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Het seizoen loopt naar het eindspet. Met vanavond, 11 april meegerekend, zijn er in 
de interne nog 5 ronden te gaan en de externe is al afgesloten. Nu ik dit schrijf is 
het nog niet zover en ik zit dus nog in spanning over het resultaat van het eerste 
tegen Kasteel 2. Als dat positief voor ons is dan zijn we alsnog zeker van promotie 
naar de Ie klas en daar hoort onze vereniging zeker in thuis. 
Het tweede had pech, het werd met het eerste in dezelfde klasse ingedeeld. Gezien 
hun prestaties moet volgend jaar promotie mogelijk zijn. 
Het derde is het kampioenschap op het nippertje ontgaan. Van captain Reinders 
horen we daarover verderop wel meer.
Het vierde heeft zich met Van der Meer als baas redelijk gehandhaafd. Met de 
externe resultaten kunnen we dus tevreden zijn en op grond hiervan durf ik vast te 
stellen dat het niveau van onze club in de breedte verbetert. Ik hoop dat dit proces 
zich voorzet.
Zoals de mecsten van jullie wel zullen weten, heeft onze secretaris Toon een 
nogal zware operatie moeten ondergaan. Gelukkig is het allemaal goed verlopen en 
hij herstelt sneller dan verwacht mocht worden. Als dat herstel zich voortzet 
drinken we vanavond waarschijnlijk alweer een pilsje met hem aan de bar.

Verder wil ik jullie aandacht nu alvast vestigen op de zomercompetitie die 
we, het wordt al een traditie, na afloop van de clubavonden bij mij thuis houden. Je 
kunt nu al aanmelden maar in het volgende nummer kom ik daar nog wel op terug 
Voor nu wens ik jullie een fijne schaakavond.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

REDAKTIE
Gert Jansen Noorderweg 3 Zuidwolde 05287-1901
Anky Lunenborg Weth.Gruppenstraat 5 Holl'veld 05284-1236
Wim Stevens Lagelandkamp 21 Pesse 05181-1685
Christiaan Mol Muurbloemstraat 28 Hoogeveen 05280-74226
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AGENDA 1995
april di 11 11e ronde

za 15 Elim, Univé-paasschaaktoemooi
Delfzijl, Eemsmond Schaaktoemooi

di 18 12e ronde
di 25 RMS-dag! Geen schaken!!!
za 29 Groningen, S1SSA snelschaaknacht

mei di 2 Snelschaken
di 9 13e ronde
za 13 Groningen, jeugdtoernooi
di 16 14e ronde
di 23 15e ronde
di 30 ????
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RANGLIJST NA 10 RONDEN

Naam Punten Wrd
l Eggersman M. 507.5 70
2 Kooy A. van de 484.0 69
3 Dadkhodaie S. 453.5 68
4 Jonge L. de 451.5 67
5 Krikken J. 450.0 66
6 Jansen G. 449.5 65
7 Krol G. 436.5 64
S Til J. van 435.5 63
9 Mol C. 434.5 62
10 Oosten F. van 428.5 61
11 Piepot W. 397.5 60
12 Stevens W. 390.5 59
13 Wetten T. van 387.0 58
14 Lunenborg A. 384.5 57
15 Bosma M. 376.0 56
16 Doornbos F. 359.5 55
17 Kord N. 359.0 54
18 Sev enter T. van 343.5 53
19 Vries R. de 343.0 52
20 Jonker T. 328.5 51
21 Hofstee K. 320.5 50
22 Rehorst W. 316.5 49
23 Hoorn J. van 314.5 48
24 Spitse K. 301.0 47
25 Reinders H. 295.0 46
26 Hofman R. 292.0 45
27 Meer L. van der 286.0 44
28 Riethorst K. 260.5 43
29 Noordam R. 255.5 42
30 StormJ.P. 236.5 41
31 Berg W. de 234.5 40
32 Bos T. 231.0 39
33 Oldenkamp J. 228.5 38
34 Hofstra M. 215.5 37
35 Straat H. 211.5 36
36 Nijmeijer P. 203.0 35
37 Dun G. 193.0 34
38 Jong D. de 174.0 33
39 Snuverink M. 162.5 32
40 KremerH. 158.0 31
41 Straat C. v.d. 122.5 30
42 Mulderij B. 94.5 29
43 Aalbregtse R. 77.0 28
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STAND PER GROEP NA 10 RONDEN

Groep A:
Eggersman heeft zeer verrassend de leiding in de A-groep genomen. Christiaan 
Mol, de nummer l van de eerste competitiehelft, is zeker nog niet kansloos voor het 
kampioenschap, maar zal dan in de resterende ronden nog punten moeten halen. De 
twee promovendi staan onderaan. Zij moeten samen met Van Seventer en De Vries 
gaan uitmaken wie er volgend jaar in de B-groep moet spelen.

1 Eggersman M. 507.5 70
2 Kooy A. van de 484.0 69
3 Jansen G. 449.5 65
4 Til J. van 435.5 63
5 Mol C. 434.5 62
6 Oosten F. van 428.5 61
7 Stevens W. 390.5 59
8 Lunenborg A. 384.5 57
9 Seventer T. van 343.5 53
10       Vries R. de                   343.0          52  
11 Jonker T. 328.5 51
12 Hofstee K. 320.5 50

Groep B:
Wie er in deze gaan promoveren is nog niet duidelijk. De verschillen tussen de 
bovenste vier spelers zijn zeer gering. Voor de heren Oldenkamp en Straat, twee 
spelers die vroeger in de A-groep hebben gespeeld, lijkt degradatie onafwendbaar.

1 Dadkhodaie S. 453.5 68
2.        Jonge L. de                  451.5          67  
3 Krikken J. 450.0 66
4 Krol G. 436.5 64
5 Doornbos F. 359.5 55
6 Rehorst W. 316.5 49
7 Hoorn J. van 314.5 48
§ Reinders H. 295.0 46
9 Hofman R. 292.0 45
10       Meer L. van der           286.0          44  
11 Oldenkamp J. 228.5 38
12 Straat H. 211.5 36
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Groep C:

Net als in de B-groep ook hier vier mensen die zich hebben afgescheiden van de 
rest en vechten om de promotieplaatsen. Zij moeten alleen uitkijken dat Spitse niet 
als de spreekwoordelijke derde hond met een promotieplaats aan de haal gaat. 
Onderaan heeft Bart Mulderij de rode lantaarn overgedaan aan Aalbregtse.

1 Piepot W. 397.5 60
2         Wetten T. van              387.0          58  
3 Bosma M. 376.0 56
4 Kord N. 359.0 54
5 Spitse K. 301.0 47
6 Riethorst K. 260.5 43
7 Noordam R. 255.5 42
8 Storm J. P. 236.5 41
9 Berg W. de 234.5 40
10 Bos T. 231.0 39
11 Hofstra M. 215.5 37
12 Nijmeijer P. 203.0 35
13 Dun G. 193.0 34
14 Jong D. de 174.0 33
15 Snuverink M. 162.5 32
16 Kremer H. 158.0 31
17 Straat C. v.d. 122.5 30
18 Mulderij B. 94.5 29
19 Aalbregtse R. 77.0 28

OVERZICHT 5E RONDE
Hofman R. - Krol G. 1-0
Hofstra M. - Kremer H. 1-0
Jansen G. - Mol C. 1-0
Kord N. - Wetten T. van rem
Meer L. van der - Bosma M. rem
Mulderij B. - Straat C. v.d. 0-1
Nijmeijer P. - Noordam R. 0-1
OldenkampJ. - Rehorst W. 0-1
Oosten F. van - Jonker T. rem
Reinders H. - Doornbos F. 0-1
Snuverink M. - Aalbregtse R. rem
Spitse K. - Piepot W. 0-1
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OVERZICHT 6E RONDE
Aalbregtse R. - Straat C. v. d. 0-1
Bos T. - Hofstra M. 1-0
Dadkhodaie S. - Kooy A. van de 0-1
Doornbos F. - Oldenkamp J. 0-1
Eggersman M. - Jonge L. de rem
Jansen G. - Til J.van rem
Jonker T. - Stevens W. 0-1
Kremer H. - Mulderij B. 0-1
Mol C. - Lunenborg A. 1-0
Noordam R. - Straat H. 0-1
Oosten F. van - Hofman R. 1-0
Rehorst W. - Hofstee K. 0-1
Seventer T. van - Hoorn J. van rem
Storm J.P. - Snuverink M. 1-0
Vries R. de - Krol G. 0-1
Wetten T. van - Reinders H. 1-0

OVERZICHT 7E RONDE
Aalbregtse R. - Storm J. P. 0-1
Berg W. de - Noordam R. 0-1
Bosma M. - Nijmeijer P. 1-0
Hofman R. - Piepot W. 0-1
Krol G. - Kord N. 1-0
Meer L. van der - Spitse K. 1-0
Oldenkamp J. - Riethorst K. rem
Oosten F. van - Kooy A. van de 1-0
Snuverink M. - Mulderij B. 1-0
Straat C. v.d. - Hofstra M. 0-1
Straat H. - Bos T. 1-0

OVERZICHT 8E RONDE
Berg W. de - Aalbregtse R. 1-0
Hofstee K. - Doornbos F. 0-1
Hoorn J. van - Kord N. 1-0
Jonge L. de - Seventer T. van rem
Kooy A. van de - Lunenborg A. 1-0
Krikken J. - Hofman R. 1-0
Krol G. - Eggersman M. 0-1
Mol C. - Oosten F. van rem
Mulderij B. - Hofstra M. 0-1
Nijmeijer P. - Straat H. 0-1
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Noordam R. - Snuverink M. 1-0
Piepot W. - Meer L. van der rem
Rehorst W. - Bosma M. 1-0
Reinders H. - Riethorst K. rem
Spitse K. - Oldenkamp J. 1-0
Straat C. v.d. - Kremer H. 0-1
Til J. van - Dadkhodaie S. rem
Vries R. de - Jonker T. rem

OVERZICHT 9E RONDE
Bos T. - Straat C. v.d. 1-0
Bosma M. - Noordam R. 1-0
Dadkhodaie S. - Jansen G. rem
Eggersman M. - Mol C. 1-0
Hofstee K. - Meer L. van der rem
Hofstra M. - Snuverink M. rem
Hoorn J. van - Piepot W. 0-1
Jonge L. de - Oosten F. van rem
Kooy A. van de - Krikken J. rem
Kremer H. - Aalbregtse R. 1-0
Riethorst K. - Storm J. P. rem
Seventer T. van - Vries R. de rem
Straat H. - Berg W. de rem
Til J. van - Krol G. rem

OVERZICHT 10E RONDE
Aalbregtse R. - Bos T. 0-1
Hofstra M. - Wetten T. van 0-1
Jonker T. - Jansen G. 0-1
Kord N. - Hofman R. 0-1
Meer L. van der - Krol G. 0-1
Noordam R. - Mulderij B. 1-0
Oldenkamp J. - Berg W. de rem
Oosten F. van - Vries R. de rem
Piepot W. - Rehorst W. rem
Snuverink M. - Kremer H. 1-0
Spitse K. - Reinders H. 0-1
Storm J.P. - Straat C. v.d. 1-0
Straat H. - Bosma M. 0-1

DE HANDEN ONDER DE KONT
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RATINGS

nr. naam was nu vers.
l Janmaat B. 1765 1760 -5
2 Mol C. 1780 1706 -74
3 Jansen G. 1690 1669 -21
4 Oosten F. van 1665 1635 -30
5 Stevens W. 1490 1614 +124
6 Lunenborg A. 1690 1591 -99
7 Eggersman M. 1525 1586 +61
8 Kooy A. van de 1485 1580 +95
9 Seventer T. van 1630 1577 -53
10 Vries R. de 1600 1570 -30
11 Dadkhodaie S. 1560 1565 +5
12 Jonge L. de 1510 1534 +24
13 Til J. van 1525 1524 -1
14 Hofstee K. 1595 1519 -76
15 Krikken J. 1480 1505 +25
16 Krol G. 1395 1492 +97
17 Jonker T. 1385 1472 +87
18 Rehorst W. 1485 1470 -15
19 Jong D. de 1464
20 Hofman R. 1455 1451 -4
21 Bosma M. 1365 1444 +79
22 Oldenkamp J. 1485 1422 -63
23 Doornbos F. 1420 1420 0
24 Wetten T. van 1405 1417 +12
25 Meer L. van der 1375 1406 +31
26 Hoorn J. van 1490 1405 -85
27 Riethorst K. 1495 1386 -109
28 Straat H. 1420 1377 -43
29 Spitse K. 1354
30 Piepot W. 1305 1344 +39
31 Storm J.P. 1330 1325 -5
32 Reinders H. 1270 1290 +20
33 Kord N. 1195 1279 +84
34 Dun G. 1310 1269 -41
35 Noordam R. 1125 1264 +139
36 Bos T. 1340 1247 -93
37 Zijffers R. 1220 1203 -17
38 Berg W. de 1235 1198 -37
39 Hofstra M. 1115 1179 +64
40 Nijmeijer P. 1235 1160 -75
41 Kremer H. 1195 1101 -94
42 Snuverink M. 1100 1089 -11
43 Straat C. v.d. 1034
44 Aalbregtse R. 933
45 Mulderij B. 885
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STERKER SCHAKEN

In het schaakspel zijn tactische en positionele kenmerken te vinden. De tactische 
grapjes zijn in de praktijk wel te leren. Iedereen trapt wel eens in een paardvorkje 
of een aftrekschaakje en daar leer je van, tenslotte. De positionele factoren zijn 
moeilijker te leren. Om iedereen de gelegenheid te geven ook hierin, wat te 
oefenen, loopt er dit seizoen een serie met positionele testen. Achterin het nummer 
staan de oplossingen met een puntenwaardering. Aan bet eind van het seizoen kunt 
u aan het behaalde puntentotaal zien, hoe goed (of hoe slecht) uw positiegevoel is.
Test 2.
Vierpaardenspel
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 Lb4 5.0-
0 0-0 6.Lxc6 dxc 7.d3 Ld6 8.Lg5 h6 9.Lh4 c5 
10.Pd5 g5 11.Pxf6+ Dxf6 12.Lg3 
Zwart aan zet: kies uw plan

Plan A: Maak gebruik van het loperpaar. 
Ik denk, dat het belangrijkste strategische 
element in deze positie het bezit van het 
loperpaar is tegen loper en paard. 
Om het meeste voordeel hieruit te krijgen,
moet ik het spel openen en mijn loper op d6 
bevrijden die momenteel door mijn 
pionnen ingesloten wordt. Ook zou ik graag 
mijn dubbele c-pion kwijt raken. Daarom besluit ik om 12...Le6 te spelen met de 
bedoeling om met ... Tad8 voort te zetten en zo de opmars c5-c4 voor te bereiden. 
Het idee is om de positie een meer dynamisch karakter te geven (het openen van de 
d-lijn en de diagonaal a3-f8) om zo meer voordeel te krijgen van het loperpaar. Als 
wit, om deze plannen te dwarsbomen, c4 speelt, zou dit zijn d-pion serieus 
verzwakken, en mij een prachtig doel geven.
Plan B. Aanval op de koningsvleugel.
In tegenstelling tot plan A denk ik dat ik het centrum gesloten moet houden omdat 
dit me dan de mogelijkheid geeft om een aanval op de koningsvleugel te organi-
seren, Ik kan daarbij mijn pionnen van mijn gerocheerde koningsstelling gebrui-
ken, die toch al een aardig eind op weg zijn. Helaas is de witte koning goed 
verdedigd, en zijn er geen doorbraakpunten. Dus besluit ik om 12. ... Lg4 te spelen 
met de bedoeling om van de penning van het paard op f3 te profiteren. Zo kan ik de 
opening van de f-lijn organiseren, met bv. .... Dg7 en .... f5. Om dit plan te 
voorkomen zal wit waarschijnlijk 13. h3 antwoorden, waarop ik van plan ben met 
13. .... Le6 voort te zetten. Daarbij heb ik dan mijn doel bereikt om een zwakte in 
mijn tegenstanders koningspositie te creëren, en een doorbraakpunt (nl. h3) . 
Mijn idee is dan de opstoot .... g4 voor te bereiden met .... Kh7 en ....Tg8.
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PlanC. Vang de loper op g3.
De ongelukkige positie van de loper op g3, die lastig gevallen werd door mijn 
pionnen, doet me het idee aan de hand dat ik een vereenvoudiging kan bereiken die 
gunstig voor me is. Net als in plan B. speel ik 13... Lg4, maar na het waarschijnlij- 
ke 13. h3 ben ik 13... Lxf3 van plan. Als wit met de dame terugneemt, ruil ik deze 
ook af. In het eindspel dat hieruit ontstaat zal de loper op g3 compleet onbeweeg-
lijk zijn omdat ik de pionketen na h4, kan handhaven met f6. Dus zou ik voor de 
rest van het spel bij wijze van spreken met een stuk extra spelen. Om zijn loper te 
bevrijden, moet wit een pion offeren en tijd verliezen.

KIES UW PLAN: A. B. C.
Geef kort tactische redenen aan waarom u een bepaald plan verwierp!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEINING IN SCHAAKHOVEN

Antwoorden op de 9 vragen in Aanzet van februari.

(DIAGRAM l) 
VRAAG l: De stelling is niet correct. De zwarte loper op g6 kan niet afkomstig 
zijn van c8, vanwege de pionnen op b7 en d7. Ook kan deze loper niet door 
promotie zijn ontstaan, want er staan nog 7 zwarte pionnen op het bord en de 
achtste pion moet gebruikt zijn bij de promotie van één van de beide zwarte dames. 
VRAAG 2: Dd6 is foutief, omdat wit antwoordt met Td3: Nu is..Dd3: niet moge-
lijk wegens Df8 mat. De zwarte dame moet weer terug naar de onderste rij, waarna 
volgt h5xg6 en wit wint; Ook ...Ld3 kan niet, want daarmee komt de zwarte 
Koning in een matnet en gaat mat in 9 zetten(!) als volgt: l. Df6:+ Kg8 2.Df7+ Kh8 
3.De8+ Kg7 4.h6+ Kf6 5.Df7+ Kg5 6.Tgl+ Kh4 7.Df6+ Kh3 8.Df3+ Kh4 of h2 
9.Dg4 of Dg2 mat.
De zet ...Dba8, in plaats van Dd6, met dreigend mat in 2 zetten zou een blunder 
zijn wegens Ta1.
VRAAG 3: De winnende zet voor zwart is e5-e4. Er dreigt dan De5+ en dan Dal 
mat. Na...e5-e4 zijn er twee varianten, namelijk: A. Kb1. Dba8. Td3:, Dal+. Kc2, 
Da8-a2 mat;
B. f4, Dba8. (ef3: e.p. is niet goed wegens De3) Na Tal volgt Dd2+ en mat op de 
volgende zet. Na Td3: volgt ed3: en ook daarna mat in een paar zetten. De 
oplossers, Lunenborg en van Hoorn gaven op deze 3 vragen de juiste antwoorden.

(NU EERST DIAGRAM 3) 
VRAAG 8: Het antwoord is f5xe6 e.p.;
VRAAG 9: Deze zet is correct, want uit de stelling valt af te leiden dat zwart's 
laatste zet alleen maar e7-e5 kan zijn geweest. Dit laatste hebben beide oplossers 
niet ontdekt.
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(DIAGRAM 2) 
VRAAG 4 en 5: De grap, die niet werd geraden, is hier, dat er een wit paard op f7 
heeft gestaan. De laatste (40ste) zet van zwarts was Kg7xh8 en de daaraan vooraf- 
gaande zet van wit: Pf7-h8+.
VRAAG 6: Het antwoord is Pe4-f6, waarna mat mogelijk wordt in 6 zetten, en wet 
als volgt: l.Pfó, Pc6+ 2.Kf4, Tg8 3.Lg8:, Pe7 4.Te7:, Tb4+ 5.cb4: en daarna 6.g7 
mat. Deze variant vond ook van Hoorn. In plaats van Pf6 geeft Lunenborg de zet:
g7 +. Ik zou die variant graag witten zien, want die heb ik niet kunnen vinden. 
VRAAG 7: Een variant die sneller mat geeft dan in 6 zetten is er blijkbaar niet. 
Hiermee zijn dan alle vragen beantwoord.
Maar in aansluiting op de stelling van diagram 2, vraag ik toch uw aandacht voor 
de stelling, zoals deze was, voordat wit Pf7-h8+ speelde.

Wat is er zo bijzonder aan deze stelling? 
Schaaktechnisch gezien is deze waardeloos 
en onzinnig. Maar het schaken even buiten 
beschouwing gelaten, wat zien we dan? 
Dan zien we vier afzonderlijke blokken, 
verschillend van elkaar: vier verschillende 
figuren: linksboven een rechthoek, 
rechtsboven een driehoek, linksonder een 
vierkant en tenslotte in het midden, zou je 
de Koning met daaronder het paard als een 
loodlijn kunnen beschouwen. Kan dit 
toeval zijn? Deze figuren uit de geometrie, 
de vlakke meetkunde? Heeft schaken dan 
toch iets te maken met wiskunde? Maar 
misschien zult u zeggen: we missen nog 
een figuur: de cirkel! Wel, die is er ook. 
Wanneer we naast ons bord kijken is daar 
de klok, de schaakklok, met de cirkel van 
de tijd. Een onmisbaar element bij het 
wedstrijdschaken. En over figuren 
gesproken, wat vindt u van de stelling 
hieronder?

"SPIN IN WEB" 
Dit is niet zo maar een spin in haar web. 
Want wit geeft hier mat in 2 zetten.
De oplossing treft u aan op blz. 27
Veel succes!

Aad v.d.K.
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DE EERSTE SCHAAKCOMPUTER

Uit een boekje "Meesterlijk geschut" van W.J. Mühring en Jan Roelfs geef ik 
een samenvatting van een bekend verhaal weer.
(voor de internetlezers van na 2010: 't hele verhaal in het clubblad  van mrt' 80.)
Nijdig had Napoleon de schaakstukken met een wilde armzwaai van het bord 
geveegd, want al driemaal had hij verloren van de nieuwste uitvinding, de 
schaakautomaat!! De mysterieuze automatische schaakmachine noemde men "De 
Turk". De uitvinder van "De Turk" was de Hongaarse baron Wolfgang von 
Kempelen, die er voor het eerst mee demonstreerde aan het Weense hof. De 
aanwezigen zagen een levensgrote pop achter een kist; de pop was als Turk 
gekleed en hield in de linkerhand een lange pijp. Het gezelschap was natuurlijk 
zeer achterdochtig. Von Kempelen verzocht een ieder dichterbij te komen, opdat ze 
de automaat ook van binnen heel goed konden bekijken. Op de kist stond een 
normaal schaakbord met 32 stukken. In de kist zag men een ingewikkelde stelsel 
van draden, cylinders en wielen. Om het publiek nog meer te overtuigen ontstak de 
uitvinder een kaars, opende de deur aan een achterzijde, liep daarna naar voren, 
trok een lange schuifla open, die op de bodem van de kist was aangebracht en 
opende daarna alle voordeuren. Hoe nauwkeurig men de kist ook van binnen en 
buiten bekeek, men kon geen bedrog ontdekken. De spanning steeg toen de eerste 
tegenstander van de Turk achter de kist plaats nam.
Tot verbazing van de heren en tot ontzetting van de dames zag men hoe de pop het 
hoofd heen en weer bewoog, zijn rechterhand ophief en de koningspion twee 
velden opspeelde...: Enkele vrouwen vielen flauw, anderen gilden hysterisch en een 
paar grijze dames vluchtten weg met de kreet "tovenarij".

De automaat speelde voortreffelijk; binnen een uur had zij de eerste overwinning 
geboekt. Na de demonstratie opende de baron opnieuw alle sluitingen. Na dit 
opzienbarende debuut waren de lichtgelovigen van oordeel dat Von Kempelen een 
nieuwe kracht had ontdekt, maar ook de geleerden konden geen verklaring geven. 
Vanuit Wenen begon de triomftocht van "De Turk" door Europa, hetgeen de baron 
ontzettend veel geld opleverde. In 1804 werd het apparaat na de dood van de 
baron, door erfgenamen voor een vorstelijk bedrag verkocht. Ook in Nederland 
bonden schakers, zonder succes, de strijd aan. De nieuwe eigenaar, John Maelzel, 
al bijna miljonair, verliet tenslotte Europa en ging naar Amerika. New York bood 
hem fantastische bedragen voor dit schaakwonder.

"De Turk" ontmaskerd ....... na 57 jaar!!!!!
Het duurde nog tot 1827 - "De Turk" was inmiddels 57 jaar geworden - toen het 
raadsel op onverwachte wijze werd opgelost. Bij een optreden in Boston hadden 
twee jongens, één van acht en één van twaalf jaar, zich verstopt in de kamer waar 
de automaat was neergezet. Zij wachtten uren, maar hun geduld werd beloond. 
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Tot hun verbazing zagen ze dat een dwerg in het gevaarte stapte, voor het de zaal 
werd binnengereden. De volgende morgen onthulde de "Baltimore Gazette" in 
grote koppen het geheim. Het kleine mannetje zat in de grote ruimte op een 
glijplank. Wanneer men de linkerdeur opende zag men alleen de "machinekamer". 
Als de achterdeur geopend werd konden de belangstellenden bij kaarslicht door de 
machine heenkijken. Het linkergedeelte was van voor tot achter in beslag genomen 
door het mechanisme. Op het ogenblik dat de achterdeur gesloten werd, schoof de 
speler vlug naar de andere kant. De functie van een dubbele deur, die enerzijds 
dienst deed om het mechanisme, dat uit dun elastisch koper bestond, in te drukken 
en anderzijds bestemd was de scheiding in de automaat te bewerkstelligen, was 
zeer vernuftig bedacht. Wanneer de automaat gesloten was kon het spel beginnen. 
De speler kon door een ingenieus systeem van magneetjes waarnemen, welke 
zetten zijn tegenstander deed. Hij speelde zijn zetten dan op een schaaktafeltje na 
en antwoordde via een hefboompje, dat door de arm van de Turk liep en kunstig 
geconstrueerd was.

Na de onthulling nam de belangstelling vanzelfsprekend af. 
In 1840 ging "De Turk" in ruste in een museum in Philadelphia. Daar bezichtigde 
men hem en maakte zich vreselijk vrolijk om de argeloosheid van het voorgeslacht. 
In 1854 stierf "De Turk" een gewelddadige dood, toen het museum door een zware 
brand geteisterd werd. De zichtbare herinnering aan het grootste bedrog, dat de 
schaakwereld gekend heeft, was uitgewist.

Gert      
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WORDT 'VISHY' WERELDKAMPIOEN ?

Er is weinig over wie men het in de schaakwereld zo over eens is als over 
Viswanathan Anand. Behalve dat hij een uitzonderlijk genie is en over een 
fotografisch geheugen beschikt heeft vrijwel iedereen legio voorbeelden hoe 
vreselijk aardig de 23-jarige Indië toch is. Hoe een wonder het is dat zo'n 
voorkomend en ruimhartig persoon stand weet te houden in de wereld van de 
Karpovs, Kasparovs en Kamsky's. 
En hoe goed het zou zijn voor het imago van het schaken als "Vishy" Anand 
wereldkampioen zou worden.
Soms lijkt de zachtmoedigheid van Anand zijn loopbaan echter in de weg te zitten, 
Tijdens de kwartfinales van het WK van de FIDE, de klassieke Wereld schaakbond, 
vorige zomer in India stond hij met nog drie partijen te gaan twee punten voor op 
Gata Kamsky. Het leek een verloren zaak voor de tot Amerikaan genaturaliseerde 
Rus. Maar wie dat zegt, kent de straatvechtersmentaliteit van Gata Kamsky. en 
vooral van zijn vader niet. Zij geven niet op en blijven knokken in de hoop dat de 
tegenpartij een zwakke plek vertoont.
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En die kwam: Anand die eigen tand speelde, kon geen nee zeggen tegen de hordes 
handtekeningjagers en journalisten die hem van vroeg tot laat omzwermden. 
Tezamen met de altijd intimiderende 
aanwezigheid van vader Kamsky 
resulteerde dat in zoveel
concentratieverlies dat hij twee 
partijen verloor, nog één remise 
behaalde, maar uiteindelijk het on- 
derspit moest delven tijdens de rapid- 
partijen. Volstrekt onnodig, vonden 
zijn vrienden in de schaakwereld. 
Die besloten prompt dat het tijd werd 
om de zaken professioneel aan te 
pakken. Viswanathan Anand moest 
een echt team om zich heen hebben 
dat hem zou afschermen van 
afleidende zaken. Alleen zo kon hij zich optimaal voorbereiden op de finale van de 
kandidatenmatches van Kasparovs PCA, de andere bond in het schaken, afgelopen 
weken in Las Palmas tegen - opnieuw - Gata Kamsky. En .....gewonnen!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
EEN AARDIGE ZET.....???
wit: J.G.van Hoorn, Hoogeveen - Zwart: J.L. Meijer, Valthermond 21 februari 
thuis.
Na de opening: l. e4. d5. 2. exd5, Dx5. 3. Pc3, Dd8. 4. Pf3, Pc6. 5. Lb5, Ld7. 6.
d3, a6. 7. Lc4, Lg4. 8. 0-0, Pd4. was de volgende stelling op het bord verschenen.

Ik speelde nu 9. Pf3-e5. 
Vindt U hem niet aardig? 
Zwart kan zo maar mijn Dame slaan. 
Maar dan is hij wel met Lc4xf7 mat. 
Zwart was echter niet gek en nam de 
Dame niet, maar speelde 9.... Lg4-e6 en 
toen was er voor hem eigenlijk  geen 
probleem  meer.  Ik  had  natuurlijk  9. 
Lc4xf7 + moeten spelen 9.... Ke8xf7 
10. Pg4-e5+ en 11. Ddlxg4. Dat wint een 
pion en verstoort de zwarte koningsstelling 
en de zwarte rochade. Nu moest ik 79 
zetten doen om te winnen.

Motto: Als een zet zo gemakkelijk te pareren is moet er naar een betere zet gezocht 
worden. 9. Pe5 was dus in werkelijkheid een slechte zet!

J. G. van Hoorn
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Evenals Thijs Eggersman heb ik ook vergeefs aan de mouwen geschud en zoals bij 
hem kwam er ook bij geen verhaal uitrollen. Dan maar putten uit m'n eigen schaak-
verleden en ik kom dan terecht in de tijd van einde veertiger jaren, eigenlijk nog 
maar amper bekomen van de bevrijding door de Canadezen.
't Was nog in de tijd dat Dr. Max Eeuwe mateloos schaak-populair was en ook ik 
mij naarstig verdiepte in zijn interessante en leerzame beschouwingen over de 
openingstheorieën en eindspelen en ik tevens lid was van de Schaakclub "De Dom" 
te Utrecht. Op een zekere avond moest ik met wit aantreden tegen Jaap v.d. Kaay, 
een ontiegelijk lange kerel en die dus prompt lange Jaap werd genoemd. Erg 
geliefd was hij niet, maar dat doet niet terzake.
Kort daarvoor had ik de matvoering met Koning, Loper en Paard tegen 
Koning grondig bestudeerd (erg interessant en veel zetten vergend). Nu wilde het 
toeval dat ik op m'n wenken werd bediend en overbleef met K. L. en P. tegen K. 
Dit ontlokte bij lange Jaap de uitroep "Remise", waarop ik protesteerde met "heb je 
maar gedroomd Jaap, ik help je linea recta naar de hadsjemedee", hetwelk in 't 
Nederduits omgezet zijn zoveel betekent als "je gaat geheid mat binnen 50 zetten". 
Schamper glimlachend onderwierp hij zich aan de voortzetting. Ik dreef de zwarte 
K. naar de rand, vandaar naar de vluchthoek en daarna van a8 naar al, de mathoek;
't mat duurde 45 zetten en leverde een vol punt op KASSA!! Nadien is lange Jaap 
nogal afstandelijk gebleven, wat niet mijn, maar zijn probleem was. 

Dit was dan een ervaring uit een tamelijk 
grijs verleden, 
een kleine halve eeuw geleden. Ben ik dan 
al zó oud? Blijkbaar wel!

Hendrik Straat
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De externe competitie

Het eerste
Verslag van Hoogeveen l. Vrijdag 24 februari moesten wij uit spelen tegen hoog 
geklasseerde Haren, en er werd zoals verwacht verteren met 5-3. Het gevolg is wel 
dat het eerste team van de Schaakclub Hoogeveen de eerste en promotieplaats wel 
kan vergeten. Maar de spelers hebben er wel voor geknokt.
Zo stond Van der Kooy lange tijd beter dan de zeer sterke Mostertman. Van 
Seventer verloor in een geheide remise in de laatste minuut. A. Lunenborg berustte 
achteraf te vroeg in remise, terwijl zij op winst stond. C. Mol haalde het volle pond 
binnen door een blunder van zijn tegenstander. G. Jansen overspeelde zijn tegen-
stander, maar moest tenslotte toch met remise genoegen nemen. B. Janmaat 
verkeek zich al vroeg in de wedstrijd, hetgeen een stuk kostte en de partij. De Vries 
en Stevens konden vrij gemakkelijk remise houden.

Hoogeveen l - Haren 3 rating 3 - 5
A. v. d. Kooy - C. Mostertman 1880 0- 1
T. v. Seventer - M. Hardonk 1950 0- 1
A. Lunenborg - T. Noppen 1745 ½-½
C. Mol - P. hasper 1630 1 -0
G. Jansen - G. Drent 1625 ½-½
B. Janmaat - B. Romijn 1740 0- 1
R. d. Vries - E. Geertsema 1640 ½-½
W. Stevens - A. Steenberg 1875 ½-½

Hoogeveen l moest dinsdag 14 maart thuis spelen tegen Emmen. Op het tweede 
bord zette Janmaat zijn tegenstander snel en vakkundig aan de kant. Op het bord 
daarnaast wist Mol ondanks een fout in de opening een voordelige stelling te 
bereiken, waarna het tweede punt werd binnengehaald. Stevens verloor zijn partij. 
Jansen wist al snel de dame van zijn tegenstander te verschalken, die echter nog 
lang tegen wist te stribbelen maar uiteindelijk toch moest opgeven. De Vries moest 
na een moeizame partij ook opgeven. Op het achtste bord viel echt spektakel te 
beleven. Beide spelers kwam in grote tijdnood, waarna de vlag van de zwartspeler 
viel. Bij controle bleek dat hij op de kop af de vereiste 40 zetten had gedaan. 
Omdat Van Seventer een goede stelling had opgebouwd, werd deze partij zonder 
verder te spelen opgegeven. Van Til maakte een keurige remise en haalde daarmee 
de winst voor het team binnen. Op het derde bord werd het spel afgebroken maar 
de stelling is dusdanig dat deze als gewonnen moet worden beschouwd. (Hij werd 
later dan ook opgegeven). De eindstand werd uiteindelijk dus 5½-2½
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Hoogeveen 1 - ESG 3 rating 5½-2½
C. Mol - C. Kolkman g.r.. 1-0
B. Janmaat - A.M. van Heusden 1565 1-0
A. Lunenborg - A.J. Hengstmengel 1445 1-0
G. Jansen - J. F. Weide 1500 1-0
R. d. Vries - B. d. Haan 1435 0-1
W. Stevens - K. Tiemens 1425 0-1
J. van Til - D. W. Duiverman 1575 ½-½
T. v. Seventer - T. v.d. Meulen g.r. l-0

In de uitwedstrijd tegen Haren 3 hebben we het dus niet gered. Achteraf gezien
hebben we ons misschien wat te behoudend opgesteld, want er had meer ingezeten.
Maar goed, geweest is geweest.
Tegen ESG 3 ging het zoals mocht worden verwacht. Alleen onze Pessenaren, nee
namen noem ik niet, hadden hun dag niet. Met de competitieleider heb ik contact 
gehad. Hij heeft me verzekerd dat de beste nummer 2 sowieso promoveert. Welnu, 
de ranglijst van de nummers 2 ziet er op dit moment na 6 ronden als volgt uit:
klasse 2A Hoogeveen l 10 mp 33 bp 
klasse 2B Hoogezand/Sapp. l l0 mp 28 bp 
klasse 2C Unitas 6              8 mp 26 bp

In de laatste ronde moeten wij dus winnen 
van Kasteel 2, want Hoogezand/Sapp.l zal 
zeker een forse winst behalen op het 
hopeloos onderaanstaande Heerdenpeerd 2

Wanneer jullie dit lezen is de uitslag bekend. 

Gert.

Het tweede
Verslag van de NOSBO-wedstrijden tegen Valthermond l en J.H. Kruit 2.
Het 2e team kan met bijzonder veel genoegen terugkijken op de laatste twee 
gespeelde wedstrijden. Zowel van Valthermond als van J.H. Kruit werd royaal 
gewonnen, tegen Kruit zelfs met een betere score dan ons 1e team, en dat nog wel 
met 3 invallers die alle 3 het volle punt behaalden.
Bovendien was er niemand van onze teamspelers die hoefde te capituleren; op een
totaal van 16 partijen werden 6 remises toegestaan en in de overige partijen werd 
de volle buit binnengehaald. Even een schouderklopje voor onszelf!
Met nog l wedstrijd te spelen (tegen ESG 3) tijkt het beoogde doel - de derde plaats
in de poule - binnen ons bereik.

Koene Hofstee
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Stand in klasse 2A AP Mp Bp
l. Haren 6 12 39,5
2. Hoogeveen t 6 10 32
3. Vaithermond l 6 8 26,5
4. Hoogeveen 2 6 8 24,5
5. Oostermoer 2 6 4 19,5
6. Het Kasteel 2 6 4 17,5
7. ESG 3 6 2 18
8. J.H.Kruit 2 6 0 10,5

Hoogeveen 2 - Valthermond 1 rating 6-2
A. v/d Kooy - H.J. Jansen 1770 ½-½
S. Dadkhodaïe - J. Deen 1435 ½-½
J. van Til - H.Stuut 1545 ½-½
M. Eggersman - E. Postema 1235 ½-½
L. de Jonge - J. W. Wind 1560 l -0
K. Hofstee - B. E. Homan-Free 1260 l -0
J. Krikken - B.Deen 1240 l -0
J.G. van Hoorn - J.L. Meijer 1270 l -0

J.H. Kruit 2 rating - Hoogeveen 2 l -7
J.H.Kruit 1280 - S. Dadkhodaïe 0- l
J.G. Heller 1445 - M. Eggersman ½-½
J. J. Middelburg 1330 - L. de Jonge 0- l
B. G. Hageman 1435 - K. Hofstee ½-½
B. Voorintholt 1465 - J. Krikken 0-1
J. Hulshof 1125 - W. Rehorst 0- l
O. ten Hoff 1125 - F. Doornbos 0- l
J. v/d Hoogen g.r. - H. Reinders 0-1
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Het derde
De laatste twee wedstrijden moesten gespeeld worden tegen de andere kanshebbers 
van de 1e plaats. Eerst tegen Dwingelo. We begonnen met twee verlies partijen! 
(we kunnen het wel vergeten dacht ik). Maar toen wonnen het 4e, 5e en het 6e bord 
achter elkaar en een remise van Tino. Dit bracht de stand op 3½-2½ voor ons. 
Toen moesten wij op 30 maart de laatste en spannende wedstrijd tegen Smilde 
spelen. T. Jonker won als 1e tegen de sterke B. Homan (knap gedaan) R. Hofman 
verloor. Daarna wonnen de beide invallers N. Kord en K. Spitse. Ik zelf verloor 
van een totale blinde J. Boer. Alle respect voor deze speler, die op een klein bordje 
met zijn vingers alles onder controle had en ook geen foute zetten deed. De stand 
was toen 3-2 voor ons. Op het laatste bord zat F. Doornbos, die de spanning bij ons 
er wel inhield. Beiden hadden een toren. Doornbos een paard en de tegenstander 
een loper plus twee pionnen meer. Het leek er op dat het remise zou worden, maar 
een gedwongen afruil van stukken leverde Smilde de winst en het kampioenschap 
op. Hadden wij gelijk gespeeld dan was de promotie-plaats voor ons (de best 
geplaatste tweede gaat ook mee promoveren) Nu is deze plaats voor Kasteel 3 want 
zij hebben 10 wedstrijd-punten en wij 9 wedstrijdpunten.

Harm Reinders
Hoogeveen 3 - Dwingeloo 1 rating 3½-2½
G.J.Krol - H. Langbroek 1455 0- 1
R. Hofman - A. Sluyter 1390 0- 1
T.Jonker - S. den Otter 1275 ½-½
F. Doornbos - E. Singraven 1325 1 -0
T. van Wetten - F. Hamer 1320 1 -0
H. Reinders - M. Boonstra 1230 1 -0

Smilde 1 rating - Hgv3 3-3
G. Kamps 1395 - F. Doornbos 1-0
B. Homan 1725 - T. Jonker 0-1
A. Koops 1650 - R. Hofman 1-0
B. Ftokstm 1450 - K. Spitse 0-1
J. Strating 1330 - N. Kord 0-1
J. Boer 1340 - H. Reinders 1-0

Stand in klasse 3B Ap MP
Smilde 6 10 K
Hoogeveen 3 6 9
Eelde/Paterswolde 6 7
Lewenborg 3 6 4
Dwingeloo 5 4
Leek 2 5 3
Assen 5 6 3

Het Kasteel 3 Rating - Hoogeveen 4 4½-1½
A.J. Snoeijer 1360 - L.v.d.Meer l -0
A. Sluiter 1285 - W. de Berg 0- l
G.J. Hoekstra 1330 - W.A. Piepot l -0
T. Broekman g.r. - N. Kord l -0
A. Mol 1165 - P. Nijmeijer ½-½
G.J. Knol 1105 - C.v.d. Straat l -0
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Het vierde

Vrijdag 17 februari 1995 naar Coevorden tegen Het Kasteel. 
Wij gingen met goede moed, maar het mocht niet baten. Slechts W. de Berg wist 
het volle punt binnen te halen en P. Nijmeijer alweer een half puntje, (maar iets is 
beter dan niets) In de Klasse 3A tornen Assen 4 en Klazienaveen l héééél hoog. Om 
toch een bescheiden plaatsje te vinden in deze klasse zouden wij van Klazienaveen 
2 a.s. 7 maart moeten winnen Het is een thuiswedstrijd, misschien kunnen " de 
groten" ons helpen. En.... jawel hoor een daverende overwinning als afsluiting van 
dit seizoen. Wij hebben nu twee keer gewonnen, één keer remise en drie keer 
verloren. 
Tegen Klazienaveen l hadden wij een verlies van 1-5 en nu tegen Klazienaveen 2 
winst 1-5. De totale rating van Klazienaveen l is 7790, de totale rating van 
Klazienaveen 2 is 7905. (ik kom tot een optelling van deze spelers van 7515 red.) 
Hoe kan dit? Hoogeveen 4 heeft een rating van 7935. Hoe bepaal je een juiste 
rating?

Teamleider Lieuwe van der Meer.
Hoogeveen 4 - Kl.veen 2 rating 5 - 1
L.v.d.Meer - H.d. Vries 1305 1 - 0
K. Spitse - R. Suhlman 1445 1 - 0
W.d.Berg - J. Lubben 1400 0 - 1
W.A.Piepot - C. Wieling 1120 1 - 0
P. Nijmeijer - J.W. v. Dijk 1105 1 - 0
N. Kord - C. Tuinstra 1140 1 - 0

Stand in Klasse 3A Mp Bp
Assen 4 Kam. 12 25½
Kasteel 3 Pro. 10 23½
KI. veen l S 23
E.S.G. 4 5 18½
Hooseveen 4 5 15
Kl. veen 2 2 12½
Ter Apel 2 2 7
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OVERZICHT EXTERNE RESULTATEN
Naam Aant. Score %

l SpitseK. 2 2.0 100
2 Storm J.P. l 1.0 100
3 Lunenborg A. 7 6.5 93
4 Mol C. 7 6.0 86
5 Krikken J. 5 4.0 80
6 Wetten T. van 5 4.0 80
7 Janmaat B. 7 5.0 71
§ Reinders H. 7 5.0 71
9 Jonker T. 8 5.5 69
10 Kord N. 3 2.0 67
I! Jansen G. 7 4.5 64
12 Jonge L. de 7 4.5 64
13 Rehorst W. 5 3.0 60
14 Seventer T. van 6 3.5 58
1$ Meer L. van der 6 3.5 58
16 Stevens W. 7 4.0 57
17 Til J.van 8 4.0 50
18 Hofstee K. 7 3.5 50
19 Doornbos F. 7 3.5 50
20 Kooy A. van de 6 3.0 50
21 Vries R. de 6 3.0 50
22 Nijmeijer P. 6 3.0 50
23 Hofman R. 5 2.5 50
24 Oosten F. van 4 2.0 50
25 Riethorst K. 4 2.0 50
26 Oldenkamp J. 1 0.5 50
27 Dadkhodaie S. 7 3.0 43
28 Berg W. de 6 2.5 42
29 Piepot W. 5 2.0 40
30 Eggersman M. 8 3.0 38
31 Hoorn J. van 6 1.5 25
32 Krol G. 3 0.0 0
33 Kremer H. 2 0.0 0
34 Dun G. 1 0.0 0
35 Straat C. v.d, 1 0.0 0

Het is om het winnen te doen met een hartstocht die de luchtigheid van het 
spel geheel dreigt op te heffen.

Johan Huizinga: Homo Ludens.
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DE PARTIJ
Op vrijdag 3 februari 1995 moest ons tweede uit tegen Het Kasteel 2. 
Saïd aan het eerste bord.

Wit: S. Dadkhodaie - Zwart: J.P. Verwijs Bird-opening.
de analyse is door Anky Lunenborg gedaan.
1. f2-f4 b7-b6? Koningsfianchetto word meestaL bij de bird-opening gespeeld.
2. Pbl-c3 Lc8-b7 3. Pgl-f3 Pg8-f6 4. d2-d3 d7-d5 5. e2-e3 e7-e6 
6. a2-a3 Lf8-e7 7. h2-h3 Pb8-d7 8.b2-b4 a7-a6 Zwart wil het paard waarschijn- 
lijk niet op b5 hebben.
9. Lcl-b2 0-0 10. Pc3-e2 b6-b5 11. Pe2-g3 c7-c5! 12. e2-e3 c5-c4 Hier lijkt 
mij a6-a5 een sterke zet. De pion op b5 gaat wel verloren maar wit krijgt een 
slechte pionnenstructuur.
13. Lfl-e2 Pd7-b6? Waarom niet c4xd3? 14. Lxd3 Pe4 15. Lxe4 dxe4 16. Pf3-d4 
e6-e5 17. Pd4-f5 exf4 18.exf4 Le7-f6 enz. Zwart komt beter te staan de pion op e4 
is een gezonde, wit heeft een ongerokeerde koning ook de pionnen staan niet zo 
goed. 14. 0-0 Dit moet nu wel, anders raakt wit echt in de problemen.
14. ... Pb6-a4 15. Tal-a2 Pa4xLb2 16. TblxPb2 c4xd3 Dus toch, wel wat laat.
17. Le2xd3 Ta8-c8 18. Ddl-c2 Een mooie batterij nu nog werkend maken.
18. ... g7-g6 19. Pf3-d4 Pf6-e8? 20. f4-f5?!!! Wit ziet zijn kans. (zie diagram)
20. ... e6-e5? Dc7 was beter geweest.
21. f5xg6 h7xg6 22. Ld7xg6? e5-e4? Stukwinst?! exd4 kan, maar dan komt Ph5
en moet zwart wel heel nauwkeurig spelen anders verliest hij. Pion slaat g6 kan, 
niet want dan komt Dxg6 Pe6 en verliest zwart de Dame en de partij.
23. Lg6-h5 Beter Lf5 direct aanval op de toren.
23. ... Pe8-g7 24. Lh5-g4 Tc8-c7 25. Tb2-bl 
Le7-g5 26. Dc2-d2 Lb7-c8 27. Lg4xLc8 
Dd8xLc8 28. Tb l-c l Dc8-d7 29. Pd4-f5 Tc7-
c4?? Zo doet de toren niet meer mee, hij had 
beter de torens kunnen verdubbelen.
30. h3-h4 Ja, nu moet de loper weg.
30. ... Lg5-d8 31. Tfl-f2 Bekijk eens 31. Pxg7 
Kxg7 32. Pf5+ Kh7 33. De2 en dan Dh5. 
31. ... Ld8-c7 32. Dd2-e2 Lc7xPg3 33. 
Pf5xLg3 Dd7-c8? Dc7 aanval op c3 en Pg3.
34. De2-el Dc8-e6 35. Pg3-e2 Tf8-c8?
36. Pe2-d4 De6-e5 37. Tf2-f4 Kg8-f8??? 
Dit is je eigen doodvonnis tekenen.
38. Del- g3!!! Wit zag het goed. Df2 was ook goed geweest. 38...De5-h5 39.Tf4-g4 
Wit staat al gewonnen. 39... Dh5-h6 40. Tel-fl Tc4xc3? Maar wat anders!
41. Tg4xPg7 Dh6xe3+ 42. Dg3xDe3 Tc3xDe3 41. Tflxf7+ Kf8-e8 44. Tf7-e7 + 
En zwart hield het voor gezien.
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Ook nu weer werd er in de voorjaars-vacantie druk (snel) geschaakt en werd menig 
bok geschoten, (moet gelezen worden als paard) Er is dan altijd een ontspannen 
sfeer en ieder kan er aan meedoen ook de losse leden, adverteerders en donateurs.

EINDSTAND SNELSCHAKEN 28-2-95
Naam Punten Weerstand

l Mol C. 6.5
2. Jansen G. 5.0 30.0
3 Dadkhodaie S. 5.0 25.5
4 Bosma M. 5.0 22.0
5 Spitse K. 5.0 21.0
6 Janmaat B. 4.5 31.0
7 Eggersman M. 4.5 29.0
8 Jonker T. 4.0 29.0
9 Krikken J. 4.0 24.0
10 Kord N. 4.0 20.5
11 Vries R. 3.5 29.0
12 Hofstra M. 3.5 24.5
13 Krol G. 3.5 24.0
14 Bos T. 3.5 23.5
15 Kooy A. v.d. 3.0 27.5
16 Wetten T. van 3.0 26.0
15 Straat H. 3.0 23.0 
18 Reinders H. 3.0 20.0 
19 Snuverink M. 2.5 22.5 
20 Nijmeijer P. 2.5 22.0 
21 Hoorn J. van 2.5 20.0
22 Storm J.P. 2.5 17.5
23 Lunenborg A. 2.0 30.5
24 Jonge L. de 2.0 26.0
25 Berg W. de 2.0 19.0
26 Kremer H. 1.5

De prijzen werden verdeeld onder de volgende spelers 
Groep A: C. Mol
Groep B: S. Dadkhodaie 
Groep C: K. Spitse 
Jeugd:      M. Bosma.

SCHAAKPLAATJES GEVRAAGD
Heeft iemand nog schaakplaatjes, graag van harte welkom bij Anky Lunenborg.
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Oplossing test 2. sterker schaken
A: Dit plan streeft een foutief doel na. Bij de strategische elementen in deze positie 
heeft u geen aandacht besteed aan het feit dat, tengevolge van de opmars .... g5, uw 
gerocheerde positie ernstig verzwakt is. Om het spel te openen in dit soort situaties 
betekent bijna zelfmoord, zelfs al bezit u het loperpaar.. ledere extra openlijn kan 
namelijk door uw vijand benut worden om de riskante positie van uw koning te 
ondermijnen.
U zou ook hebben moeten bekijken dat, als wit simpel niets onderneemt, na uw 
opmars .... c4 hij d4 speelt. Dat is dan voldoende om de pion op e5 te ondermijnen, 
en zodoende de loper op g3 weer tot leven te wekken die momenteel in een soort 
slaappositie verkeert
B: Strategisch gezien is het centrum dat we hier onderzoeken verre van star en 
immobiel: het is voor wit eenvoudig een doorbraak te forceren met c3 en d4. Als 
dit gebeurt zou uw koning zich niet meer kunnen verschuilen achter een stabiele 
centrumformatie. Dus zijn de condities bepaald niet ideaal voor een aanval op de 
koningsvleugel. De opmars .... f5 zou ook levensgevaarlijk kunnen zijn,  alweer 
vanwege het risico van het openen van het centrum. Desalniettemin is dit plan 
tamelijk direct, en het creëert dreigingen waar wit nauwkeurig moet spelen. Laten 
we eens bekijken wat er zou kunnen gebeuren: 12. .... Lg4, 13. h3 Le6?! 14. Ph2! 
(voorkomt de opmars van de zwarte h- en g- pionnen) 14. .... Kh7 15. Pg4 Dg7 (15. 
....Lxg4 16. hxg4 zou de blokkade van de koningsvleugel betekenen, het verzwak-
ken van de h-pion en het totale verlies over de controle over de witte velden) 16. 
Pe3 en als je dan nog .... f5 zou willen spelen ben je een echt probleem, zowel voor 
jezelf als voor diegenen die van je houden .
C: Uw overpeinzingen zijn correct: vereenvoudiging is de veiligste methode om 
wit te stoppen met het ondervuur nemen van uw verzwakte koningsstelling, terwijl 
u tegelijkertijd de superioriteit van uw lopers onderstreept. Als wit besluit om de 
dames op het bord te houden na 12. .... Lg4 13. h3 Lxf3 14. gxf3, dan raakt wit 's 
rochadestelling eveneens serieus verzwakt, en zou hij nog steeds geen compensatie 
hebben voor de inventiviteit van de loper op g3. Dan kunt u de rest van het spel zo 
spelen, dat de actie op de damevleugel gevoerd gaat worden, waar in de praktijk-
situatie zoals die dan ontstaan is, wit een stuk minder heeft en dus geen enkele kans 
op verdediging zal hebben.

Strategische punten: A. l  B. 4  C. 10 
Geen tactische punten te verdienen.

Totaal punten: 20: grootmeestemiveau 
15-19: meesterniveau 
11-14: hoofdklasse 
5 -10: onderbond-niveau 
0-5: krukken-niveau
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HONGARIJE BULKT VAN SCHAAKTALENT
Nog domineren de Russen het schaakspel. Karpov en Kasparov steken nog steeds 
boven de rest uit. Maar de wereld verandert steeds sneller, ook in het schaken. Als 
de voortekenen niet bedriegen heeft Hongarije spoedig het sterkste team ter wereld. 
De spectaculaire opkomst van Judit Polgar is in de hele wereld bekend. Zij speelde 
voor Hongarije in de Olympiade aan het eerste bord. Maar niet velen weten dat aan 
bord 4 en 6 nog twee schaakwonders zaten. Beiden speelden mee in het Hoogoven-
schaaktoemooi en met succes. Zoltan Almasi is 18 jaar en bracht twee maanden 
geleden het toernooi van Groningen op zijn naam. Zijn magere en fletse lichaam 
verraadt niet de enorme slagkracht, die hij op de 64 velden kan ontwikkelen. Hij is 
best bereid te praten, maar roept meteen Peter Leko te hulp. "Mijn Engels is erg 
slecht", verontschuldigt hij zich. Peter Leko (15) is de jongste grootmeester ter 
wereld. Heldere vrolijke ogen. In Wijk aan Zee haalde hij in 1992 zijn laatste 
meesternorm en in 1994 zijn laatste grootmeestemorm. Hij legt uit, dat Almasi op 
veertienjarige leeftijd de school verliet. Het Engels is er bij gebleven zelf werd hij 
op 10-jarige leeftijd aan de handen der leraren onttrokken, maar wie met hem wil 
praten kan kiezen uit Duits of Engels. "Ik moest wel, want voor het schaken moest 
ik naar een stad waar geen school was. Ik had het ook niet nodig". Hij zegt het of 
het de normaalste zaak van de wereld is, spelend met een paar sambaballen. "Ik 
doe wel regelmatig examens. Ja ook in Hongarije bestaat schoolplicht". Ook vader 
Polgar vond het zonde van de tijd om zijn drie dochters naar school te sturen. 

De vraag ligt voor de hand, heeft de Polgar-methode in Hongarije navolging 
gevonden. "Nee helemaal niet", luidt het ant- 

woord en dan enigszins verongelijkt: "Wij 
hebben geen sponsors. De Polgars zijn de 
enige in Hongarije die sponsors hebben". 
Het is beter het punt Polgar niet meer aan 
te roeren. Leko is trouwens niet als Judit 

op vierjarige, maar op zeven- 
jarige leeftijd met schaken

begonnen. Zijn klim 
naar de top 
verliep dus 
nog sneller.
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Zoltan Almasi koos dus op veertienjarige leeftijd voor een carrière als schaakprof. De 
vraag waarom schijnt hij dom te vinden. Tot nu toe geven zijn resultaten hem gelijk. In 
1993 werd hij wereldkampioen bij de jeugd onder 18 jaar. Hij is even oud als Judit 
Polgar, heeft een rating die de hare benadert (2620) en heeft evenals zij een sterk 
toernooi gewonnen. Met de sterkste speler van België Luc Winants had hij in Wijk aan 
zee geen enkele moeite. Eerst beslist hij een wisselvallig Koningsgambiet (Hongaarse 
variant!) in zijn voordeel; dan wint hij met een theoretische verbetering in de Neo 
Steinitz. Toch lacht de toekomst Leko nog zonniger tegemoet, minstens even zonnig als 
Leko zelf de wereld inkijkt. Behalve jongensachtigheid straalt hij ook zelfvertrouwen 
uit. Als jongste grootmeester ter wereld heeft hij een paar eervolle uitnodigingen ont-
vangen, o.a. twee toernooien van categorie 17 (dat wil zeggen dat de gemiddelde tegen-
stander sterker is dan Jan Timman) in het voorjaar Madrid, in de zomer Dortmund.

Hier nog even een een heel mooie partij van Judit. 
Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Lev Polugaevsky werd er in oktober 
1994 een toernooi voor hem georganiseerd in Buenos Aires. De beginzetten waren 
verplicht namelijk: l.e4 c5 2.Pf3 d6 (ofe6, Pf6) 3.d4 cxd4 4.Pxd4. 
De prijs voor de beste theoretisch nieuwtje ging naar deze partij.

A. Shirov - J. Polgar Buenos Aires 1994
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 d6 6. g4 a6 7.Le3 Pge7 8.Pb3
b5 9.f4 Lb7 10.Df3 (9.Dd2 is ook een mogelijkheid)
10...g5! (Dit is het nieuwtje.Normaal wordt hier 10...Pa5 gespeeld. De bedoeling 
hiervan is dat de zwarte paarden op het veld e5 de centrale velden gaan heersen)
11.fxg5 (11.0-0-0 gxf4 12.Lxf4 Pg6 13.Pc5 Df6 14.Pxb7 Pc5 15.De3 Dxf4 
16.Dxf4 Pxf4 en zwart zal iets beter komen te staan)
11...Pe5 12.Dg2 b4 13.Pe2 (13.Pa4 Pd5! 14.Ld2 Tc8 is goed voor zwart)
13...h5! 14.gxh5? (14.gxh6 Lxh6 15.Lxh6 Txh6 
16.0-0-0 P7g6. zwart heeft goeie compensatie voor 
haar pion)
14...Pf5 15.Lf2 Dxg5 16.Pa5 (16.Dxg5 Pf3+ en 
zwart wint minstens pion terug)
16... Pe3! zie diagram (17.Dxg5 Pf3 mat of 
17.Lxe3 Dxe3 18.Pxb7 Pf3+ en mat op de 
volgende zet)
17.Dg3 Dxg3 18.Pxg3 Pxc2+ 19.Kdl Pxa1 
20.Pxb7 b3 21.axb3 Pxb3 22.Kc2 Pc5 23.Pxc5 
dxc5 24. Le1 Pf3 25.Lc3 Pd4 26.Kd3 Ld6 27.Lg2 
Le5 28.Kc4 Ke7 29.Tal Pc6 en wit geeft het op.

OPLOSSING DIAGRAM 4:
Db2-b5  ...Tb5: Pd7 mat; ...dc3: Dd5:mat;
...Te2+ De2:mat; ...Tg4+ Pg4: mat;
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Piket versus Timman
ROTTERDAM - Jeroen Piket en Jan Timman spelen van 21 september tot 4 okto-
ber een match over tien partijen tegen elkaar. Gezocht wordt naar een locatie in 
Amsterdam, bij voorkeur de Stopera. Piket ging vorig jaar Timman op de wereld-
ranglijst voorbij en is nu de hoogst geplaatste speler van Nederland. Sponsor van 
het Nederlandse onderonsje is de bekende schaakliefhebber van Oosterom, die ook 
nog een match voor Piket tegen Judit Polgar in petto heeft en wel van 21 oktober 
tot 4 november op Aruba.

Late medaille DDR-sporters
BERLIJN - De voormalige landen DDR en de Sovjet-unie hebben vorige maand 
hun laatste sportmedailles veroverd. De correspondentieschakers die in 1987 onder 
de naam van de Sovjetunie inschreven voor de tiende Olympiade, zijn winnaar 
geworden. Het zilver was voor Groot-Brittannië, het brons ging naar de DDR. Het 
evenement per briefkaart,  waarin elke ploeg 54 partijen moest spelen nam zeven 
jaar in beslag.

Schaken verplicht schoolvak
LAS PALMAS - Als senator Marcelino Galindo (in de Spaanse senaat één van de 
twaalf vertegen woordigers van de Canarische eilanden) het alleen voor het zeggen 
had in Spanje, was dat nu al een wet geweest. Maar zijn voorstel strandde omdat 
het de andere politici financieel niet haalbaar leek. Het enthousiasme waarmee zijn 
idee echter werd ontvangen, zette Galindo aan tot het formuleren van een tweede 
voorstel. 
Leerlingen zouden schaken in hun vakkenpakket moeten kunnen opnemen gedu-
rende de laatste twee jaren van de bassisschool. Tot zijn grote vreugde stemde de 
senaat voor, gevolgd door de rest van het parlement. Waarschijnlijk al komend 
schooljaar zullen Spaanse leerlingen de eerste schaaklessen vrijwillig volgen.

Komt u ook leuke stukjes tegen in de krant? Lever het dan in bij de redaktie

Nou nee.........
zulke stapels kopy 
verwachten we niet,

maar..........
tot 23 mei 1995 zijn 
normale hoeveelheden 
kopy welkom bij de redaktie.
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