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Van de voorzitter, 

Wat laat en misschien overbodig maar hierbij alsnog de 

introductie van het nieuwe bestuur zoals dat voor dit seizoen is 

aangetreden. De post van penningmeester wordt dit jaar bekleed 

door Peter Berkhout alias de .tovenaar van Fop. Secretaris is, 

evenals vorig seizoen, Joris de Groot. Intern wedstrijdleider is 

Arnout de la Mar en extern wedstrijdleider is Ronald Hoogland. 

Tenslotte wordt post van voorzitter bekleed door ondergetekende. 

Na wat aanvangsproblemen (zoals bijv. mensen? die niet met hun 

jatten van klokken af kunnen blijven) gaan we er dit seizoen 

stevig tegenaan met als meest bijzondere gebeurtenis ons Se 

lustrum. Voor de festiviteit(en) die hiermee gepaard gaan is 

reeds een commissie in het leven geroepen die in nauwe 

samenwerking met het bestuur wat? zal organiseren. Indien er 

leden zijn met creatieve en briljante ideëen wat betreft 

festiviteiten klop dan gerust aan bij de commissie of het 

bestuur. 

Jullie voorzitter is ondertussen voor het eerst naar een RDA (= 

Raad der Afdelingen; hierin komen alle U.S. disciplines samen) 

geweest en heeft daar weer het een en ander vernomen over de 

toekomstige lokatie van onze schaakvereniging. De bedoeling is 

dat wij komend jaar eerst verhuizen naar de nieuwe mensa op het 

Roeterseiland. Van daaruit worden wij geacht te verhuizen naar de 

nieuwe sporthal die gebouwd gaat worden. Aangezien de bouw 

opnieuw vertraging heeft opgelopen zal de sporthal waarschijnlijk 

niet voor 1993 operationeel zijn. Tegen die tijd zal dan bekeken 

moeten worden of er voldoende rekening is gehouden met onze 

wensen wat betreft de geluidsarmheid van de denksportruimte. 

Tenslotte nog een dankbetuiging aan Bob en Bard, twee 

vrijwilligers(!), die in nauwe samenwerking met de penningmeester 

(Achter het schaakbord kijkt hij nogal stoïcijns maar je moet 

zijn gezicht maar eens zien als er een kast van 80 kilo twee 

meter boven de stoep hangt en het takeltouw is tekort) en 

ondergetekende de verhuizing van onze nieuwe kast hebben 

verzorgd. 

Mat ze (voor de rest van het seizoen) af en veel succes op weg 

naar de top met/van schakend U.S. 

Namens het bestuur, 

Jeroen Speckamp 
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Jeroen Speckamp opent de vergaderi~ waar behalve het incomplete 
bestuur (Ronald Hooglaoo is er niet) 15 leden aanwezig. Arnoud de la 
Mar stelt de nieuwe data voor waarop de groepspartijen gespeeld moe
ten gaan worden. De oude data zijn erg in het begin van het seizoen 
geconcentreerd waardoor niet iedereen op tijd aanwezig was voor de 
lste partij, of zelfs voor meerdere partijen. Hans van Unen vraagt of 
er alleen op de aa~egeven data gespeeld mag worden, waarop Arnou:l 
antwoordt dat dat niet hoeft, maar dat het spelen van de partijen de 
eigen verantwoordelijkheid van de spelers is, data zijn slechts richt
lijnen. De partijen moeten echter wel voor eirxi januari 1992 gespeeld 
zijn. Aldo Lodder vraagt wat de groep oplevert, Joris de Groot ant
woordt dat de clul:kampioenskaooidaten minstens een cyclus in de eerste 
groep gespeeld moeten hebben. 

Joris klaagt over de lege cc:mnissies, waarop er spontaan allerlei 
actieven zich aanmelden om deze leegten te vullen. 

Jeroen vertelt dat er een orxiuidelijk aantal schaakklokken ont
vreem is en dat het hoofdbestuur toegestem heeft in de aanschaf van 
15 nieuwe klokken; ghet bedrag op de begroti~ voor materiaal is door 
onze afdeli~ al lan;;J niet meer gebruikt, daar kunnen we dus op terug
vallen. Peter Berkhcut vertelt dat op het Waterlooplein een junk is 
gearresteerd die de gestolen klokken aan een urxiercoveragent te koop 
aanbood (de schlemiel), 6 klokken zijn terug waarvan er 4 kapot zijn. 

Jeroen deelt mee dat de schaakafdeli~ van US dit jaar 25 jaar be
staat, dat moet gevierd worden. Peter deelt mee dat er voor dit soort 
gelegenheden een vaste post van meer dan f 50,- ( ! ) op de begroti~ 
staat . Er wordt een lustrumclub gevarnd die een en amer zal regelen 
en organiseren. 

Jeroen deelt mee dat we in februari of maart 1992 met de mensa mee 
zullen vemuizen naar de Roetersstraat. De Weesper zal dan als mensa 
en als café gesloten worden. Peter zegt dat de zaal daar om 24.00 uur 
zal sluiten, dus dat we stipt om 20.00 uur moeten beginnen. Arnou:l 
vraagt bezorgd of het café wel open zal zijn, Peter antwoordt dat de 
bar apart is. 

Marc Souren vraagt of er wat meer sleutels van de externe kast+ 
omkleedhàc kunnen komen, dat zal gebeuren (is dat nog nodig met de 
nieuwe kast?). 

Adriaan Houtsmuller vraagt hoe het zit met het clul:kampioenschap, 
mag de potentiële clul:kampioen halverwege het jaar weg? Dat leidt tot 
onoverkomelijke competitievervalsi~. Frank van der Knaap stelt voor 
tenminste 30% van de partijen in de tweede helft van het seizoen te 
laten spelen. Uiteirxielijk wordt het voorstel om tenminste 4 partijen 
na maart te spelen om recht op het clul:kampioenschap te kunnen doen 
gelden met 12 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoud.i~en aarçenomen. 
Voorts vraagt Adriaan waarom de bekercc:mnissie niet gekerxi is in de 
datum van de eerste rorxie. Achteraf blijkt dit (22.10.91) echter de 
enige beschikbare datum te zijn. 

Aldo vraagt wat ér met de Weesper gaat gebeuren waarop Arnoud ant
woordt dat die leeg gaat staan, de studentenflats blijven. 

Rola.rxl van Harti~eldt stelt voor 2X per jaar een doorgeef- of 
snelschaakavorxi te organiseren, hij zal de organisatorische kanten 
voor zijn rekeni~ nemen. het voorstel wordt met 12 stemmen voor, 3 
tegen en 2 onthoudi~en aarrJenomen. 

Frank vraagt of het niet gebruikelijk is dat er een financieel 
overzicht wordt gepresenteerd. Peter legt uit dat de financiën 
centraal orxier de US paraplu vallen. Als de penni~ter geld nodig 
heeft kan hij het bij US halen. Wanbeleid of niet, het gaat toch wel 



goed. Peter belooft voor de volgerrle vergaderirg een verslag. [Hier 
kan de typist aan toevoegen dat hij eigenlijk over de afgelopen twee 
jaar nog in de Schakelirg verantoordirg zou moeten afleggen. Na de 
overdracht van het pm-schap aan Peter girg hij echter liever op 
vakantie. Foei! Ter geruststellirg kan worden opgemerkt dat de kas
commissie - bestaarxie uit Peter en Wim van der Bij - de pm heeft 
gedécharcheerd op 9 augustus. IDtl. J 

Tenslotte maant Peter iedereen aan de klokken niet op te wirrlen 
wanneer ze werken. arxiers maximaal 2 slagen. Er is voor f 100.- een 
nieuwe kast gekocht. wie wil helpen met het vervoer? Er komt geen 
reactie. 

Arnoud zegt dat iedereen zich voortaan om 20.00 uur moet melden. 
om de duur van de inschrijvirg te kunnen beperken tot± 15 minuten. 
Telefonisch aanmelden kan ook. Jeroen deelt de prijzen uit. Dit zijn: 
Clutl{ampioen: Bert Westera; bekerwinnaar: Rolarxi van Hartirgsveldt; 
snelschaakkampioen: Hubrecht van den Brekel; topscorer lste team: Bert 
Westera; topscorer 2de team: Leon Janssen; topscorers 3de team: Lode
wijk van Pol en Joris de Groot. 

Joris de Groot. secretaris. 

cn4MISSIES & CLUBJES. BIJGEWmKT ror 15. 10. 91 

Teamkapiteinen: lste team 
2de team 
3de team 

Peter Berkhout 
Jaap Deinema 
Marc Souren 

Kascontrolecommissie: Timon Brouwer. Jeroen Speckamp. Menno Meijer 

Propagarxiacommissie: Adriaan Houtsmuller. Menno Meijer. (bestuur?) 

Ratirgcommissie: Arnoud de la Mar. Adriaan Houtsmuller 

NSSKcommissie: Joris de Groot. Hul:recht van den Brekel 

15-kampcanmissie: Adriaan Houtsmuller. Wim van der Bij 

geschillencommissie: Jaap Deinema. Marc Ordcdi 

materiaalcommissie: Arrlré van Dinteren. Jchan stins 

plaatsirgscommissie: teamkapiteinen + bestuur. 

SchakelifYJl"edaxie': Bert Westera. Jaap Deinema, (Arrlré van Dinteren?) 

bekercoromissie: Bert Westera. Adriaan Houtsmuller 

groepencommissie (Gruppenführers): Arnoud de la Mar. Jeroen Speckamp 

lustn.unclub: Leon Janssen. Arrlré van Dinteren. Menno Meijer. Peter 
Beugel. Jchan stins 

Bestuur: vz Jeroen Speckamp; se Joris de Groot; pm Peter Berkhout; 
wli Amoui de la Mar; wle Ronald Hooglarxi. 



DE FRISHEID VAN LIMOENEN 

Het spel van het eerste team Ol)gt sinds lange tijd weer eens fris . Ging men van start met een 

ontluisterende nederlaag in het eerste treffen tegen Promotie, in de tweede en derde ronde werden 

klinkende overwinningen behaald op achtereenvolgens Philidor Leiden 3 en De Ooievaar. 

Kijk met de nodige eerbied mee naar de verrichtingen van onze alom te weinig bewierookte helden 

van de vierenzestig velden. 

Promotie - US: 7 - 1 21 september 1991 te Zoetermeer 

1. B. Bannink - Henk Schmitz 1 0 

2. J.W. Meijer - Bert Westera 1 0 

3 . F. Heerweg - Peter Beugel 1 0 

4 . W. Broekman - Ardjan Langedijk 1 0 

5. M. Nepven - Timon Brouwer 1/2 - 1/2 

6 . H. Noordhoek - Roland van Hartingsveldt 1 0 

7. E. Kuipers - Adriaan Houtsmuller 1/2 - 1/2 

8 . A. Wassenaar - Hubrecht v/d Brekel 1 0 

Schijnt een vreselijke wedstrijd geweest te zijn, waarin , zo heb ik horen zeggen, 'alles tegen zat'. Om 

met de enige lichtpuntjes te beginnen : Tlmon en Adriaan scoorden plusremises , Henk verloor uit 

goede stelling , Bert weigerde in de vliegende tijdnood van de tegenstander op de been te blijven, 

Roland en Peter verloren kansloos, en als klap op de vuurpijl verknoeiden ook Hubrecht en 

Ardjan hun remisestellingen . Een niet misteverstane 7 - 1 dus, maar tussen de regels door kan men 

lezen dat het eigenlijk 41/2 - 31/2 had moeten zijn. 

US - Philidor Leiden 3: 51/2 - 21/2 12 oktober 1991 te Amsterdam 

1. Henk Schmitz - M. Vergeer 1 0 

2. Ardjan Langedijk - J. v/d Weijer 1 0 

3. Peter Beugel M. Doelman 1 0 

4 . Jurgen Stigter - J. de Haas 1 0 

5 . Timon Brouwer - J. v/d Wijngaard 0 1 

6 . Roland v Hartingsveldt - F. Zeven 0 1 

7 . Marc Ordodi - B. v/d Net 1/2 - 1/2 

8 . Hubrecht v/d Brekel - E. Stikvoort 1 0 

Prima wedstrijd . Jurgen slachtofferde zijn tegenstander , nadat deze, nog onder de indruk van 

Jurgen's Elo-puntjes, lang rokeerde naar mat in drie. Hubrecht won een stuk door een pion naar de 

overkant te brengen en daarmee de partij. Henk en Peter wierpen zoveel complicaties op in het 

middenspel en waren wel zoveel beter in deze stellingen dan hun tegenstanders. rijpe appels 

gewoon! Tlmon en Roland verloren jammerlijk , zij het niet zonder slag of stoot. Marc remiseerde 

verdienstelijk en Ardjan won regelmatig. 



De Ooievaar - US: 3 - 5 16 november 1991 te Den Haag 

1. E. Fraikin - Bert Westera 1 0 

2. S. Wiarda - Marc Ordodi 1 0 

3 . H-B Posthuma - Ardjan Langedijk 0 1 

4 . J . Langerak - Peter Beugel 1/2 - 1/2 

5 . H. Monnickendam - Jurgen Stigter 0 1 

6 . R. v/d Brugge - Roland van Hartingsveldt 1/2 - 1/2 

7. J. v/d Meer - Timon Brouwer 0 1 

8. J. Willemsen - Hubrecht v/d Brekel 0 1 

En nog zo'n mooie overwinning. Ardjan en Jurgen wonnen makkelijk in aanvalsparijen, Marc 

verspeelde een kwaliteit en het punt, Tlrnon andersom, en Bert speelde sinterklaasje door in plaats 

van mat te zetten een toren weg te blunderen . Daarna maakte Hubrecht aan alle onzekerheid een 

einde door een pionneneindspel, waarover meer in deze schakeling , met mataanval te bekronen . 

Vervolgens kon Roland met pluspion remise maken en wist ook Peter uit een slecht eindspel een 

halfje te peuren . 

Na drie rondes staat het eerste daarmee op een gedeelde tweede plaats! Kijk maar ......... . 

Nieuwendam 6 (151/2) 

Promotie 4 (151/2) 

WGM2 4 (15) 

Overschie 4 (141/2) 

Groenoord 4 (14) 

US 4(11 1/2) 

Scheve Toren 2 (9) 

VAS/ASC 2 (9) 

Philidor Leiden 3 0 (91/2) 

De Ooievaar 0 (61/2) 

Op zaterdag 7 december 1991 aanvang 13.00 ontvangen wij in ons keldertje WGM 2 voor een 

belangrijke vierpunten-wedstrijd . KOMT DAT ZIEN 1 

Peter Berkhout 



Hieronder doet één onzer nieuwe eerste
team-spelers verslag van een memorabele 
partij. Bij de uitwedstrijd in Den Haag 

, bleef de 8ste bord.speler van de tegen
partij weg. In allerijl werd een 1nval
ler opgetrommeld. Al snel deed het ge
rucht de ronde dat het hier een Fide
meester betrof! Hoe dit ook z1j, u1t de 
rat1nglijst blijkt 1n ieder geval dat 
deze speler een hoge ratlng had! De 
fraaie w1jze waarop Hubrecht deze kolos 
wist te bedw1ngen rechtvaardigt een 
passende t1tel boven het stuk: 

HUBRECHI' HAALT UIT 

Deze partij werd gespeeld toen US I 
aan moest treden tegen de Ooievaar II. 
De partij van mij was zo benoem.swaardig 
omdat het dele partij is die ik van 
een meester gewonnen heb. F.en Fide
meester weleenswaar! Hierdoor wonnen we 
teve0$ ook de wedstrijd die uiteinde-

• lijk in 5-3 eindigde. 

Jos Willemse (2186) - Hubrecht van den 
Brekel (geen), Den Haag 16 november 91. 

1 d4 Pf6 2 Pf3 c5 3 d5 g6 4 Pc3 lg7 5 
e4 d6 6 Le2 0-0 7 0-0 a6 8 a4 lg4 9 Pd2 
Le2: Gedwongen, ander komen mijn stuk
ken ·1n de knoei. 10 De2: Pb:17 11 Pc4 
Tb8 De bedoeling van zwart is om b7-b5 
te spelen en zo de druk op wit's dame
vleugel te verhogen. 12 a5 Dc8 13 Pa4 
Pe8 14 Lf4 Pc7 15 Tadl Qn e4-e5 te kun
nen spelen. 15 ... Pa8 

Sommige speler van de Ooievaar I begon
nen te lachen toen ze zagen dat ik mijn 
paard naar a8 had gespeeld, b6 moet je 
nu eenmaal dekken en het doel heillgt 
de middelen. Ze zeiden me ook dat ik 
tegen een Fide-meester speelde. Dit gaf 

m1J nog meer wil om te winnen. Nu gaat 
overigens alles geruild worden! 16 e5 
de5: 17 Pe5: Pe5: Gedwongen. 18 Le5: 
Le5: 19 De5: b5 Eindelijk. 20 ab6: Pb6: 
21 Pb6: Tb6: 22 De7: Tb2: 23 Td2 Ik 
dacht nu dat zijn vrijpion gevaarlijker 
was en dat ik dus voor remise moest 
vechten. 23 ... Tb7 24 Df6 Ta7 Anders 
valt pion a6. 25 Db6 Dc7 26 Dc7: Tc7: 
27 Tal Ta8 28 g3 Gedwongen ancters komt 
Tb7 gevolgd door Tb5. 28 ... a5 29 Ta4 
Hier dacht ik dat het remise zou worden 
want ik hou zijn d-pion tegen en hij 
mijn a-pion. 29 ... Tb7 30 c3 Tb3 31 Td3 
Kf8 32 Kfl Ke7 33 Ke2 Kd6 34 Kdl Tb2 35 
Kel Op 35 Tf3 volgt 35 ... Ta7 36 c4 
Tb4. 35. . . Te8+ 36 Kfl Ta8 37 h3 Tb5 38 
c4 Anders speel ik c4. 38 ... Tb4 39 
Tda3 h5 Nu volgt op 40 Ta5: Ta5: 41 
Ta5: Tc4: en pion c5 wordt matchwin
naar. 40 f 4 Tab8 41 Ta2 Ta4: 42 Ta4: 
Tb4 43 Tb4: Hij dacht nu de remise vei
lig gesteld te hebben, ik zag nu al dat 
hij mat ging, toch zo'n 11 zetten diep 
gerekend! 43 ... cb4: 44 Ke2 b3 45 Kd3 
a4 46 Kc3 Kc5 47 g4 hq4: 48 hg4: f6 De 
pionnen liggen nu ook vast in mijn 
voordeel. 49 Kd2 Op 49 Kb2 volgt 49 ... 
Kb4 50 d6 a3+ I) 51 Kcl Kc3 52 d7 a2 
0-1 II) 51 Kbl Kc3 52 d7 a2+ 53 Kal Kc2 
0-1 III) 51 Kal Kc3 52 d7 Kc2 0-1 49 ... 
a3 50 Kc3 a2 51 Kb2 

[l.DW: Hier bood de argeloze witspeler 
remise aan. Na Hubrechts volgende zet 
sprak de teamleider van de Ooievaar mij 
verbijsterd aan: "Wat gaat die speler 
van jullie nou doen??" Antwoord: "Mat
zetten ! ") 51. . . Kc4: 52 d6 Kd3 53 d7 
alD+ 54 Kal: Kc2 Wit geeft op (0-1). 

Mijn eerste meesterscalp! 

Huhrecht van den Brekel 



US 2 GAAT VOOR DE PROMOTIE!_ 

US 2 - Nieuhendam 2 
5-11-1991 

1. Adriaan Houtsmuller 
2. Peter · Berkhout 
3. Roelof de Groot 
4. Leon Janssen 
5. Wim van der Bij 
6. Arnoud de la Mar 
7. André van Dinteren 
8. Hans van Unen 
9. Jeroen Speckamp 

10. Jaa p Deinema 

- R. de Bber 
- J. de Boer 
- P. Sassen 
- C. Cornelissen 
- S. le Noir 
- H. Groenenberg 
- R de Sain 
- A. Lörinczy 
- B. Bos 
- D de Ridder 

t-Yi 
~-~ 

1-0 
0-1 
t-~ 
~-% 
0-1 
1-0R 
1-0 
1-0 

6-4 

Over de eerste wedstrijd van US 2 in het seizoen 1991/92 kan ik u niets 
~eri c hten . want toen moest ik champagne drinken in de hoofdstad van het 
Verenigd Europa. We verloren van Almere, dat is het enige dat ik weet. 
Dit neemt niet weg dat we nog steeds flinke promotiekansen hebben. 
Almere schijnt een erg sterk team te hebben, zo heb ik me laten 
vertel len , maar dat hebben wij ook. 
In de tweede wedstrijd bleek dat als snel. Na 7 zetten liet de 
tegenstander van Jeroen zomaar zijn dame instaan. Jeroen greep het 
vrouwspersoon: 1-0. De opponent van Hans was al zo bang voor ons dat 
hij maar h ele maal niet kwam opdagen. Hierna won Uw Verslaggever een 
krachtig gespeelde partij, al zegt hij het zelf. Helaas liet de jonge 
doctorandus Leon zich bedotten. Roelof daarentegen bracht tegen de oude 
wi skun~eler aar van Peter Beugel een fraai torenoffer. Remise door 
eeuwig schaak? Kelneen, Roelof speelde de stille zet Kf7 en wit moest 
opgeven. Stand: 4-1. De tegenstander van Kim begon tevreden 
knorgeluiden te maken. maar toen won Wim ~en kwal. Het was meteen uit 
met het geknor. Helaas bleek Knorrie nog behoorlijk veel compensatie te 
hebben. De partij werd afgebroken in remisestelling. 
André had pJechtig beloofd om te gaan winnen, maar niks daarvan, hij 
moest in het zand bijten. Arnoud speelde een, zoals hij zelf zei, saaie 
remis e . Peter. Adriaan en Wim braken af. Adriaan moest het kunnen 
redden, Peter stond een tikje beter en Wim stond dus remise. Een weekje 
later belde de teamleider van Nieuwendam op met een drievoudig 
remisevoorstel, dat wij natuurlijk accepteerden. 
Zo, dat hadden we niet gek gedaan. Dat moest zelfs gevierd worden. 
Vroeger ging dit gepaard met het zogenaamde lappen, het bij elkaar 
schrapen van dubbeltjes en stuivers om bier te kunnen kopen. 
Tegenwoordig is er geen sprake van lappen, maar van wapperen met 
flappen. Een ander yuppentrekje van US 2 is het drinken van Buckler 
tijdens de partij, in plaats van gewoon · mensenbier. 
Dit terzijde. Op 3 december even Abcoude inmaken (Abcoude uit, altijd 
lastig) en dan doorstomen naar de promotieklasse. 

Jaap Deinema 



OVERZEESCHAAK(l) 

Zoals oplettende lezers ongetwijfeld zullen hebben opgemerkt is ondergetekende afgelopen jaar een beetje aan het toeren geweest door duistere gedeelten van deze aardkloot. En heeft het ook toen niet kunnen laten zijn pathetische passie voor het schaakspel te delen met nietsvermoédende collega-reizigers ja zelfs autochtonen. Zie tevens verslagen uit Schakelingen van het vorige jaar met een bijdrage van Bert over onze (LOW, MS en AL) avonturen in Kecskemet en een schaaktechnisch verslag van mijn hand over de 'Australian Open' in Adelaide. Maar er is nog meer gebeurt! 
Hongarije, augustus 1990. Het laatste afscheid. Ik moet mijn schaakvrienden Martijn en Bert achterlaten en kan vanaf nu op niemand meer mopperen. Het eerste doel is per trein/bus/duim Turkije bereiken. Geen probleem, en zorgeloos heb ik kunnen genieten van veel zon en kultuur. Natuurlijk heb ik scherp opgelet om schaak- en andere denksportakti vi tei ten te bespeuren. Wat schaken betreft was dit vruchteloos, ons edele spel is aan de Turken niet besteed. Liever vermaken zij zich met het niet onaardige backgammon danwel triktrak en zijn daar behoorlijk vaardig in. Bagdad wordt afgeraden, een vliegreis, tien _ graden er bovenop en de plaats heet Karachi. Voor hier en de rest van Pakistan kan ik kort zijn: beschamend! Geen enkele denksportaktiviteit waargenomen, in wat voor spel tak dan ook. Tekenend voor de graad van beschaving? Of is schaken te fatsoenlijk voor een land waar corruptie en valsspelerij tot norm zijn verheven? 

Nee, neem dan mijn volgende doel; China. Controversiëel in hart en nieren, vaak onbeschoft en zeker niet gemakkelijk, maar denksporten kunnen ze. Niet voor niets is onlangs nog Xie Jun de nieuwe wereldkampioene schaken geworden. En toch is dat laatste eigenlijk zeer verbluffend gezien de zowel relatief als absoluut geringe populariteit van het schaakspel zoals wij het spelen. Zeer populair zijn daarentegen •wei qi' (go) en •xiang qi', het zogenaamde chinese schaak. 'Wei qi' was duizend jaar geleden zelfs één van de vier 'sublieme bezigheden', naast het spelen van de luit, kalligrafie en schilderen. 
Tegenwoordig zie je overal in China •wei qi.' en •xiang qi' worden gespeeld, waarbij eerstgenoemde in populariteit waarschijnlijk nog juist laatstgenoemde voorblijft. Chinees schaak is sterk verwant aan ons schaak maar kent enkele belangrijke en verwarrende verschillen. Het hoofdprincipe is id~ntiek; zet de vijandelijke koning (generaal) mat! Echter in de stukken die daartoe voor beschikking staan schuilt de verwarring. Pionnen kunnen vooruit slaan en na het passeren van de rivier zelfs ook nog op zij. Paarden voeren weliswaar de ons bekende sprongen uit maar kunnen geblokkeerd worden. Dan kent het chinese schaak nog een stuk dat wij niet kennen; het 'kanon' dat slechts in werking wordt gesteld zodra er een stuk wordt geplaatst tussen het kanon en het aan te vallen stuk, uiterst verradelijk. 

De chinese vorm is duidelijk taktischer en rommeliger van aard 



dan onze variant. Het gaat meer om handigheid dan om 
strategische planning en techniek. Aangezien alle chinese 
schakers opgroeien met chinees schaak is het geen wonder dat 
hun spelstijl in ons schaak zich vrijwel altijd kenmerkt door 
taktisch vernuft en strategische lakunes. 
Ik mocht dit eenmaal aan den lijve ondervinden. Nadat ik in 
Shanghai enige malen het •arbeiders kultuurpaleis' had 
bezocht, waar onder genot van een kop thee uitbundig (chinees) 
werd geschaakt alsmede go werd beoefend, werd ik vanwege 
aanhoudende successen uitgenodigd voor een bezoek aan een 
•sterke' speler, voor zover ik uit zeer gebrekkig engels kon 
begrijpen. Ons schaak had ik in het kultuurpaleis 
geïntroduceerd na een niet aflatende stroom van nederlagen met 
chinees schaak waarin het onthouden van de mogelijkheden van 
alle stukken me belette om energie over te houden voor een 
goede partij. Vol van revanchegevoelens nam ik daarom de 
volgende dag m'n eigen schaakspel mee. Enige chinezen bleken 
de regels machtig te zijn maar zelfs de sterkste onder hen 
bleek geen partij. Na afloop van een serie nederlagen 
verscheen onmiddellijk weer het chinese schaakspel op tafel en 
kon hij zijn geschonden blazoen weer enigszins herstellen. 
Erezaken liggen zeer gevoelig in China! 

De konfrontatie met de sterke speler vond plaats in een lagere 
school, waarschijnlijk omdat dit één van de weinige plaatsen 
was waar men over schaakspelen beschikte. Zeer tot mijn 
verbazing werd hier heuse schaakles gegeven, in onze spelvorm 
wel te verstaan. In het lokaaltje kreeg een lieflijk chinees 
meisje van een jaar of 12 privé-schaakles. Zij speelde een 
eigen partij na en het niveau was zeker niet mis. Daarbij kwam 
ook nog eens een exemplaar van de ( openingen) encyclopedie op 
tafel en werd de schotse opening bestudeerd. Zo wordt een 
niP-uwe Xie Jun gemaakt! 
Ondertussen verliep mijn ontmoeting met de sterke chinees 
voorspoedig. De finesses van de scheveninger waren hem 
onbekend (cg interesseerden hem niet) want in de loop van de 
strijd wist ik met zwart zijn damevleugelpionnen zodanig te 
verzwakken dat verlies van één van de boeren niet meer te 
voorkomen was. Een fraaie strategische prestatie en de rest 
leek me techniek. Ik pak de pion, echter schijnbaar één zet te 
vroeg want plotseling staan dame en paard tegenover mijn arme 
koning terwijl mijn gehele strijdmacht schittert door 
afwezigheid, geheel en al in beslag genomen door de strijd 
tegen een inderdaad kansloze witte pion op de damevleugel. 
Schaak, schaak, een torenoffer vind hij lachend en snel, de 
strijd is gestreden. In navolging van Donner ondervind ik 
zwakte en vooral kracht van de chinese schaker. 

Toch heb ik op één plaats in China ons schaakspel met succes 
zien wedijveren met de chinese variant. In Kashgar, in het 
uiterste westen van China vlakbij de grens met de voormalige 
Sowjetunie, leven de Uyguren. Een Moslim-minderheid met vele 
familie-leden over de grens. Zeer vriendelijke mensen die het 
konstant aan de stok hebben met de discriminerende chinezen. 
Die tweespalt is zelfs terug te vinden in de schaaksport. In 
het park staan schaaktaf els, zowel voor chinees schaak als 
voor ons schaak, wat door de Uyguren wordt beoefend. Het 
ontwerp van de tafels blijkt zeer bepalend voor de spelers. 

[~) 



Geen enkele Chinees of Uygur waagt zich aan de •vijandelijke' 
taf els, de opgelegde scheiding werkt perf eet! Met de Uyguren 
en onder grote belangstelling heb ik menig potje gespeeld. Het 
geschreeuw, het gebeuk met de stukken maar vooral de 
afgrijselijke lucht van de in krantepapier gerolde 
plaatselijke tabak staan me nog levendig voor de geest. 

Aandacht voor de aktuali tei t. Vers van de pers, heet van de 
naald. Afgelopen zaterdag 16 november speelde ons eerste team 
haar derde wedstrijd van het seizoen. Tegenstander was 
'De Ooievaar 2' uit en in Den Haag. Mokkend arriveerden wij in 
het Haagse want Marc •was niet komen opdagen'. Om het hardst 
werd geroepen om passende sanktiemaatregelen. Vijf minuten na 
aanvang van de partijen verschijnt hij en mag het lege tweede 
bord opvullen. Hij was al in Den Haag. 
Voor een geheel wedstrijdverslag ontbreken tijd en 
notatieformulieren. De strijd was hevig, eerlijk en succesvol. 
Timon, Jurgen, Hubrecht (fraai) en ondergetekende vierden de 
zege, Peter en Roland deelden het punt terwijl Marc (kansloos) 
en Bert (blunderend) het onderspit dolven. Vijf tegen drie dus 
en degradatie lijkt ver weg! 

Even kort maar krachtig: 

Den Haag, 16 november 1991 
De Ooivaar 2 - US 1, Je bord 
Wit: A. Langedijk 
Zwart: H.Posthuma 

l.e4 es 2.Pc3 d6 3.f4 Pc6 4.Lb5 Ld7 5.Pf3 g6 6.0-0 Lg7 7.d3 
a6?! 8.Lxc6 Lxc6 9.Del e6?! 10.f5! Dd7 11.fxe6 fxe6 12.Pd5! 
exd5 13.exd5+ De7 14.dxc6 bxc6 15.Da5! Kd7 16.Ld2! Dd8 17.Da4 
Db6? 18.La5 Db7 19.Dg4+ Ke8 20.Tael+ Pe7 21.Pg5 Dd7 22.Te6! 
h5? 23.De4 Ld4+ 24.Khl Tg8 25.Txe7+! 1-0 

Het verhaal van deze partij. Ik kies weer eens voor de Grand
Prix-variant tegen de siciliaan. Zwart is snel op onbekend 
terrein gelokt en maakt zijn eerste vergissing als hij denkt 
met 7 ••.• a6 het loperpaar te veroveren. Dat is hier nauwelijks 
van belang en kost onnodig veel tijd. De witte strategie is 
(chinees) simpel; zet de vijandelijke koning mat! Met 
10 •••• Dd7 probeert zwart een koningsaanval te voorkomen door 
naar de damevleugel te vluchten. Tevergeefs, blijkt na het 
sterke schijnoffer 12.Pd5. Zeker na 15.Da5 blijft de zwarte 
monarch in het open centrum hangen. Op de zeventiende maakt 
hij in bedenkelijke stelling de beslissende fout ( 17 ••• Pf6) 
was vereist) en verliest snel. 

Ardjan Langedijk. 



VECHTREl"l I SES 
dom- Pete r- Beuge 1 

N.a.v. 2 goede tow·nooi r-esultaten, · en 
wat aand t·inoen van be1't • volgt hier- de 
de analyse van twee wat je, zou kunnen 
noemen vechtt -enn ses. 
in het Taltour-nooi won ik met 4.5 uit 6 

een pt"i j sJe, en in het Ei jgenbr-ood tour-
noo 1 wer-o i k met 5 uit 6 gedeeld 3e 
samen met Rebel en Hoffman achter- Abbink 
en Bettman. 
Ais ee r·ste volgt. nu mijn par-tij tegen 
R. Lith uit ae 3e r-onde van het Eijgen
br-ood tou r-nooi. Op papier- had hij de 
hoog ste r-at1nq. en daar- kwam nog bij 
dat a 1 s ee n sorn't Anand speel de : Hij 
geDr-u1kte minder- dan een hal-F uur- voor
de gehe l e pa r t1J. 

W1 t : Pe t e 1· Beugel Zwar-t R. Lith 
29 seot.e mber- 1991. 3e r-onde 

Si ciliaans 

cS 
2 P-f3 Pc6 
.:., o4 cd 
4 Pd4: g6 
S c~ 

l k so eei oe ze var-iant zelf oo k met 
zwar-t: c4 qeldt als ster-kste voor-
wi t 

5 P·fo 
6 Pc 3 Pd4: 
7 Dd4 : d6 
8 Le 3 Lg7 
9 f 4 o-o 

1 ( 1 Od::.? Pg4 
1 1 Lq l Da5 ? ! 
Var11-.JE>oe \-.Jl ts a:1twoor-d tijdsve r-lies 
l.2 Pas Od8 
13 n:3 Pf6 
14 Ld3 b6 
15 Pc3 Lb7 
16 Te l Tc8 
17 D4 Pd7 
Zwa,·t l oer-t 00 -FS. Ik kies hier-
voor- een b,·utale var-iant, die 
f5 onaant r-ekkelijk maakt en de tor-en 
op hl in het spel betr-ekt. 
18 g4 e6 
19 Th2 Te8 
20 gS <Tegen f7-f5) 
20 c:f5 
!"let de witte koning in het midden 
moet zwar-t de stelling openbr-eken, 
maar- ik den k dat hij het witte 
antwoor-d over-zien had 
21 Pos L-FB 

22 es a6 
23 Pd4 h6! 
Ver-hinder-t wit tegenspel op de konings
vleugel 
24 h4 h5 
25 Db2 Dc7 
l\lt al kwam ik in tijdnood. l-let o~r-

dat nu volgt zag ik al aankomen maat· wit 
wit kon het niet ver-hinder-en. 
26 Thc2 

26 
27 
28 
29 
30 

Pe5: ! ! 
fe De5: 

Le2 de 
Tc4: Tc4: 
Tc4: Ld5 

31 Tc2 Lg7 
32 Td2 De4 
33 Da3! ! 

L-F2 -Faalt op Dhl L-Fl Lc4 
34 L-F2 Dhl 
35 Lfl Lc4 
36 Pe2 
Dit was de clou van Oa3: wit bliJft 
nog net over-eind 
36 TcB Cdr-eigt indir-e kt Lc3) 
37 Pg3 Ob7 
38 Lc4: Tc4: 
39 Td8 Kh7 
40 Dd3 b5 
Op Ph5: volgt nu Dhl. Wit heeft de 
tijdscontr-ole gehaald. Voor- de toe
schouwer-s was het wel amusant: Ik 
kwam tllllE!E' keer- in tijdncx:Jd nog voor-dat 
de ander-e par-tijen op de he 1 ft wat-en 
41 Ld4 e5 
42 Lc5 Dg2 
43 Kdl ! ! 
l-let enigste tegen de dr-eiging Tel 
43 h4 
44 Pe2 h3 



Het zi e t e ~ s lecnt uit voo r wit, 
maat· het blijkt mee te va l len : 
voo r t o"we nd bt·erg t het witte paa r d 
r-edding 
45 Dg3 Dg3 : 
46 Pg3 : Tg4 
47 Pl1l h::' 
48 Ke2 Tg5 : 

49 Td3 ! 
Zwa :-~ ka n oe h-oion niet op het bor-d 
ho:.toen 
4 9 
50 
51 
5~ 
r=, 
..).,j 

Sü 
55 

Lf2 
î n3 
Tn2 : 
î n3 
~ .dl 
Lc:5 

Tg::2 
Tçil 
f<,g8 
Tal 
î a .2: 

e 4 
::oti p..=-. a::,7? 

Om çioede w1 ns t ka ,1se n te houden heeft 
zwar-t oeze pion nod ig . Bi j a l ler-le i 
a-iv-n(,kei inc_:ie n is zo ' n randpion nuttig. 
U1 t riet ve1·vo lg va n de pa1·t i j bli jk t 
da t zwa,· t nu n ie t meg 1· geV1KJnnen staat. 
57 ba Tas : 
58 Tb3 LfB 
59 Le3 b4 
60 Ph3! 
Zwa1·t komt niet mee r ve t·der-
60 Ta3 
6 1 kc2 Kf7 
62 Pg5 Kf6 
63 Ph7 Kg7 
64 F'fB: Tb3 : 
65 Kb3 : KfB: 
Mi jn tegenstander probeerde mij hier 
doo r- m' n vlag te jagen. I k had hier 
nog minde r dan 1 minuut, maar gelu kk ig 
was het niet moeil i jk meer. 

66 Kb4 : Kf7 
67 Kc4 Kf6 
68 Kd4 g5 
69 Lel Kg6 
70 Ke5 g4 
71 Kf4 
1/2 - 1/2 
Deze remise gaf zo'n kick dat ik voor
voor- de rest van het tou.r-nooi niet 
mee r te stoppen was. 

Als tweede par-tij k ies i k m1Jn e xter-re 
partij voor US tegen De Ooievaar--!!. 
Dit degr-adatiec:1...tel V11Dnren we uiteinde
lij k met 5-3. Deze par-tij geeft mijn 
spel op US van de laatste tijd weer-: 
Een goede stelling opbou.wen, een blooper 
en dan nog maar- hopen dat er nog r-emise 
te ve r sier-en valt. 

Wit : Jan Langer-a k 
Zwar-t: Pete r Beugel 
16 november- 1991, 4e bord 
Opening: Max Lange aanval 

1 e4 e5 
2 Pf3 Pc6 
3 Lc4 Pf6 
4 d4 ed 
5 0-0 Lc5 
6 e5 d5 
7 e f de 
8 Te l Le6 
9 PgS Dd5 
<D-f6 Pe6: -fe Oh5 1-0 ) 

10 Pc3 D-f5 
11 g4? ! · 
Normaal is hie r Pce4. 
11 Df6: faalt nu op: 
12 Pd5 DdB 13 Te6: fe 14 F'ge6: 
11 Dg6 
12 Pce4 
Inte r-essant is 12 Pd5 0-0-0 13 Pf4 Df6: 
14 P-fe6: -fe 15 Pe6: Td5 
Dit lij kt mi j een gunstige var i ant voo r 
zwar t. Toch moet wit hie r- een r-ec ht
vaar-diging vinden voor z ' n l l e zet, 
want ande r s is dit geen goed n i euwt j e 
12 Lb6 
13 Pe6 : fe 
14 Lg5 o-o 
15 Df3 Tae 8 
16 Dh3 gf 
Wit kr i jgt voor- z'n 2e pion volgens mij 
onvo l doende compensatie 



17 Lh6 TB 
18 l<hl KhB 
19 g5 -F5 
20 Pf6 Te7? 
Beter- was Td8 of dir-ekt Tf6: Venjer-op 
blij kt waëü·om. 
21 Df3 (dt··eigt t14-h5) 
21 H6: 
22 gf Df6: 
23 DhS 

Hie r moest 1k heel lang nadenken 
ove r ee n antvJoor-d op de witte 
dr e1g1ng acntereenvolgens Lg5,Dh4 
Lf6 e n Ta l te speien. 
Bv Te8 7 ~os 006 Dh4! en wit wint 
of Dub Dh4! Te7 was vooral een 
f ou t -omdat Lg5 met extra kracht 
kan geba.tren 
23 d3 
24 LçS Of7 
25 On4 Ld4 
26 Le7 : De7 : 
27 De 7 : Pe7 
28 cd 
Ook 28 c3 L-f2 2.9 Te6: Pd5 is 
moe1l 1_1k te beoordelen 
28 Lb=: 
29 Tab ! c3 
30 Te2 

En dan ru een blunder- die zonaar-
een pion weggee-ft. 
30 Kg7??? 
31 Te6: <c2 Te7: Kf6 Te7-el 1-0) 
31 Pd5 
32 Te2 b5 
3.3 Tb2: eb 
34 Tb2: b4 
35 Kg2 Kf6 
36 Kf3 Ke5 
37 a3 as 
38 ab ab 
39 Ke2 Kd4 
40 Kd2 c5 
41 Tc2 Pc3 
Wit dreigt de zwar-te h pion oo te 
halen. Zwar-t moet aktief spelen om 
een kans op remise te behouden 
42 Tel c4 
43 de Kc4: 
44 Kc2 Pe2 
45 Tel b3 
Achteraf bezien een niet zo erge 
ver-gissing: Zwart moet toch naa r 
de koningsvleugel ter-ug om zijn 
pionnen op het bord te houden. 
De witte koning kan dan maat' beter 
zover mogelijk verwijderd z1Jn. 
46 Kb2 Pf4 
47 Tel 
Niet gezien: Kb4 faalt oo Tb3 
47 Kd4 
48 Kb3: Ke4 
49 Tc3 Pd3 
50 f3 Kd4 
51 Kc2 Pe5 
52 Ta3 
<Tc2 Ke353Th7: Kf3: biedt ook niet 
veel kans op winst) 

52 Pg6 
53 Kd2 Ke5 
54 Ke3 f4 
55 Ke2 Kf6 
56 Ta5 Pe5 
57 Ta6 Kg5 
58 Te6 Pg6 
59 Td6 Ph4 
60 Td5 Kg6 
61 Tb5 h5 
In deze stelling is niet meer een
voudig te zien hoe wit nog kan winnen. 



bv 62 Tbl Kf5 63 Tfl Pg2 64 Tf2 Ph4 
65 Kd3 Pg6 66 Kd4 Ph4 en dan? 
62 h3 Kh6 
63 Kd3 P8: 
64 Ke4 Pg5 
65 Kf4 : Ph3: 
66 Kf5 Pf2 
1/2 - 1/2 op voorstel van zwart. 

De juiste plaats om te laten zien wa~ 
om US op 16 november niet met groter 
verschil van De Ooievaar won. Zwart is 
sterverrle. want na '37 Th8 ! is door het 
aftrekschaak mat niet meer te pareren. 

Er volgde echter: '37 Le3+???? Th7: 

Zomer toren lukte het wit niet alsncg 
mat te geven.· Zorrler meer de a 11 ererg
ste blurrler die ik ooit heb gemaakt! 

IDW 031291 

PETER BEL.GEL 

' 
-C> 

Bert Westera - Erik Fraikin 



ovrn OPEN LIJNEN EN INKIVISSEN 

De sensatie die je ondergaat wanneer je 
tegenstander je berustend in zijn ver
lies mismoedig de hand schudt, wordt 
niet zelden verminderd door het besef 
dat de partij door medewerking van je 
opponent werd gewonnen. Vaak blijven 
eigen blunders dan ongestraft terwijl 
ze objectief gezien tot verlies in 
plaats van winst hadden moeten leiden. 
Je verliest of wint nooit onterecht 
besef je, maar het punt geeft toch 
minder voldoening dan wanneer je tegen
stander geen opzichtige fouten had ge
maakt. Het tegendeel geldt echter voor 
de partij die al vanaf de tiende zet 
verloren staat, die je plotseling door 
een gemeen zetje kunt winnen, het on
meetbare geluk dat zich dan manifes
teert toont aan dat de manier waarop je 
je partij beleeft niets te maken heeft 
met een (objectief) stellingsoordeel en 

• het gevoe 1 daarover. Genoeg gezeurd. 
Toch is het prettig een partij te 
winnen zoals je eigenlijk wilt. Beide 
partijen hebben hetzelfde "thema". 

A. Einan - Joris de Groot, 02 nov 91 
Beun de Ronde/Copham-toernooi, Abcoude 

1 d4 Pf6 2 c4 g6 3 Pf3 lq7 4 g3 d6 5 
lq2 0-0 6 0-0 Pb17 7 Pc3e581q5 c6 9 
Del Db6 10 Tfdl ed4: 11 Pa4 Beter voor 
wit is 11 Pd4:, nu blijft hij een pion 
achter. 11 ... Da5 12 b3 c5 Alsnog kan 
wit het beste pion d4 aantasten door 13 
e3 te spelen. Wanneer zwart neemt wordt 
pion d6 zwak. 13 lh6 Dc7 14 Lg7: Kg7: 
15 Pel 1b8 16 Pd3 Pe5 Zwart krijgt de 
gelegenheid te consolideren. 17 Pab2 b6 
18 Pf4 Lb7 19 Pd5 Pd5: 20 cd5: De7 21 
e4 Wit had nog steeds 21 e3 moeten spe
len, nu krijgt zwart de f-lijn. ~ 
f5 22 f3 fe4: 23 fe4: Tf6 24 Pd3 Na 24 
Tfl Tbf8 houdt zwart de lijn. 24 ... Pq4 
25 Pf4 Pe3 26 Pe6+ Kh8 Te laat zag ik 
dat 26 ... Te6: 27 de6: Pdl: me een ge
wonnen eindspel oplevert, het maakt 
echter weinig uit. 27 Tel Lc8 28 lh3 
Le6: 29 Le6: Tbf8 De witte loper is 
veel zwakker dan het zwarte paard. 30 
D:i2 Tf3 Ik wil niet twee torens voor de 
da.me geven met 30 ... Tf2. 31 Db2 Df6 32 
De2 Tf2 Wit staat machteloos. Hij had 
Pe3 er ten koste van Tel af moeten 
slaan. 33 Db5 Tg2+ 34 Khl Df2 0-1 
(35 ... Th2: mat) 

Een leuke partij, ondanks onnauwkeurig
heden. Opvallend echter was dat ik tien 
dagen later een partij speelde die erg 
op de bovenstaande lijkt. 

Ronald Hoogland - Joris de Groot. 
US-Zwitserse competitie, 12 nov 91 

1 e4 d6 2 d4 Pf6 3 Lc4 g6 4 Pd2 lq7 5 
c3 0-0 6 f4 Plxl7 7 Pgf3 c5 8 0-0 a6 Die 
loper moet maar eens weg van c4. 9 a4 
Db6 10 Db3 Db3: Eigenlijk wilde ik de 
dames helemaal niet ruilen maar de druk 
op f7 wordt te groot, wit heeft Pg5 in 
petto. 11 Lb3: cd4: 12 Pd.4: Pc5 13 Lc2 
l.d7 14 b4 Pe6 15 P2f3 Tac8 Zwart gaat 
de halfopen c-lijn beheersen. 16 Ta3 
Ph5 Dreigt op d4 te slaan waarop beide 
witte lopers in de vuurlinie komen te 
liggen. 17 Pe6: Le6: 18 l.d2 Tc7 19 l.d3 
Wit wil geen zwart loper op c4, die 
komt echter toch, en laat de stelling 
openbreken. 19 ... Tac8 20 Pd4 Lc4 21 
Tf3 l.d4:+ 22 cd4: l.d3: 23 Tfd3: Na 23 
Tad3 was de stelling mogelijk houdbaar 
gebleven voor wit, alhoewel a- en b
pion akelig zwak worden, maar wit houdt 
controle over veld f2. 23 ... Tc2 24 g3 
Pf6 25 e5 Jaagt het paard naar betere 
velden. Pionverlies lijkt aantrekkelij
ker. 25 ... e5 Pe4 Deja vu. 

26 Le3 d5 27 Tab.3 Ta2 28 Ta3 Te2 29 f5 
Tcc2 30 Lf4 Tq2+ 31 Kfl Tcf2+ 32 Kel 
Tqli 0-1 

In beide partijen leiden het onaantast
bare paard binnen de vijarrlelijke stel
ling plus de open lijn tot winst omdat 
de verdediging er door verlamd wordt. 

' ., 

Joris de Groot. 



INVITATIEBOOEP VAN EIJG~UTOmtroI 

Reeds voor de derde keer organiseerde 
Caissa, gelijktijdig met het. Eijgen
brocdtoernooi, een invitatietoernooi 
met de kampioenen van de 93A-klub3 die 
minimaal promotieklasse en maximaal 
lste klasse KNSB spelen. De vorige 
editie was nog gedeeld gewonnen door 
Martijn, maar ditmaal was in het deel
nemersveld van twaalf (met slechts zes 
echte kampioenen) de USser op papier de 
op één na zwakste ... 

Bert Westera (1975)- Robbert van het 
Kaar (2150); 
Caissa(l), 27 sep 1991, Konings-Indisch 

1 e4 d6 2 d4 Pf6 3 f3!? g6 4 c4 lg7 5 
Pc3 0-0 6 Le3 Pc6 7 Pqe2 a6 8 ru2 Tb8 9 
g4!? De Moderne Variant van de Sämisch 
is op het bord gekomen. F.en paar jaar 
geleden heb ik die toevallig diverse 

•malen met beide kleuren zelf gespeeld. 
9 ... b5 10 h4 h5 11 Pd5 ! ? De "theorie" 
van de zogenaamde Houtsmuller-aanval 
kon ik mij ondanks lang gepieker totaal 
niet herinneren. Die gaat als volgt 11 
gh5:?! Ph5: 12 0-0-0 bc4: 13 Pf4!? Pf4: 
14 Lf4: Pd4: 15 Lc4:(!). Niet dat dit 
echt goed zou zijn, maar in eerder ge
noemde partijen was het toch gevaarlijk 
gebleken en sterke tegenstanders moeten 
zo scherp mogelijk worden aanpakt. 
ll ... e5 Veiliger was ll ... e6 12 l..g5 
Pd4: 13 Pd4: ed.4: 14 qh5: F.en bedenke
lijk alternatief is de kwaliteitswinst 
14 Ill4:? Pd5: 15 Da7 (Wit blijft na 15 
Dg7:+ een pion achter) 15. ! . f6 16 Db8: 
Pb6! en de witte dame is opgesloten. 
14 ... c6 15 Pf4 bc4: 16 Lc4: d5! 17 
I.d3? Gewaagd was ook 17 ed5: Te8+ 18 
Kf2, maar dit is nog slechter, terwijl 
er niets tegen 17 Lb3(!) lijkt te zijn. 
17 ... de4: 18 Le4: Pe4:! 19 fe4: De8? 
Vreemd genoeg was dit ook de zet waar 
ik van uit was gegaan. na 18 ... f6 ver-
trouwend op 19 h6 maar dan wint 19 .. . 
fg5: 20 hg7: Tf4: op slag. Na 18 ... f6! 
zou wit echter ook met 19 Pg6: fg5: 20 
Pf8: Lf8: in een vreselijke stelling 
zijn geraakt. 20 0-0-0 d3!? Opent loper
diagonalen. 21 Pd.3: De4: 22 h6! lh8? 
Dat verliest vrijwel geforceerd. Nodig 
was 22 ... I.d4 met een geheel onduide
lijke stelling. Nu wint wit snel in de 
aanval. 23 h7+! Kh7: 24 h5 Dc4+ 25 Kbl 
~ Iets beters is er niet te vinden. 

Ook na 25 ... Ill3:+ 26 003 Lf5 27 hg6:+ 
Kg6 27 1116+ Kg5: 28 Tgl+ Kh6: 29 Df5: 
wint wit gemakkelijk. 26 hg6: fq6: Iets 
beter ware 26 ... Le6 al blijkt dan het 
grondidee 271118:+ Kh8: 28 Lf6+ Kg8 29 
gf7:+ Tf7: 30 Tgl+ met winnende aanval. 

27 1118:+?? Pardon, hier is dit niet 
meer de bedoeling! Na triviaal 27 Dh2 
I..g7 (offeren op b2 is niets) 28 Dh7+ 
Kf7 29 Pe5+ wint wit de dame. 27 ... 
Kh8: 28 Dh2+ Kq8 29 Db8: lg4 Totaal 
niet gezien! 30 l)j6 !.dl: 31 DJ6:+ Kh8 
32 Dh6+ Kq8 33 DJ6+ Kh8 34 Dh6+ En 
remise gegeven, aangezien wit na 34 
Pe5 Dfl! alsncg eeuwig schaak moet 
houden. F.en lelijke slipper! 

Frans Smit (2019) - Bert Westera 
Caissa(2). 28 september 1991, Engels 

1 c4 Pf6 2 Pf3 d6 3 g3 g6 4 lg2 lg7 5 
0-0 0-0 6 Pc3 e5 7 d3 c6 8 1bl a5 9 a3 
Tot dusverre gelijk aan de onderlinge 
partij uit het PK 1991, waar 9 ... Ph5 
10 e4 volgde, en ik uiteindelijk een 
dramatische nederlaag leed (twee Scha
kelingen hiervoor getoond!). 9 .. . h6 10 
b4 ab4: 11 ab4: Le6 12 b5 Pe7 13 Pd.2 
Tb8 14 Pb3 l)j7 15 Tel lh3 16 lhl Pq4!? 
17 e4!? f5 18 I.a3 Veiliger lijkt 18 f3 
Pf6 19 f4!? 18 ... f4 19 f3 fq3: !? F.en 
onduidelijk stukoffer waarvan ik bijna 
zeker wist dat wit het wel niet zou 
aannemen. 20 hg3: Pf6 21 d4 Ph5 22 Pe2 
g5 23 Kh2 Slechts roekelozen zouden 
zich hier wagen aan stukwinst met 23 g4 
Pf6 24 Kh2? lg4: 25 fg4: Pg4:+ met een 
ziedende koningsaanval voor zwart. 
23 ... q4 24 Pql ed4: 25 Ph3: qh3: Onzin 
is 25 ... Pg3:? vanwege bijvoorbeeld 26 
Tgl! Phl: 27 Tg4: en wit blijft nu een 
gezond stuk voor. 26 Pd4: Le5 27 Tgl! 
Kh7 28 Pe2 Pq6 29 Lb2 Natuurlijk zou de 



opmars met de f-pion een weer dodelijk 
stukoffer uitlokken. Met de tekstzet 
weet wit eindelijk de druk te venninde
ren. 29 ... De7 30 Le5: Pe5:?! Er hangen 
nu twee witte pionnen, maar toch had ik 
onmiddellijk spijt dat ik geen 30 ... 
de5: met ingewikkelde stelling had ge
speeld, want nu zag ik 30 Pd4! Pg7 31 
f4 Pc4: 32 Dd.3 en wit krijgt de betere 
kansen. De manier waarop het materiaal 
echter beslist niet kan worden gered is 
31 f4?? vanwege 31 ... Pg4+ 0-1 Alweer 
een slipper, maar nu een mooie.! 

Bert Westera - Co Heins (1905) 
C-aissa(3), 28 september, Frans 

1 e4 · e6 2 d4 d5 3 Pc3 Lb4 4 e5 c5 5 a3 
Lc3:+ 6 bc3: Da5!? Ontwikkel nooit pre
matuur een stuk! Op 6 ... Pe7 zou wit 
natuurlijk sterk ï I)J4! spelen. Dat is 
nu verhinderd. 7 Ld2 Pe7 8 [g4 Da4? ! Nu 

' komt een voor zwart ongunstige versie 
van de Pionroofvariant op het bord, 
aängezien zijn dëUDe wat ongelukkig is 
opgesteld.. Beter zou 8 ... 0-0 of 8 ... 
Pf5 zijn geweest.. 9 [g7: Tg8 10 Dh7: 
cd4: 11 Pe2! Het verschil, na doorslaan 
op c3 ontwikkelt wit zijn paard met 
tempowinst. 11 ... Pbc6 12 f4 Ld7 13 D:i3 
Pf5 14 g4 Nu moet zwart kiezen tussen 
een slecht.e pionstruktuur na 14 ... Tg4: 
15 U)3 Tg7 16 Lf5: ef5: 17 cd4: of de 
nadelen van de tekstzet. 14 ... Pe3 15 
Le3: de3: 16 h3 Pa5 17 De3: Dc2: 18 Pd4 
Da.4 Op 18. . . Db2 volgt simpel 19 Del. 
19 Le2 Tc8 Lang rokeren is veiliger 
voor zwarts koning, maar vertraagt het 
tegenspel over dec-lijn. 20 0-0 Pc4: 
21 Lc4: Tc4: 22 Kh2 

Pion meer, goed opgesteld paard, drei
gingen tegen de vijandelijke koning, 
kortom genoeg om tevreden mee te zijn 

in zo'n scherpe opening. Met 22. . . Da5 
23 Tfcl Kd8! 24 Tabl Kc7 had zwart nog 
behoorlijk verzet kunnen bieden. Zijn 
partijzet heeft de bedoeling om de to
rens op dec-lijn te verdubbelen, maar 
dat is nou net wat ik met mijn laatste 
zet onmogelijk heb gemaakt. 22 ... Ke7? 
23 f5 ef5: Tsja, na 23 ... Tgc8? I)J5+ 
gaat zwart in een paar zetten mat. Nu 
breekt wit echter naar binnen. 24 e6! 
fe6: 25 gf5: Da5 Na lang nadenken ge
speelden alleen in schijn eng. Alter
natieven vermogen echter evenmin de 
lx)el nog te redden. 26 fe6: Dc7+ 27 
Khl Tc3: 28 Tf7+ Ke8 29 ed7:+ Kd8 Die 
had ik niet gezien! Natuurlijk gaat 
zwart na 29. . . Kf7: 30 De6+ mat in een 
paar zetten. Zo is het echter ook goed. 
30 De741: 1-0 Fien prettige overwinnirg op 
een speler die verder nog slechts van 
de toernooiwinnaar zou verliezen. 

Aran Köhler (2189) - Bert Westera 
Caissa(4), 28 sep 1991, Konings-Indisch 

1 d4 Pf6 2 c4 c5 3 d5 e5!? 4 Pc3 d6 5 
e4 g6?? Waarom ik deze afgrijselijke 
zet speelde weet ik nog precies: Mar
tijn had er vorig jaar in Hongarije im
mers bijna remise mee gemaakt tegen een 
meester, dus, zo dacht ik, dan moet ik 
dat nu toch ook kunnen. Maar deze krom
me Koningsindische opstelling is alleen 
maar vreselijk voor zwart. 6 Ld3 Ig7 7 
Pge2 Pl:rl.7 8 0-0 0-0 9 a3 a6 10 b4 b6 11 
Tol Dc7 12 f3 ! Brr. 12. . . h5 13 Le3 Kh7 
D:i2 Pg8 15 g4 Zwart is al totaal wegge
speelden in blinde wanhoop grijp ik 
naar een misser, doodsbenauwd voor wat 
er na 15 ... hg4: 16 fg4: zou gebeuren 
over de halfopen f-lijn. 15 ... f5? 16 
ef5: ef5: 17 Lf5:+ Niet gezien. 17 ... 
Tf5: 18 qf5: Pdf6 19 bc5: bc5: 20Pq3! 
Fien prima zet. In mijn afschuw maak ik 
er maar een abrupt einde aan. 20 ... h4? 
21 Pqe4 Lf5: 22 Df2 1-0 En op naar bed! 

Piet van der Weide (2194) - Bertje 
Caissa(5), 29 sep 1991, Siciliaans 

1 g3 g6 2 Ig2 Ig7 3 e4 c5 4 Pc3 Pc6 5 
d3 e6 6 Le3 d6 7 D:i2 Pd4 8 Pdl!? Op de
ze rare zet had ik niet gerekend. Ach
teraf bleek het een standaardzet in het 
Gesloten Siciliaans. Helaas werd ik nu 
verleid tot een soortgelijke manoeuvre. 



8 ... e5 9 f4 f5 10 c3 Pe6? Normaal is 
hier uiteraard 10 ... Pc6. 11 ef5: gf5: 
Na 11 ... gf4: 12 fe6: fe3: 13 De3: Pf6 
14 c4! ziet zwart zijn pion niet terug. 
Jammergenoeg zag ik dat nu pas. 12 Ph3 
Dc7 13 0-0 Pe7 14 fe5: de5: 15 U16 0-0 
16 lg7: Kg7: Na 16 ... Pg7: staat zwart 
ook niet zo fijn. 17 Pd3 ld7 18 Tael 
Tae8 19 De2 Pd8!? Konsistent met mijn 
16d.e en de enige manier om zwarts stuk
ken nog te ontwarren. 20 Dh5 Tf6 21 
Pc4? Tsja, zoals de witspeler achteraf 
aangaf had hij hier met 21 Pg4! een 
"interessant" stukoffer kunnen brengen. 
Zwart moet het wel aannemen en na 21 ... 
fg4: 22 Tf6: Kf6: geeft bijvoorbeeld 23 
DJ5+ Ke6 24 Pf4+ Kf7 25 Te5: wit een 
beslissende aanval. 21 ... Pf7 22 Pg5 
Pq5: 23 l);J5: + Pq6 24 Pe3 Dc8 25 Pq4 Nu 
heel wat minder gevaarlijk. 25 ... Tb6 
Ik verloor veel tijd met te onderkennen 
dat na 25 ... Td6 wit simpel wint met 26 
Pe5: Tde6 27 Tf5: ! 26 ld5 

Zwart heeft keus. Ik keek hier natuur-
lijk niet naar 26 ... Tb2:? 27 Df6* en 
nauwelijks naar 26 ... fg4: 27 Tf7+ Kh8 
28 Iti6 en Inät, maar wel naar 26 ... c4? 
27 d4 e4 28 Pe3! met ineenstorting en 
ook naar 26. . . rus! 27 Di8: Td8: 28 
Pd4: Pd4: 29 Td4: Tb2: met een houdbaar 
eindspel. De witspeler had echter nog 
drie kwartiel'.· en ik ondertussen minder 
dan eentje. Met de uitvluggerfase in het 
vooruitzicht leek een taai eindspel me 
daarom niet z.o'n geschikte winstpoging. 
Niet helemaal gerust koos ik daarom voor 
26 ... f4? 27 Pe5: h6 28 Itl5 Te5: 29 Te5: 
!fI1 Vangt de dame ... 30 Te7+! ... maar 
niet heus. 30 ... Pe7: 31 Df7+ Tsja, die 
had ik op mijn 26ste gemist. Met de vlag 
op vallen speel ik nog maar even door, 
hopend op een blunder en derhalve moreel 
gedwongen de beker tot de bodem leeg te 
drinken. 31 ... Kh8 32 De7: Le6 33 

Df6+(?) Kh7 34 Le4+ Kg8 35 Dh6: Lf5 36 
l.d5+ Le6 37 fu6+ Kh8 38 Tf4: l.d5: Hier 
keek de witspeler me niet-begrijpern 
aan. 39 Th4# 1--0 

Bei:-t Westera - Bram van Dijk (2077) 
Caissa(6), 29 sep 1991, Caro-Kann(?) 

1 e4 c6 Nu al bood aan het bord naast 
ons Van der Weide remise aan tegen 
Köhl~r. Daarmee schakelde eerstgenoem
de zichzelf èn mijn tegenstander uit 
voor een gedeelde eerste prijs. 2 d4 d5 
3 ed5: cd5: 4 c4 Pf6 5 Pc3 e6 6 Pf3 Lb4 
Zo schijnt het Nimzo-Indisch te worden. 
7 l.d3 0-0 8 cd5: ed5: 9 0--0 lg4 Aan de 
vroege kant. Na 9 ... Pc6 ook 10 h3! 10 
h3 U15 11 l.q5 Lc3: 12 bc3: Di6 13 Tel 
PJ:rl7 14 Lf5!? h6! 15 Lf6: Pf6: 16 Di3 
Df4?! F.en riskante poging om ongedeeld 
tweede te worden, waar er na 16 ... Lf3: 
een tamme stelling zou resteren. Na 17 
Pe5 dreigt er damewinst. 17. . . g6 18-
Pd7 ! Pd7: En niet 18 ... Kg7? (hopend op 
19 Pf8:? gf5: met materiaalwinst) 19 
Pf6:! en zwarts stukken komen wel zeer 
slecht te staan. 19 l.d7: Tfd8 20 La4? 
Jammer en helaas. Kansrijk ware 20 Db5' 
Zo zijn 20 ... g5? 21 Te5 en 20 ... Dc7?. 
21 Te7! zeer akelig voor zwart. Wit 
laat zich na 20 ... Di6(!) natuurlijk 
niet matzetten met 21 U13? g5 22 Db7:?? 
g4 22 Te5 Tab8 23 Da7: gh3: 24 Th5: Ig6 
maar verhoogt de druk met 21 Te8+ Kg7 
(21 ... Te8: 22 Le8: g5 23 Tel is ook 
g~en pretje voor zwart) 22 Tael. Nu 
biedt het pionoffer 22 ... a6(!) 23 Db7: 
Tab8 24 Dc6 Te8: 25 Le8: Dc6: 26 Lc6: 
Tc8 vechtkansen, terwijl zwart na 22 ... 
b6 23 Db4! Db4: 24 cb4: in moeilijkhe-
den blijft. 20 ... g5 21 Te5 Lg6 22 Db5? 
Nu te laat! 22 ... Le4 23 De2! Tac8 24 
f3 lg6 25 De3 De3:+ 26 Te3: Tc7 27 Kf2 
Lf5 28 Ke2 Tdc8 29 Kd2 Le6 30 Tel a6 31 
Lb3 b5 32 a3 Kg7 Remise. Geen gedeelde 
derde plek, wel 50%. 

EINDSTAND Invitatiegroep 

1 Köhler 5; 2-3 Van der Weide en Van 
Dijk 4; 4-5 Heins en Croese 31

2 ; 6 Wes
tera 3; 7-8 Van het Kaar en Van steenis 
21 2; 9-12 Neuféglise, Smit, Melford en 
Weber 2. 
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GARGL! 

Wellicht denkt U dat André van Dinteren in het augustus-nummer 

van de Schakeling een getrouw verflag heeft gedaan van onze 

belevenissen in Gent - het is echer maár goed dat de onvolprezen 

US-CHRONIQUER niet aanwezig was ... 

Niet verwonderlijk dus dat er af en toe ook wel een kleinigheidje 

mis ging op het schaakbord. Zie de volgende .stelling: 

D. Floor - AvD na 23.Dh6-f4 

André schreef dat hij hier "zeker een half uur" nadacht "over de 

consequenties van het torenoffer met 23 .. Td4 en van het paardoffer 

op d4. De truc is dat ik wit bijna mat zet na slaan op d4 wegens 

Lc4++!?!?." 

Dat commentaar verleidde mij ertoe ook eens een paar minuutjes 

aan de stelling te snuffelen' - waarna ik het betreurde niet ZELF 

deze stelling op het bord te hebbben gehad; zie hier mijn 'graaiend 

zien': 

23 .. Pd4+! 24.exd4 (op andere zetten valt loper b5) 24 .. Lc4++ (geen 

noodzaak voor verwarrende lettertekens, hooguit !) 25.Kf3 Ld5+! ! 

(dit vond ik de moeilijkste zet - ik keek eerst naar 25 .. De2+?) 

26.Kg3 Tg6+ 27.Kh3 Lxg2 Mat! 

André's gevoel "toch tekort gedaan te zijn" met remise was dus 

zo gek nogniet ... maar hij zal het Verdriet inmiddels wel verdronken 

hebben. 

Rob van Gompel. (gastschrijver) 
26-10-1991. 


