:..,05, maa.ïï." nv. (i.,ta · 18... • N·:>g é>1ïûoo.s dodelijk. 21.T&1 To8! 22.Lx.a7 
Pe6) kan d,2.a:rop · '1._Pxc3 20.Dxï5 (tct:c;' 1 Gra.Lt.,.:lt. er hoopvol eentje terue 1 lllél2.Z': 

Jlx:e4) 20 •• i:_.~d'5 21.'J.le"l Fe4 (of aLJ. desz.oods) 22 ... Ib.6 ~ Dreigt bi.jV'(>orbeeld •• Tc7 Lb6 
met stu...1<:t~i.nst ,role,"en. Met de pa.rtijvoort- •• Tb7. Wit kan . :nu no 0 wat spartelen met 
zErlitir.e bereikt wit o..at zijn achterst...n.d 23 .rff1, tllê..a:t" ik ck ... .tk dat Rar:cy mij ee..YJ. 
één pion blijft - v-dlld..aar de e..D.ll.va.akelij ke f:raé'.S. s.~ot gunde en van deze pa.J:'tij af 
l<:ri tiek val'l Lia,fbe:r-n - ma..ar in een posi- 1-dlde - of misschien ll.aéi. hij echt wen. 
tionele ruïne!: 19.c:x:1:>5 Iü:c3 20.Txe7 Ld4 eon 'bla.ck-ou·v: 
(20 •• Lxb2?! 21.Td.1) 21.L-e3 Dx:rl.5 De eigen- 23.Ld4?? Dlccl4 0-1. Zoal~ Ha~· direct 
lijke p-:>inte 'V'al'J. de c : ici ).atj.e! Zwa.rt ~"'4::.,"a:f facit ~ .• To.1 op het -cl.tijd lollige-
herovert de tijdelijk "':eöf'I"erde p:'i.on op 24, "Pf2+ 25.Ke;1 Ph3+ 26.Kh.1 Dg1+. 
d5 , de wit ·;e 1kroonpion. 1 is gevalle n " 
Het Gier p~ heeft zijn lE; Ye Y. :rit.et OHl 

niet e-egevoo! De rest is tecl'?.l'..iek: 
221oiiY.:04 cxdA-23.Tdî TëèÖ 24.1J.1d.3 D:<...e2î 
25.Tx.d4 Db1+ 26.Te1 I.bte1+ De pointe vall 
het op de 24.0 zet gekoze.n pla.n. Zl .:nx:.e1 
T.xd4 28.na5 Td5 Z\ra;ri; staat gewor...ne..Tl ra~..a.r-

-- - -

':rist U W?:t .Ta.n 'I·.:t.nunan 20 ja.ar geleden 
i.n Vilr ·.us (Li tomren) d11ûr e~.l.1 Ru.ssischt:i 
officier ·i;en wms werd .,, ?raa.gd ? 

To·t het volceJ : 1.e nummer! 
Rob va.n Gompelo 

- -- -



. 
SUN" SEA1; . SEX en,. . ... • SCRP..KENf op_f.QJJJ]Jf' !i 

Na zes achtereenvolgende zomers 
een schaaktournooi in eigen 
1and te hebben gespeeld, drie 
keer Dieren. en drie keer Ohra, 

• beeloot ik dit jaar om m'n 
gel.uk eens in het zonnige zuiden 
te beproeven. Corfu derhalve, dat 
zijn eerste (open) internationa1e 
tournooi hield, medio eind au
gus-tus. 
Enkele dagen voor de aanvang 
arriveerde ik per boot vanuit 
noord-Griekenland, na een lange 
liftreis door oost-Europa. Omdat 
het a1 avond was en de locatie 
van het tournooi me niet bekend 
was zocht ik m#n toevlucht tot 
een will.ekeurige camping. De 
meest waarschijnlijke locatie 
was áe hoofdstad, Kerkyra, maar 
tot m~n ontsteltenis bevond de 
dichtstbijzijnde camping zich op 
zo'n 15 kilometer in ee n k1ein 
~orpje, Dassia genaamd. De vo1g
ende dag ben ik naar J{~rkyra 
gegaan · om informatie omtrent het 
tournooi te ver,;,-aren en ui. tein
delijk werd me verte1d dat d1t 
zou p1aatsgrijpen in •• ~ •• Das ·ial 
Dat de speelzaal zi<::!:l zel.t's p2.~e
cies voor m'n camping bevond ver
baasde me later n .iet eens meer" 
Plaats van handeling zou ~ijn 
11 .t pr8)stigi.euze Chandris hote.l, 
_;,c 'n beet"1e het duur te 1:.otel van 
heel Corfu~ °Rf" la~·grijk te v ·ermel-
-.len is dat zo , 1 het hotel. a ls 
:. "' --~ ping grensden aan het 
{zand) strand·.. Di. t zorgde voor '· .ll. 

heerlijk relaxte ,~~rbereiding 
op de parti.je ·'-, die pa.e ow. 17 uur 
begonnen. 

Het tournooi wa.s redelijk sterk 
bezet met vier GM's en vier IMts. 
De bekendste GM wa• de Sowjetrus 
Vasiukow (2515), ooit een vere1d
topspeler. Met z 'nbicr . u5 't , stee
vast korte spijkerbroe k en f l its
ende ad .~ das t, ~shirt ,,a3 hi,j 
tevens een grt..ppig{'l vers...:.hij .. ·. g. 
Verder waren er twee Bulgaa ·se 
GM's, deschuiver Spiridonov en 
de stuurse Krum ~eorgiev, a1s
mede de nieuwe en enige Gri .ekse 
c~, Kotronias. Doordat alle 11 2 
deelnemers in ~~n groep speelden 
was er voor iedereen kans om te 

spe1en tegen (en "tfin.nen) zo'n grote 
-o:is ( JD). . . 
De eerste ronde, vaarin traditiege
trouw de Sterken het tegen de zwak
ken opnemen, bracht a1 bijna een 
levensgr·ote verrassing; GM Yasiukov 
staat na de eerste tijdcon~ro1e 
st :...aalv erl oren tegen zw ·· · · Zwitser 
( 19.50 ). Op basis van Zl.JX.1. eputa
tie neemt de zw:.i.t'ser genoegen met 
remise, de 1afbek. Ze1f tref ik een 
zeer zwakke westduitse zodat het 
tournooi in feite pas een dag late l. 
vo r me begint. Zeer stevig zelfs, 
want miin opponent is de tweede 
jeugdspeler van Gr:lekenl.and. Hij 
bestr ' jàt mijn Scheveninger met een 
Richter/Rauser aanval terwijl ik 
toch hardn P.kkig weiger om m'n paard 
op c6 te , : .;ten. Het volgende ver-
1oop is Let gevolg; 

w·t; G. Mastrokoukos (2240) 
Zvart; A. Langedijk 

. ronde 2, scheveninger 

1. r:-4 c.5 2~; ;,.- .... ~6 J.d.4 cxd4 4.Pxd4 
:'-rv .5. I -3 <.. · ó .y~·g5 a6 7"Dd.2 Le7 
, i•)-0-0 b5 9.a.J Lb7 10.Ld.J 0-0 
î1.~4 Oc7 12.De1 Pbd7 1J.DgJ Tfd8 
14 '· el .Pc.5 1.5. e.5 dxe.5 16.f.xe.5 Txd4 
17.Lxf6 · Lx~6 18.L:xh7+ Kxh7 19.Tx .d4 
Le7 20.b4 . 

Normaal :! hier 20 •• .,Pa4 maar ik 
vree sde l et vitte~ itiatief na 
21 .Pxa4 : .. x.a4 22 .Dd)+ 1'"~8 2J.1'd7 Lg5+ 
24.Kbl Dc6! 25eTf1! : ~v 
Ten onrecll.te, hl.eek 1ater iri de an
alyse, want or 1angere term~jn 
zijn de zw rt 1opers S'ttperienr aan 

··de witte toren. Waarschijnlijk staat 
~it hier. zel~s a1 verloren* 

In plaats hiervan pleegde ik een 
stukoffer dat onvoldoe~de bleek; 



20. • .g6? 21.TfU Kg8 22"Bxc5 T .5 
2J.Tdf'4 DxaJ+ 24~Kb1 Tc8(Tf8l?1 
25.Txf'7 Db4+ 26.Kal Le4 27.Pa2 
Dc4 28.Dh3 g5 29.Dh6 Dd4+ JO.cJ 
Dxe5 J1.Txe7 TxcJ 32.rf8 mat. 
Triest, maar waar. 

Door ge1ukkige lotingen kreeg 
ik in de derde en vierde ronde 
niet zul.ke sterke tegenst-)anders 
alvorens er in de vijfde ronçle ,., ·, 
weer een gro·te jongen op me wachtte. 

W~t; A. Langedijk 
Zwart;N. Karapanos (2250,Gr.) 

ronde 5, Grand Prix Attack 

1.e4 c.5 2.Pc3 Pc6 ·J.f'4 g6 ;.Pf'3 
Lg7 5 .• Lc4 e6 6.f'.5 Pge7 7 .Fxe6 f'xe6 
8.dJ 0-0 9.0-0 d5 10.LbJ a6(of' h6, 
of d4)11.Lg5! Dd6?(11 ••• h6? 12. 
exd51, 1.1 ••• d4l? 12.Pd5l Kh8l 

. 1J.Pxe7=)12.exd5 exd5 1J.Pe4: 
Dc7 14.Pxc5 Kh8! 15.De1l Dd6 
16"d-4 :.i, 
De pointe van Del. Nu f'aa1t 
1 6 ••• Lxd4+ op 17. Pxd4 'l'x.:f1 + 
18.Dxf1 Dxc5 19.Df'8+ g8 20.Lf'6 
mat, én 16 ••• Pxd4 op ·17.Lxe7. 

Daarom; 16 ••• Lg4 17.Lxe7 PxP.7 
1 8.Pe5l Txf'1+ ;9.Kxf'l 1'1'8+ 
20.Kg1 Lc8 21.PcdJ Lr5 22.03 Pc6 
23.DgJ Le4?? 
Een enorme bok in s1echte s t ell.ing. 
24.Pf'7+ Tx:f7 25.Dxd6 LxdJ 26.Lxd5 
T:f6 27.DgJ Lf'5 28.Tel Tf~ 29.Lxc6 
bxc6 .30.Dc7 h.5 Jl"Te-7 LdJ J2.'l'f'7 
;-o 

Een grote n. ,,, ra _; l.er, waardoor ik 
Wé 1 met 4 uit 3 in de top van het 
.. ~L .. ssement sto n d" Ook in de v ,: ~·en
de ronde ging he t aanvankelijk 
zeer voorspoedig; 

Wit; A. Langedijk 
Zwart; J. Delitsch (2270~ WD) 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 J.PcJ d6 4o:f4 
P:f6 .5oe5!? 
Staat i.n West:fries.la11~ l:;')kend a1s 
de Btthrs-variant (naar ..,o,op Btlhrs) 
vooral door zijn vondst 8.Pd.5!. 

.5 ••• dxe 5 6 • dxe 5 Dxd 1 7 • Kxd 1 J:' e;4 
8.Pd5 Kd8 9.Ke1 c6 10.PcJ f6 
11.hJ Ph6 12.exf'6 ex:f6 13oLC4 Te8+ 
14.K:f2 L:f8 15.g4 Lc5+ 16.Kg2 b5?? 
En wederom lacht het geluk nte toe<> 
'- verigens is 16 ••• Le6 nog slechter · 
; · 17.Lxe6 Txe6 18.f.5! met stukwinst 

Iet s al s 16 ••• Pd7 is het beste, maa 
ik d~n k dat wit dan ook nog goed 
staat. 

17 .. : Lb7( .17 ... .,cxb5? 18.Ld.5) 
18. PcJ Ld4 19 ·:1...<12 Pd7 20.Pf'J Pb6 
21 . LdJ c5 22.The1 Tf8 2J.KgJ Lxf'J 
24.KxfJ f5 2,.g5 Pf7 26.Te6! Te8 
27.T:te8+ Kxe8 28.Pb5! Kd7 29.Pxd4 
cxd4 JO.Lb5+ Kd8 Jl.Lb4 Kc7 J2.Te1 
Pd5 JJ.Lc5 Pd6 34.LdJ Tb8 35.Lxd4 
Tb4 J6.Le5 Kc6 37~c4 Pb6 ~8.bJ Pd7 
J~.LcJ Tb7 4o.b4 a5 

Zo, dat is gladjes gegaan. De tijd
co rit rolc- i"" ,"tf-)haald, ik sta twee 
( ·. i~ij ) pi( .. n .- • .:..a ., oor en aa-aJ is duide-

f j k wi nn e nd. Waarom g~ef.'t hij eigen
~iJ'k niet op? Misschien spee1 ik 
de v c ...:geude ronde wel tegen e.en 
grootmeester? Hoeveel punten -Jt14et je 
hier e~igen.J.ijk halen Yoor een mees
terresul tc>.at? Nu ja, eerst deze Duit
ser ma.ar even afmaken. Kijk, ik kan 
zelfs direct winnen.; 41.b5l Kc5 
42.Lxa5 Pxc4(?) 14:·--:-rel Kxb5 44. Ld8! 
met stukwinst. Het is wel anti-posi
tioneel, maar toch ••• 
AldU' -r-edenerend besloot ik tot het 
rampzalige 41.b5??, curieus genoeg 
de zelfde blunder u ls de Duitser op 
de 16e ZP,t maakt~. . 
Misschit: .. 1. is het na 41.b5?? nog ge.; · 
wonnen voor wit maar ik kan het niet 
opbre n gen om dat uit te zoeken. In 
ieder g eval werden m'n drie(!) p1us
pionnen vo1komen geb1okkerd en 
schrompe1den m n machtige lopers in
e en tot ~t ukjes hout die nattwe1ijks 
meer de ~re rgclijking met een · pion , 
konde,11 <.1oorst :aan. Met allerlei drei
d ende p ä.a rdvorkjes m, ._._:t ik ze1f'e . l 

nog oppassen om niet ce verliezen. 

Voor het verv · J~, z.o.z. 



l.t:-1.b.5+?? Kc5 42.Lxa.5 Ta'7l 
Ai, niet gezien. 
4J.Ld2 Ta.3 44.LeJ+ Kb4 45.Le2 
Pc5 46.Tb1+ Ka5 47 . B6 Ka6 
48.Tb2 Kb7 49.Lf1 Pde4 50.Le2 
Pd6 51.h4 Pde4 52.Ldl Tc.3 
5.3.a4 Pd6 54.Tc2 Td3 ~5.Lé2 Ta.3 
5~.Td2 Pde4 57 .Td8 Kxb6 58.Tc1!3) 
Txa4 59.Lxc5+ Kxc5 60.Td7 

' Ta.3+ 
Afgebroken en zonder verder spe1en 
remise gegeven. Onontkoombaar, zo
als een k1ein onderzoekje in een 
restaurant met een paar Engelse11 
leerde.Voor de statistici, ik had 
61.Ld.3 afgegeven _. 
~én van deze Engelsen complimen
teerde mijn tegenstander na een 
kort onderhoud met ~almost human 
fora German'.Mijn kwalificaties 
zijn minder geschikt voor het 
clubblad van onze zo gedistingeerde 
vereniging. Ik ben zelden zo te- - .·, ~ 
leurgesteld geweest na een potje 
se-haken. 
Ia de zevende ronde trof ik dan 
eindelijk een titelhouder, al was 
het slechts een FM; Goran Mufic 
(2270) uit Joegoslavië, een schui
ver. Niet uit zijn ~venwicht ge
bracht door zijn favorietenrol 
schoof hij mij en mijn ambities 
bekwaam van het bord~ Back on earthi 
Ha, ge1ukkig, eindelijk k:an i.k 
m,·1n il1usies over een tournooiwi·..J.~ 
begraven en me totaai uitleven op 
de heer1ijke ordinaire .oppervl.ak
kigheden die zich voordoen (en 
rondlopen) op zo'n toeristisch 
eil.and. 
Uiteraard hee~t d~ze tio~Ie inste1-
l.int: onmiddel 1.ijk een gevol.g; in 
dA achts~é ~o~de speel ik m'n ~es
·~e partij, al 1.eidt hij f"leclJ:ts 
tot remise" Hier dan -einde J. -'k 
een échte anal.~ree, die me in el. ·e 
betekenis uit de . hand is gel.open. 

Wit; N. Ski.adopouloc- (2235, Gr.) 
Zwart; A- Langedijk 

ronde 8, Lafsicil.iaan.s met c3 

1.c4 c _: 
2oCJ 

Báhi al.wee :!" die flauwe variant, 
voor de de.! 'de keer in viei· zwart
partij en! Ik denk dat ik er in de 
volgende Schakeling maar een theo
retisch artikel over schrijf. · 

2 •••• 

Deze f'1exibele zet is niet zo diep 

uitgespit als bijv. 2 ••• Pf'6 en 
2 ••• d5, maar zeker niet slecht. 

3~d4 Pf'6 
f'J 

A..1. .... "' . mogelijkheden zijn 4.dxc5 
Po6(4.s"Px.e4? 5.Da4+) .5.cxd6 Pxf''4 
6.PfJ (6.dxe7) Muf'ic-~anged~~k(ronc 
7) en 4.Ld.3 Tzoumbas-LangediJk(ron~ 
4) .. Zie volgende Schakeling. 

Pbd7 
ft6 

Nauwkeur · ger is 5.e •• Dc7, zoals in 
Strikovic-Ceba1o (Mendrisio 1987). 
Nu staat wit na 6.dxc5l dxc5 (of6 •• 
Pxc..5 7.e5 Pf'd'l 8.exd6 exd6 9.P~<) 
7.PaJ waarschijn1ijk iets beter ~ 

6.Lc4?! 

E t onnauwkeurigheid ~aarna zwart 
met : i.; •• cxd4 7.cxd4 d5! 8.LdJ (8. 
exd5? . ~'~6! 9. Lb5+ Ld7) e5! gelijk 
sp~l r.~d kunnen verkrijgen. 

6 •••• 
'7.Pe2 

Lg7?l 

Beter is onmidde1lijk 1bJ 

0-01: 

Verzuimd w derom met cxd4 en d5 ge
.li ..;,< spel te behalen .• Ik was van 
plan om dit na het'normale' 8.o-o 
te spel~ns echter 

8.Lbj! 

en vit staat iets beter. Nu volgt 
op 8 •••• cxd4 9.cxd4 d5 uiteraard 
1 Q'. e 5 en wint • 

! ••• b51? 

Zonder zich on het witte overwicht 
in h \ ; centrum te bekommeren star ·~. 
zwart een actie op de damevleugel. 
Zowel na 8 ••• e5 9.d5 b5!? 10.a4!? 
11. a5l, ais na 8 ••• cxd4 9.cxd4 e5 
10.PbcJ s t a a t wit iets beter. 

9"a4! b4 

Deze zet doet ~nkele CQncessiès op 
de ·w.·.tte vel.den l!""' -- r de alternatie
ven ziJn niet aan.rekkelijk; 9 ••• c4? 
10.Lc2 bxa4 11.Lxa4 en rion c4 is 
erg zwak ., ~wij1 11 ••• d5 faa1t op 
1· 1 .Lc6 ; ~ ••• bx.a4 10 .Lxa4 Tb8 . 1.1 .u . ~ 
Db6(c7) ·12.Pd2 met duidelijk voordef'> 



10.cxb4 
11.a5 

cxb4 

Onmiddellijk 11.Pd2 a5 12.Pc4 Pb6 
levert zwart geen problemen op. 

11 • •• • La6l 

Neemt bezit van e .en :fraaie diagonaal 
die tezamen met de open c-lijn het 
zwart• tegenspel moet verzorgen~ 
Haastige acties als 12.Ld2 Tb8 
1J.Ta4 Dc71 14.Lxb4? Lb5, Lxe2 en 
Txb4, of 12.Pd2 Dc7 1J.Tc1? Dxa5, 
of Lc2 d51 ' lJ"eS Pe8 14.LdJ r,c8l 
beloven wit nu niets dus hij laat 
zwart voorlopig rustig z'n gang gaan. 

12.0-0 
1J.Tf'2! 

Dei 
Tf'c8 

13 ••• e5l? om P:f4 te verhinderen is 
e3n idee. · 

14.Pd2 

Niet slecht, inaar 14.Pf41e6 15.Tc2 
Db7 16.Pd2 Txc2 17.Lxc2 Tc8 18.Ld.J 
Pe8 is iets beter. 

e6 

Dekt veld . dS om d4-d5 me t e 6 - o5 o A 
te kunnen vangen, maar sterker was 
onmiddell.ijk 1lf . ••• LdJ: l, bijv. 
1.5.P:f4 · Lc2: 16 .Lxc2 Dx.c2 17 ~ PbJ: Dxd1 
18.Txdl e6 19.PdJ Tal>d roet gelijk 
spel. 

1 5. f!O. 

~ et zo als op de vor i ge ~et was o: k 
nu 15.Pf4! hb ! 16.P:fl Pe 8 7. Tc 2 
'I'xc2 18 .Lxc2 ':. ~8 19 .-Ld.J i.ots b ,: èer 
voor wit. 

15 •••• Ld.3!: 

E ~~ai , n onverwachte 'k1uts'ze 
·t LdJ-c2 tegenspe1 op ~e c-1i ; 

te creëren en zodoende een tdrei
gend) wit initiatief te neutra:.. _:.s ,, 
ren. 

16.g5 

Ook 16.Pf4 Lc2 17.Lxc? Dx~2 18.Pb~ 
Dxd1 19.Txd1 Tc4!, . 6"De1 Db7! 
(16 ••• Lc2? 17.Tc1) 1,-.Pf4 Lc2 18.g. 
Pe8 leveren wit niets bijzond~rs o 

An ~e rs komt 18.PegJ 

18.Lxc2 
19.PgJ 
20.'I-xd1 
2.1.hxgJ · 

Ph5 
Lc21 

Dxc2 
Dxd1 
Pxg3 
Tc4?l 

Ziet er vauwege de komende 1 pf"~i t 
combinaison ' {á la CapablancaJ aaL 
lokkel i jk uit, maar is desondanks 
niet de sterkste zet. Dat is het 
bescheiden 21 ••• Tc7, bij 7 22.Pd2 
Tc 2 2~ ~~~ Tac8 24.Txc2 Txc2 25 . Tr~ 
.xd 2 ,,;. .... .,.P. •i 2 d5! met remise. 

-22.Pd2l 
2J.Lxd4 

. 24.Pc4 
25.K~:f2 

Txd4 
Lx.d4 
Lx:f2+ 
Pe5?! 

Wlnt een pion, echter maakt de re 
mise om1odig moei1ijk. Beter i3 
daarom 25 ••• 'J'._· J en nu; 
a) 26"Pxd6? 'l'c2+ 27 .KeJ Txb2 28.Px : 

Pc5l 29"Pe5 bJ en misschien win 
' ..;;;;, :rt ze1fs. 
b) ~6.Txd6 Txc4 27.'I'xd7 Tc2+ 28.K~ · 

Txb2 29.Txa7= 

26.Pxe.51' 

Iaj zie ·c goed dat 26.P.xd6 Td8 27 ,
Pc6 28.a6 Pb8 een p~on kost, en ~~ 
28.KeJ! Pxa5!2 29.Pxf7: Txd2 JO.P ~ 
Ki'8 31 .Kxd2 a5 hoogst onduidelij k 
is. 

26 •••• 
27.Tcll 
28.Ke2 

dxe5 
Td8! 
Td'i'l 

Na uren : ·1a1yseren ben ik tot de 
conc1usie gekomen dat dit de enige 
weg tot re.1.nise is. Ondanks het f'ei ·· 
dat zwart een pluspion heeft is zi 



e11ing kritiek, vanwege de 
. .takte van zijn damevleugelpiom1e 

,n het onvermijde.lijke binnendringe.i~ 
van de witte toren. Daarbij komt 
nog dat het voor zwart moeilijk is 
een vrijpion te creëren op de ko~ 
ningsvleuge1 en kan zijn to:.i;·en 
de witte stelling niet binnen-

• dringen. 
Wit dreigde zojuist op c7 bii:inen 
te vallen. Daarom verliest hier 
ook het zeker niet ongepoin- · 
teerde 28 ••• bJ?l Men zie; 
a) 29.TcJ Td4J 30.TxbJ? Ta4 J1.Ta3 

(Tb5 a6l J2.Txe5 Tà2:::} Txa 'J!· 
J2.BxaJ K~8 JJ.KdJ Ke8 J4.Kc4 
Kd7 J5.Kb5 Kc7 J6.Ka6 Kb8= 
Zo moet het niet dus. 

b)29.Te7l a6 JO.Tc6'Kg7 J1.Txa6 
'l'c8f J2.Kd1L Tc2 JJ.Ta.8 Txb2 

J4.a6 Ta2 35.Kcl Tc2+ 36.Kbl Ta2 
37.a7 TaJ J8.Kb2 Ta2+ J9.KxbJ 

Tal en nu wint ltit op instruc- · 
tieve wijze; 

Ee :. s \ urengt hij z'n koning IL·.J.ar 
d6 (de koning op e" gevolgd doo:L 
Tf8 faa1t op txa7+) en als zwart 
dan Ta5 spee.lt vo1gt de still0 zet 
gJ-g41! waarna zwart, in tempo
dwang~· pion e5 verliest. Vervolgens 
wint wit dmv f3-f4-f5-f6 s~haak! 
en de donkere monarch moet g7 verla-
ten! 

Een vermbtelig~ poging het pleit 
al.snog in voordeel. te besliss <•: ,. 
Direct 29.Tc4 leidt na 29 •• of6l 
tot {remise) varianten die ik bij 
de vo.lgende zet behandel. 

-29 •••• 

Laat de·koning op de damevleugel 
toe ei had moeten verliezen • 

Het oMalle reooisepad was te berei
ken . v'ia het V':'""rassende 29 ••• b3! ! 
en nu ~ 
a )'I·x~ .· q, J..1.Tb5 Tc2+ J2.Kd 1 'l'xb2 

JJ.Ta7 a6 J4.Tb6 Tg2 35.Txa6 
(J5.g4 b2!)TxgJ= 

b) JO. Tb 5 :f6 l en · 
b1 )J1.f4 exf"'Li 32.gxf'4 f'xg5 3.3.f'xg5 

Td4 J4.e5 Ta4! J5.KdJ tg4= 
b2)Jl.gxf'6 Tc7Zl(31 ••• Kf7? J2.Txe5! 

Kxf'6 JJ.Tb5, of 32 ••• Tc7 JJ.Tb5 
Tc2+ .:,4.Kd 1 Txb2 J.5~ ,· - ~te) 
en nu lijken me zowe~ ~2.Txe5 
Tc2+ JJ.Kd1 Txb2 J4.Txe6 Tg2! 
J5.Kc1l (J5.Te7? b2 J6.Tb7 TxgJ 
J7.f'7+ Kg8 J8.e5 Tx:fJ 39.e6 Tf6~ · 
en zwart wint · ze1f's) Kg7 !"J6. Tf7 "' 
Kxf6 J7.Txh7 Txg3 J8.Txa7 Txf'J=, 
als 32.TxbJ K~7 33.Tb8 Kxf6 
J4.b ~ h5 35.b5 Tc3 36.b6 axb6 
3~4axb6 TbJ J8.b7 Kg7! 
als tenslo.tte J2.KdJ{ ·t;} Kf7l 
(32 ••• Tc2 JJ.'fxe5 Txc2 34.Tb5 
Kf7 )y ,5 met winst) JJ.Txe5 a61! 
gevol 6 d door Kx:f6 en Tc2, remise. 

Al deze varianten hebben me vele 
uren gekost, maar hebben wij als 
schakers/wetenschappers niet de 
plicht om de waarheid in een stel
ling te zoeken? In dit geval was 
he : will~ .~) nen dat de remise-
. 1.rge· n.iet over.Jchreden was de 
~~ox"n.aamste lpraktische} drijfveer 
om me '1en slapè1oze nacht te . bezor
gen. Of vindt iemand toch nog een 
winst- voor wit? 

·. J O• 'I'Xe 5? 

Hij maakt het m~ (-",._.makkelijk; 
,,J .30. KdJ ! g·evolgd door Kc4 met binnen

dringen. op de damevleugel wint een
voud.:; e;,. 

30 ..... 

Dreigt ~ . .n-rnl Tc2+ als a6!, daarom 

31.Tb5 
32.KeJ 
J.3.Tb7 
34"Txa'l 
3.5"T{f4 
36" l'b7 
J 7.T x bJ 

t-t 

Tc2+ 
Txb2 
'l'a 
TaJ+ 
bJ 
Tx.l.5 

Een kansloze ueder1aag bracht m~n 
puntentotaal op 5 uit 9. Niet 

•. 



slecht, wel teleurst e 11end nae ' ~ 
start van 4 uit 5a De eerste pi s 
werd met 7 uit 9 gedeeld door zeven 
man; de G•'s Vasiukov, Kotronias en 
Spiridonov, de {grieks~) Im's Gri 7as 
en _Skembris, FM Muf'ic en tenslot t e 
de Griekse verrassing Begnis(2220 } . 
Laatstgenoemde smaakte het genoegen 
om twee grootmeesters te verslaan! 

Tenslotte kan ik er niet · omheen 
het voor mij schaaktechnische 
hoogtepunt van dit schaak:festival 
te noemen, namelijk de probleemoplos
competitie. Toevallig aanwezig 
in de speelzaal werd ik gestrikt 
voor dit gebeuren. Op een lege maag 
werd ik geconfronteerd met vier 
problemen waar we (zo'n 15 man} 
2f uur de tijd voor hadden. Tot 
m•n verbazing wist ik als eneige 
deze problemen voor de tijdslimiet 
op te lossen, en niet zonder succe ·s. 
Door een :foute beginzet gevolgd door 
een per:fect vervolg werden van ,én 
probleem me de punten ontnomen 
maar de overige had ik goed opgelost. 
De wedstrijdleider ri e p me al bij 
voorbaat tot winnaa r uit en bleef 
bij di .e besl.issing, totdat hij het 
laatste vel had nagekeken. De ~~n 
of andere Griek had é~n punt meer 
omdat •••• hij d" oplo~aing van h t-!t 
laatste probleem al kende, tot 
m'n grote teleurstelling. Tot da n 
toe had ik als enige d.e juiste 
op1ossillg van dit _probleefii ge,ronden. 
En:fin de trofee behorend bij de eer
ste prijs paste toch nie~ in 
n 'n rugzak. 
~aar dit probleem (of ei 6 enlijk 
studie) van a'l'n ·l:odanige grote 
sch'l ·.>nheid i.E · ~ee:f ik het hier. 
J-f ·:i · '{.Om t van Kaj ev uit 19 Jl3 en 
de opgave luidt; 

Wit speel. t. et maakt remise 

De opl.ossing staat erond~ r maar 
eerst zel:f oplossen! 

•' 
1 

8 

7 

2 

"bcdefg 

Resumerend stel ik vast dat het 
eer~te internationale open 
schaaktournooi va.."'l Corf'u een 
succe c · : , ook voor mij. De orga
nisato1~h waren altijd enthousiast 
en hu1pvaardig en vast van p1an 
de (onvermijdelijke) kinderziektt~ 
van di t ja a r te verhel.pen. Wel.1icht 
dat er dan ook meer us•ers te por
ren zijn voor sun,sea,sex en•••• 
schakon! o~ Cfort'u. 

iU-illJA..~ LA..~GEDIJX 

OSJme~ &At~~~3p ·~~d 
Ç9XJ, ,f LJX •g +f79j, Ça.r,•i 
i7PXJ, ,:.ft;P"J•9 tt:DI +9.J'ie -~ 

9q_'1 ~qX' .• ·, tzqx +Ç.>XJ, • C 
t Ç~ + Ç°eJ., •· C: (l:Bx,r +!zjj'l • l 

haa:a-rqo.x !h .ls-so-rdo 



Op 11 juli Werd dan toe • m,t enige T~~.».g .,. ,.#~ d.oorgeefaohaakuo 

kampioenschap phou~n. _.~•at llindfir · '11'--"t ,;an g$bruikelijk, 

maar toch keilden er uog 5 koppols gt,wmd warden, -~ de t.>Ombin«ti~ ~~l"S/ 
Dtinema· ,eru•g de ~ bleek te ~ijn. Kijk maar-, 

M/l) . B/S H/B 0/7 s/s TOTAAL 

1. Mekers/DeiDela 242 1+2 l+1 2+1 1, 
2. Bnpl/Sptlt O+O O+t 2+2 2+1 8 

,. J:batalluller/Berkhmrt 1..0 2+1 1+1 1+1' 8 

'+. Ordodi/Fernhout Of.1 o+o 1+1 2-t2 7 
5. Spaan/Souren · 0+1 o+1 1+1 Ot-O 

,. 

Het lijkt trouwens wel ot Coen alle loll~ UB-toernooitjes wint dit jaal', 

want eerder W1"d. hij al de otficiw aa•l.sc~~ ~n dat dit geen 

tonalstretter was bleek bij het vlugge n na l: - ·'!d~rga.deri.n.g van 

12 e.ptember: hij Wil met O'V"Etlii&Chte 

Uitalagen snel.se· n 12 sept«nber: 

Finalegroei, 1 : Fi.nalegroep 2: FJ.Jsaaegroop 3: 

1.~ 8 1" Schouten 
r, ,,. 1"' <?a;:,ot ( Joria) 7 f 

2. Spaan. 7 2. I~~;. 5! 2. V~ , Dtuttrrên 5 

3. Bofmlm 6t 3o n-oeberg 5 oohmidt 5 
4. Lodd.w 6 4. Hoogland 4 ff-. Vn Neer 41· 
5. . Rl!.aslreld 4-i- 5. l:c:ze.~ 2i- 5. Scr.aNm * Veste~ bi 6. at .2 6. Van Pol 2 

7. Bev~:t 3 ~rnhout 2 7. Bijnlla. 1' 

Va~.~ Bij ' 8. De B.:>ff ,0 ,., 8. Ttt!m:t1l! 0') 

9. i.~;: 14 
10. Deinea . 1 
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