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Van de voorzitter
Dit slaat eigenlijk op niks, want op iemand die zich bijna drie maanden niet op 
de clubavond heeft laten zien kun je het woord “voor” toch niet toepassen en 
van “zitter“ is in deze periode van liggen ook geen sprake.
“Van de achterligger” zou dus een meer toepasselijk begin zijn. Overigens wil 
ik hen die mij hebben bezocht of telefonisch hebben gecontact daarvoor harte-
lijk bedanken. 
Ligdagen duren erg lang en dan zijn onderbrekingen erg welkom. Intussen ben 
ik weer op de clubavond geweest; dank zij pijnstillers kon dat. Die pijnstillers 
had ik overigens ook hard nodig toen ik  de uitslagen van ons eerste in de 
externe hoorde.  JEMIGDEPEMIG!  Ik  dacht  steeds:  die makkers  zullen wel 
eens even laten zien dat ze ’t ook zonder mij kunnen. Mooi niet dus. Verderop 
lezen jullie er meer over van de teamleider en ik ben blij dat ik dat niet hoef te  
doen. Overigens, hoewel wat minder frustrerend, het tweede en derde hebben 
hun promotie van vorig jaar ook niet waargemaakt, ook zij degraderen. Nee, 
dan het vierde: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nu dat echt laten zien! 
PROMOTIE! PROFICIAT!

Het VAM-Toernooi
In de pers hebben jullie kunnen lezen dat de voorbereidingen al in volle gang 
zijn. In de kroongroep spelen ook nu weer prominente stukken. Ik raad een 
ieder aan bij dit toernooi lijfelijk aanwezig te zijn en zo mogelijk mee te doen. 
Het zal een fantastische schaakbelevenis zijn.
Ook deze keer is Frans onze contactpersoon in de organisatie.

Het SNS-ESG jubileum toernooi
ESG viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Zij doen dat o.a. ook door een rapid 
toernooi met 6 spelers van de schaakverenigingen uit Emmen, Assen en Hoo-
geveen. Voor het beste team is de eerste prijs een (wissel)beker en voor de 
beste individuele speler is er een geldprijs. Als het een succes wordt, dan kan 
dit toernooi een start zijn voor een jaarlijks schaakevenement. Er worden drie 
rondes gespeeld, waarin iedere vereniging een keer tegen elkaar speelt. 
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Het programma is als volgt.
Datum: zaterdag 16 mei
Plaats: Grote Kerk, centrum Emmen
Aanvang: 11.00 uur
Schema: 11.00 uur – welkom en koffie

11.15 uur – opening en loting
11.30 uur – 1e ronde
12.45 uur – 2e ronde
14.15 uur – 3e ronde
15.30 uur – prijsuitreiking

Onze vereniging heeft toegezegd mee te doen en Christiaan coordineert!

Het Zomerzotheid-Toernooi
Op de dinsdag na de laatste clubavond gaat dit sprankelende toernooi weer 
van start. We spelen of binnen of buiten. Ook nu weer worden er twee partijen 
per avond gespeeld. De speeltijd is 30 min. p.p.p.p.
De aanvangstijd is 19.30, locatie: Noorderweg 3 Zuidwolde. Ieder mag komen 
wanneer hij wil, maar om de Ten Arlo-Trophee te winnen moeten er wel een 
aantal partijen gespeeld zijn. Meld je bij mij aan als je meedoet.
De opbrengst van de consumpties is weer bestemd voor het ATIZAPAN-Pro-
ject in Mexico-stad. Dank zij onze koffie en pilsjes kunnen kinderen die wonen 
op deze voormalige vuilnisbelt naar school.
(Frits van Oosten, jij doet toch ook weer mee?)

Gert
Van de leden
Verhuizing per 15 mei:
Rudi Danker
De Waring 39
7908 LG Hoogeveen
0528-279283

Wanbetalers!

Een paar leden hebben nog steeds niet 
hun contributie betaald. Willen zij dit 
z.s.m. alsnog in orde brengen?!!
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Uyt den ouden doos

Waar is de tijd gebleven? Eens was Hoogeveen in de eerste klasse van de 
NOSBO een gevreesde tegenstander. Vaak gewikkeld in de strijd om het kam-
pioenschap  en  nooit in  degradatiegevaar.  Een  drietal  jeugdspelers  van 
eersteklasniveau (de twee Bakkertjes en Arun Karwal) zorgden voor de nodige 
punten en aan het eerste bord deelde Jan Westerhof, de Groningse Meester, 
de lakens uit. Hij verloor nooit en speelde zo nu en dan remise. Helaas is Wes-
terhof helemaal in de ban geraakt van het bridge en is nu een van de sterkste  
bridgers van Nederland. Binnenkort zal hij als lid van het Nederlandse bridge-
team weer meedoen aan het Europese kampioenschap.
Stond Jan in  de externe competitie  nog weleens een half  puntje  af,  in  de 
interne competitie was dat bij  mijn weten nimmer het geval.  Vandaar grote 
opwinding op de clubavond van 2 februari 1982 toen ik het meer dan 40 zetten 
tegen onze onbetwiste kampioen volhield maar ten slotte toch weer ten onder 
ging. Gelukkig trof ik deze partij nog in mijn archief aan. Ik heb getracht enig 
commentaar te geven, maar eenvoudig was het niet; van sommige van mijn 
eigen zetten begrijp ik nu, zestien jaar later, niets meer!

Ton Kelfkens - Jan Westerhof (Hoogeveen, 02-02-'82)
1.d2-d4  Pg8-f6  2.Pg1-f3  e7-e6  3.c2-c4  b7-b6 
4.g2-g3 Lc8-b7 5.Lf1-g2 Lf8-e7 6.0-0 0-0 7.Pb1-
c3 Pf6-e4 Toch wel verrassend. 8.Dd1-c2 Pe4xc3 
9.Dd2xc3  f7-f5  10.b2-b4  Jeugdige  overmoed  ? 
b2-b3 is vast beter hoewel a7-a5 dan weer kan. 
c7-c5 11.b4xc5 b6 12.Lc1-a3 c5xd4 13.La3xe7 
Dd8xe7 14.Pf3xd4 Lb7xg2 15.Kg1xg2  Na deze 
sla-zetten  heeft  wit  twee  loslopende  pionnen  
tegen zwart maar één, een miniem voordeel voor  
zwart  dus.  Tf8-c8  16.Dc3-f3  Pb8-c6  17.Pd4xc6 
Tc8xc6  18.Ta1-b1  Leuk  bedacht,  zwart  mag 
natuurlijk  niet  direct  op  c4  slaan.  18...Ta8-c8 
19.Tb1-b7 Tc6xc4 20.Tb7xa7 Tc4-d4 21.Tf1-b1 h7-h6 22.Tb1-b7 De7-f7 23.a2-
a4 (zie diagram) Te gehaast. Beter is e2-e4 want na f5xe4 Df3xf7+ staat wit beter  
e6-e5 24.Df3-b3 Df7xb3 25.Tb7xb3 Tc8-c2 26.Tb3-b7  Aanval is vaak de beste 
verdediging Tc2xe2 27.Tb7xd7 Td4xd7 28.Ta7xd7 e5-e4 29.Td7-a7  De beslis-
sende fout,  ik  dacht  via  Kf3  en mijn  fraaie  vrijpion de zaak onder  controle  te  
hebben; Td7-d5 is beter maar waarschijnlijk  onvoldoende. 29...e4-e3 30.Kg2-f3 
Te2xf2 31.Kf3xe3 Tf2xh2 32.Ke3-f3 Is Kf4 beter? Er volgt dan Tf2 Ke3 Ta2 Kf4  
Ta3 ... Kg8-h7 33.a4-a5 Kh7-g6 34.a5-a6 Th2-a2 35.Kf3-f4 Kg6-f6 36.Ta7-a8 
Ta2-a4 37.Kf4-f3 Kf6-g5 38.a6-a7 Ta4-a3+ 39.Kf3-g2 g7-g6 40.Kg2-f2 Kg5-h5 
41.Kf2-g2 g6-g5 42.Ta8-f8 Ta3xa7 43.Tf8xf5 Kh5-g4 44.Tf5-f6 Ta7-a2+ 45.Kg2-
f1 h6-h5 46.Tf6-f2 Ta2-a3 en wit geeft op.

Ton Kelfkens
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Bekertoernooi
Veel clubs hebben het al en ik heb er al vaker over gesproken: een individuele 
bekercompetitie voor onze club. Laat ik nu de belofte inlossen en een voorstel 
op papier zetten dat deze verandering in het aloude competitieschema duide-
lijk  zal  maken.  Met  deze  bekercompetitie  wordt  ook  een  rapidcompetitie 
geïntroduceerd.
In elke speelronde wordt telkens geloot welke spelers tegen elkaar uitkomen. 
De winnaar gaat door naar de volgende ronde. De winnaar van de finale ont-
vangt de wisselbeker en een herinneringsmedaille. Men kan zich tot een week 
voor de eerste ronde opgeven voor deelname. In de eerste ronde t/m minstens 
de kwartfinale wordt er op die avond geen interne competitie gespeeld. Moge-
lijk  moet  naast  de  halve  finale  en  de  finale  wel  een  intern  competitie- 
programma afgewerkt worden. Het resultaat van de bekerpartij wordt dan net 
zo meegeteld als een partij voor de externe competitie.
Op de andere avonden kan men naast het bekerprogramma kiezen voor een 
vrije partij, niet meetellend voor enige competitie, maar wel voor de Elo-rating-
lijst, of voor een rapidpartij. In het rapidtoernooi worden per avond vierkampen 
gespeeld, in de eerste ronde ingedeeld naar de positie op de eindranglijst van 
de vorige interne competitie, in de volgende ronden naar het behaalde punten-
totaal in de rapidcompetitie. Wie wordt uitgeschakeld in de bekercompetitie 
krijgt  per  gespeelde ronde anderhalf  punt  voor  de rapidcompetitie.  Nieuwe 
leden krijgen per eerder gespeelde ronde 1 punt. Speeltempo voor de beker 
gelijk aan de interne; Rapid: 30 min. p.p.p.p. Ook de winnaar van de rapidcom-
petitie krijgt een fraaie prijs.
Dit  voorstel  houdt  wel  in  dat  de  interne  competitie  over  minder  ronden 
gespeeld zal gaan worden. De uiteindelijke beslissing moet natuurlijk genomen 
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

VAM-schaaktoernooi 1998
Het  tweede VAM-schaaktoernooi  zal  gehouden worden  van  vrijdag  16  t/m 
zaterdag 24 oktober in het gemeentehuis van Hoogeveen.
De formule van vorig jaar is grotendeels gehandhaafd.
- Een hoofdgroep van vier met:
- een oud-wereldkampioen: Boris Spassky (F)
- de sterkste Nederlander: Jan Timman (NL)
- de jeugd-wereldkampioen: Tal Shaked (USA)
- de sterkste vrouw
voor deze plaats is men nog in onderhandeling met 
Judit Polgar, veruit de sterkste vrouw,
Zsuzsa Polgar, de vrouwen-wereldkampioen en
Alisa Galliamova, de winnares van het vrouwenkandidatentoernooi onlangs in 
Groningen.
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Een open toernooi met enkele grootmeesters op uitnodiging en verder vrije 
inschrijving vanaf 2100 Elo
Voor de amateurs zorgt onze club voor:
- Evenals vorig jaar een zeskampentoernooi op maandag 19 t/m vrijdag 
23 okt. van 19.00 - 23.00 uur om meer werkenden uit de regio in de gelegen-
heid te stellen mee te doen.
- Een dubbel weekendtoernooi op zaterdag 17, zondag 18 en zaterdag 
24 okt. Zes ronden zwitsers voor rating tot 2100. Tijden: van 13.00-17.00 en 
18.30-22.30 uur. Speeltempo eveneens 1u 45' voor 40z. + 15' uitspelen.
- Een jeugdtoernooi voor de schooljeugd uit de omgeving op woensdag 
21.
Reserveer dus deze data in uw agenda.
Een aantal mensen heb ik alweer gevraagd om een steentje (of een zwerfkei!)  
bij te dragen aan de organisatie. Vooral in de weken voor het toernooi en tij -
dens het toernooi heb ik nog wel wat meer mensen nodig. Ik hoop tegen die 
tijd duidelijk op een rijtje te hebben hoeveel hulp ik voor welke klussen nodig 
heb en dat ik dan met succes een beroep op jullie mag doen.

Frans van Amerongen
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Uitslagen interne competitie
Uitslagen 6e ronde:
A.Lunenborg - F.v.Amerongen 1-0
G.Jansen - J.Krikken 1-0
M.Bosma - A.Kelfkens 1-0
H.Verwijs - L.Heere rem.
J.Oldenkamp - J.v.Til rem.
R.Danker - G.Krol 1-0
M.Eggersman - P.Nijmeijer 1-0
M.Hofstra - H.Swarts 1-0
H.de Boer - F.Doornbos 0-1
M.Bonting - H.Reinders 0-1
A.Kuilman - H.Straat 0-1
G.Dun - M.Bonnema 1-0

Uitslagen 7e ronde:
M.Bonting - A.Kuilman 1-0
F.Doornbos - J.Oldenkamp 0-1
L.Heere - M.Snuverink 0-1
R.Hofman - G.Krol rem.
G.Jansen - K.Spitse 0-1
L.de Jonge - K.Hofstee 0-1
A.Kelfkens - R.Danker 1-0
A.v/d Kooij - M.Eggersman 1-0
J.Krikken - M.Bosma rem.
L.v/d Meer - T.Bos rem.
C.Mol - F.v.Amerongen 1-0
P.Nijmeijer - W.Stevens rem.
W.Piepot - J.v.Hoorn 1-0 R
H.v/d Ploeg - G.Dun 1-0
H.Reinders - W.de Berg 0-1
R.v/d Star - M.Hofstra rem.
H.Straat - H.Swarts 1-0
J.v.Til - T.Jonker rem.
H.Verwijs - K.Riethorst 1-0

Uitslagen 8e ronde:
F.v.Amerongen - H.Verwijs rem.
M.Bonnema - W.de Berg 0-1
R.Danker - L.de Jonge rem.
G.Dun - L.v/d Meer 0-1
R.Flower - M.Bosma rem.
K.Hofstee - J.Krikken 1-0
M.Hofstra - L.Heere 0-1

J.v.Hoorn - H.Reinders 0-1 R
B.Janmaat - C.Mol rem.
T.Jonker - M.Bonting 1-0
G.Krol - M.Eggersman 0-1
A.Kuilman - T.Bos 1-0
A.Lunenborg - G.Jansen 0-1
P.Nijmeijer - R.Hofman 0-1
J.Oldenkamp - A.Kelfkens 0-1
T.v.Seventer - K.Spitse 0-1
M.Snuverink - R.v/d Star 0-1
H.Straat - W.Piepot rem.
H.Swarts - H.v/d Ploeg 0-1
J.v.Til - F.Doornbos 1-0

Uitslagen 9e ronde:
W.de Berg - A.Kuilman 1-0
H.de Boer - P.Nijmeijer 1-0
T.Bos - G.Dun rem.
F.Doornbos - L.v/d Meer 0-1
M.Eggersman - M.Hofstra rem.
L.Heere - B.Janmaat 1-0
R.Hofman - M.Snuverink 0-1
G.Jansen - R.v/d Star 1-0
 T.Jonker - H.Straat 0-1
A.v/d Kooij - K.Riethorst 1-0
G.Krol - J.Oldenkamp 0-1
C.Mol - L.de Jonge 0-1
H.v/d Ploeg - W.Piepot 0-1
H.Reinders - H.Swarts 0-1
K.Spitse - A.Lunenborg 0-1

Uitslagen 10e ronde:
F.v.Amerongen - J.Oldenkamp 1-0
W.de Berg - G.Krol 1-0
M.Bonnema - H.de Boer 0-1
M.Bonting - L.v/d Meer 0-1
G.Dun - J.v.Hoorn 0-1
L.de Jonge - M.Eggersman rem.
A.Kelfkens - G.Jansen rem.
J.Krikken - R.Hofman rem.
A.Lunenborg - C.Mol rem.
W.Piepot - J.v.Til rem.
H.v/d Ploeg - T.Jonker 0-1
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T.v.Seventer - R.Danker 1-0
K.Spitse - K.Hofstee 0-1
H.Straat - A.v/d Kooij 0-1
H.Swarts - A.Kuilman 0-1
H.Verwijs - R.Flower rem.

Uitslagen 11e ronde:
T.Bos - H.v/d Ploeg 0-1 R
M.Bosma - C.Mol 0-1
R.Danker - F.v.Amerongen rem.
F.Doornbos - M.Bonting 0-1
M.Eggersman - W.Piepot 1-0
R.Hofman - H.Verwijs 1-0
K.Hofstee - A.Lunenborg 1-0
M.Hofstra - A.Kelfkens 1-0
B.Janmaat - T.v.Seventer 1-0
G.Jansen - R.Flower rem.
L.de Jonge - L.Heere 1-0
T.Jonker - G.Krol rem.
A.v/d Kooij - J.Krikken rem.
L.v/d Meer - P.Nijmeijer rem.
K.Riethorst - H.Straat 1-0
M.Snuverink - K.Spitse 0-1
R.v/d Star - D.Saïd 1-0
H.Swarts - M.Bonnema 1-0
J.v.Til - W.de Berg 1-0 

Uitslagen 12e ronde:
F.v.Amerongen - G.Jansen 0-1
H.de Boer - J.v.Til 0-1
M.Bonting - T.Bos 0-1 R
R.Danker - R.Hofman rem.
M.Eggersman - A.v/d Kooij rem.
R.Flower - K.Spitse 1-0

J.v.Hoorn - H.v/d Ploeg 1-0
A.Kelfkens - B.Janmaat 1-0
J.Krikken - L.Heere rem.
G.Krol - H.Swarts 1-0
A.Kuilman - F.Doornbos 0-1
A.Lunenborg - M.Bosma rem.
L.v/d Meer - K.Riethorst 0-1
C.Mol - K.Hofstee 1-0
P.Nijmeijer - H.Straat 0-1
J.Oldenkamp - W.de Berg 0-1
W.Piepot - T.Jonker 0-1
T.v.Seventer - L.de Jonge rem.
W.Stevens - M.Hofstra rem.

Uitslagen 13e ronde:
W.de Berg - M.Bonnema 0-1
M.Bosma - B.Janmaat rem.
L.Heere - T.v.Seventer 1-0
R.Hofman - A.v/d Kooij 0-1
K.Hofstee - A.Kelfkens 1-0
M.Hofstra - F.v.Amerongen rem.
J.v.Hoorn - H.de Boer 0-1
L.de Jonge - A.Lunenborg rem.
L.v/d Meer - T.Jonker 0-1
C.Mol - G.Jansen 1-0
P.Nijmeijer - G.Krol 0-1
W.Piepot - R.Danker 0-1 R
H.v/d Ploeg - F.Doornbos 1-0
K.Riethorst - J.Oldenkamp 1-0
K.Spitse - R.v/d Star 0-1
W.Stevens - M.Eggersman rem.
H.Swarts - M.Bonting rem.
J.v.Til - J.Krikken rem.

 

Agenda
5 mei geen schaken
12 mei 14e ronde
16 mei SNS/ESG toernooi Emmen (zie p.2)
19 mei laatste ronde
26 mei snelschaak
2,9,16,23,30 juni en 7 juli zomerzotheid
25 augustus
1 september Jaarvergadering, snelschaak
16-24 oktober VAM-schaaktoernooi
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Rangen en Standen …
na 13 ronden per groep

Naam Punten Waarde
1 Mol Chr. 840.0 90
2 Hofstee K. 781.5 89
3 Lunenborg A. 708.5 88
4 Jansen G. 706.0 87
5 Bosma M. 702.5 86
6 Star R. van de 679.5 85
7 Flower R. 669.0 84
8 Heere L. 653.0 83
9 Hofstra M. 594.5 82

10 Snuverink M. 593.5 81
11 Kooy A. van de 593.0 80
12 Verwijs H. 589.0 79
13 Spitse K. 587.0 78
14 Jonge L. de 547.0 77
15 Til J. van 541.5 76
16 Danker R. 533.0 75
17 Riethorst K. 531.0 74
18 Eggersman M. 523.0 73
19 Jonker T. 520.5 72
20 Hofman R. 515.5 71
21 Kelfkens A. 511.0 70
22 Janmaat B. 510.5 69
23 Dadkhodaie S. 507.0 68
24 Amerongen F.v. 495.5 67
25 Krikken J. 485.0 66
26 Berg W. de 482.5 65
27 Boer H. de 480.5 64
28 Stevens W. 478.5 63
29 Seventer T. van 456.0 62
30 Krol G. 440.5 61
31 Straat H. 435.5 60
32 Hoorn J. van 396.0 59
33 Meer L. van der 392.0 58
34 Ploeg H. van de 386.5 57
35 Oldenkamp J. 372.5 56
36 Swarts H. 369.0 55
37 Bos T. 369.0 54
38 Nijmeijer P. 345.0 53
39 Dun G. 339.5 52
40 Piepot W. 330.5 51
41 Reinders H. 326.5 50
42 Doornbos F. 318.5 49
43 Bonting M. 287.0 48
44 Kuilman A. 285.0 47
45 Bonnema M. 192.0 46

Naam PuntenWaarde
1 Mol Chr. 840.0 90
2 Lunenborg A. 708.5 88
3 Jansen G. 706.0 87
4 Flower R. 669.0 84
5 Spitse K. 587.0 78
6 Jonge L. de 547.0 77
7 Kelfkens A. 511.0 70
8 Janmaat B. 510.5 69
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4 Heere L. 653.0 83
5 Kooy A. van de 593.0 80
6 Verwijs H. 589.0 79
7 Til J. van 541.5 76
8 Danker R. 533.0 75
9 Eggersman M. 523.0 73

10 Hofman R. 515.5 71
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4 Bos T. 369.0 54
5 Dun G. 339.5 52
6 Reinders H. 326.5 50
7 Kuilman A. 285.0 47
8 Bonnema M. 192.0 46
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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 tenslotte van.
De positionele factoren zijn moeilijker te leren. Om iedereen gelegenheid te geven 
ook hierin wat te oefenen, loopt er een serie met positionele testen. Achterin het 
nummer staan de oplossingen met een puntenwaardering. Aan het einde van de 
serie kunt u aan het behaalde puntentotaal zien, hoe goed (of hoe slecht) uw posi -
tiegevoel is.

TEST 16

Réti
1.Pf3 c5 2.b3 b6 3.Lb2 Lb7 4.e3 Pf6 5.d4 g6 6.Le2 
Lg7  7.0-0  0-0  8.c4  e6  9.dxc5  bxc5  10.Pc3  De7 
11.Dd2 Td8 12.Tfd1 d5 13.cxd5 exd5 14.Tac1
zie diagram
Zwart aan zet: kies je plan.

Plan A: Centrumdoorbraak met een pionoffer
Ik  denk  dat  de  hangende  pionnen  het  overheer-
sende strategische element vormen. Deze formatie geeft mij een grote beheersing 
van het centrum en een aanmerkelijk ruimtelijk voordeel, hetgeen ik wil uitbuiten in  
het middenspel. Het lijkt me ook dat de stelling rijkelijk voorziet in tactische ele-
menten. Twee voorbeelden: de dame op d2 en de toren op c1 staan beide op de 
diagonaal c1-h6, die makkelijk door mijn loper kan worden bezet en de oppositie  
van mijn toren tegenover de dame op de d-lijn. Op grond van deze tactische en 
strategische elementen besluit ik tot een centrumdoorbraak met behulp van een 
pionoffer. Ik speel 14... d4 en na het waarschijnlijke antwoord 15.exd4 zet ik voort 
met 15... Pg4 met de dreiging ... Lh6 en de herovering van de d-pion. Volgens mijn 
analyse is wits beste verdediging 16.Df4 om 16... Lh6 eenvoudig met 17.Dxg4 te 
kunnen beantwoorden. Niettemin vind ik mijn stelling na 16.Df4 h5 (dreigt weer ...  
Lh6) veelbelovend in tactisch opzicht en denk ik te kunnen profiteren van de ris-
kante opstelling van wits stukken, zoals de dame op f4, de toren op c1 en de loper  
op e2.

Plan B: Bereid een doorbraak in het centrum voor
Zoals in plan A wil ik gebruik maken van mijn hangende pionnen en de tactische 
elementen in de stelling. Ik denk eveneens aan de opmars ... d4, maar het lijkt mij  
beter om eerst mijn ontwikkeling te voltooien. Om de diagonaal c1-h6 te beheer-
sen speel ik 14... Lh6 met de bedoeling om na de ontwikkeling van het paard op 
b8 zo spoedig mogelijk ... d4 te spelen. De meest logische voortzetting voor wit is 
het opbouwen van druk tegen de hangende pionnen met 15.Pa4. Dit stelt mij ech-
ter in staat om veld e4 onder controle te krijgen met tijdwinst (15... Pe4) en dan 
mijn paard van b8 te ontwikkelen naar d7, of c6 afhankelijk van de positie van de 
witte dame op c2 of a5. In ieder geval kom ik met de opmars ... d4. Als wit tracht 
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dit plan te dwarsbomen, komen zijn stukken slechter te staan: bijvoorbeeld 14... 
Lh6 15.Pa4 Pe4 16.Dc2 Pd7 17.Tb1 met voordeel voor zwart. 

C: Voltooi de ontwikkeling zonder de hangende pionnen in gevaar te brengen
In tegenstelling tot de plannen A en B denk ik dat de bezetting van de diagonaal  
c1-h6 geen belangrijk tactisch element is en bovendien beheerst mijn koningsloper 
reeds de lange diagonaal a1-h8. Het belangrijkst op dit moment is de voltooiing 
van mijn ontwikkeling en wel door het paard en de loper op de damevleugel in het  
spel te brengen. Om zoveel mogelijk te profiteren van mijn ruimtelijk voordeel, geef 
ik de voorkeur aan 14.... Pc6 boven 14... Pbd7. Ik bereken dat wit geen druk kan 
uitoefenen op de c-pion met 15.La3 vanwege 15...Pe4 16.Pxe4 (na 16.Pxd5 De6 
zit wit in de problemen: bijvoorbeeld 17.Dd3 Pb4) 16... dxe4 17.Pd4 Pxd4 18.exd4 
Lxd4 met pionwinst. Zwart zet waarschijnlijk voort met 15.Pa4, maar dan win ik  
een tempo door de witte dame aan te vallen: 15... Pe4 16.Dc2 Pb4 17.Db1 en nu  
lijken zowel  17...  La6 als  17...  Tac8 goede voortzettingen.  Zonder  te vroeg de 
opstelling van de hangende pionnen te wijzigen kan ik naar omstandigheden ... d4 
of ... c4 spelen.
Strategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek: geef in het kort de tactische redenen, indien aanwezig, om enkele van de 
plannen te verwerpen (dit onderdeel levert ook punten op).

(vert.: Ton van Seventer)

Enquete

Het  komt  er  niet  meer  van om een heel  enqueteformulier  op  te  nemen in  dit 
nummer. Laat ik daarom u allen met dit  stukje een paar vragen voorleggen die 
voor het komende seizoen van belang zijn.

1. Interne competitie: Er gaan geruchten dat enkele leden erover denken om 
volgend seizoen niet meer mee te doen. Verzoeke dit dan tijdig door te 
geven  aan  Tino  i.v.m.  gevolgen  voor  de  indeling  in  groepen.  (zijn  er 
genoeg mensen voor de D-groep…)

2. Bekertoernooi: (zie pag. 4) Wie wil persé niet meedoen?
3. Externe competitie: Omdat we de externe teams volgend seizoen niet op 

een achternamiddag willen samenstellen,  is  het wenselijk  dat  we liefst 
voor de vakantie al weten:

  - wie volgend seizoen niet meer extern wil uitkomen,
  - wie i.t.t. nu juist wel wil meedoen,
  - wie liever in een ander team speelt,

Laat dit mij weten op een van de laatste clubavonden of  neem telefonisch 
contact op.

Bij voorbaat dank.
Frans van Amerongen
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Uithuilen en opnieuw beginnen
de laatste ronden Nosbo-competitie.

We zijn weer terug bij af. Het leek zo veelbelovend vorig jaar met de promotie van 
de eerste drie teams uit de tweede resp. derde klasse. Maar een seizoen verder 
zijn ze alledrie weer gedegradeerd.
Was het de ongelukkige teamsamenstelling waarbij de teams vrijwel volgens de 
ranglijst van het begin van het seizoen werden samengesteld? Er had ook bewust 
gekozen kunnen worden voor het prijsgeven van het tweede ten gunste van een 
versterkt  derde dat op die  manier  een heel  goede kans op klassebehoud had 
gehad. Het eerste heeft ook pech gehad dat een paar spelers die vorig seizoen de 
sterren van de hemel speelden, dit jaar een duidelijke terugval gehad hebben. Er 
waren dit jaar trouwens ook wel wedstrijden waarbij het héle team mokkend zei 
dat er iets aan de vorm scheelde.

Het eerste
Dat de vorm van de dag in de eerste klasse een grote rol speelde, toont ook 
de volgende wedstrijd wel aan. De bezoekers waren na deze overwinning al 
een ronde voor het einde van de competitie kampioen. Juist tegen dit team 
haalde het tweede een gelijkspel.  En tegen de tegenstander van de laatste 
ronde, ironisch genoeg de nr. 2 van de eindstand, wist het tweede zelfs te win-
nen, al had dat ook te maken met het niet meespelen in uitwedstrijden van de 
beste spelers.
Hoogezand-Sappemeer nam gevoelig wraak voor het gelijkspel. In de eerste 
vier partijen boekte alleen De Jonge remise. De rest ging verloren en de ove-
rige vier partijen die een week waren uitgesteld, werden met angst en beven 
tegemoet gezien. Het zag er somber uit toen na de eerste nul bij Janmaat, 
Anky Lunenborg een gewonnen stelling liet glippen en zelfs verloor. Teamlei-
der v.Seventer redde de eer en Flower hield remise.
Hoogeveen 1 1695 - H'zand-Sappemeer 1730 2-6
C.Mol 1789 - R.Doornbusch 1766 0-1
D.Saïd 1771 - Z.Cormehic 1962 0-1
B.Janmaat 1732 - H.Pot 1851 0-1
A.Lunenborg 1711 - V.Geeraets 1764 0-1
R.Hofman 1612 - B.Bontjer 1717 0-1
L.de Jonge 1625 - K.Kuiper 1667 rem.
T.v.Seventer 1672 - S.Sprik 1470 1-0
R.Flower 1652 - E.Mennega 1647 rem.
Met maar liefst drie invallers moest het eerste naar Winschoten, om tegen Van 
de Linde de laatste  strohalm te  grijpen.  Een hele tijd  zag het  er  goed uit. 
Lunenborg kreeg in de opening een pion cadeau en kon die aan het eind van 
een  spannende  partij  met  wederzijdse  aanval  verzilveren.  Daartegenover 
stond verlies van v.Seventer.  De Jonge deed zijn plicht  door op bord twee 
mooi remise te houden. De invallers Danker, Kelfkens en Spitse stelden met 
twee uit drie ook niet teleur. Maar de druk van het moeten winnen speelde toch 
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een fatale  rol  bij  Janmaat  en Mol.  De eerste  liet  een overwegende, haast 
gewonnen stelling glippen en verloor. Toen moest Mol wel winnen, en mede 
door tijdnood liep het ook bij hem helemaal verkeerd af, zodat het team met 
het kleinst mogellijke verlies moest degraderen.
Van de Linde 1688 - Hoogeveen 1 1661 4½ - 3½
J.v/d Kamp 1675 - C.Mol 1789 1-0
D.Algera 1961 - L.de Jonge 1625 rem.
L.Vrooland -- - A.Lunenborg 1711 0-1
R.Algera 1692 - B.Janmaat 1732 1-0
J.Hollander 1707 - T.v.Seventer 1672 1-0
G.Lutjeboer 1546 - R.Danker 1569 rem.
J.v.Duin -- - A.Kelfkens 1625 rem.
G.Zwaagstra 1550 - K.Spitse 1569 0-1

Seizoensresultaten Hoogeveen 1

Gert en Anky hebben voor het eerste de meeste punten binnengebracht. 
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De rest zit onder de 50%, maar dat is niet vreemd, als je gedegradeerd bent. 
De  invallers  hebben  op  de  lage  borden  goed  gescoord,  maar  hebben 
(terecht?!) de degradatie niet kunnen voorkomen.
Het tweede
Terwijl het zuiden des lands geheel lam was gelegd, is in het nuchtere noorden 
tijdens  de  "drie  dolle  daag"  gewoon  doorgewerkt  en  -geschaakt.  Voor  het 
tweede geen reden tot vrolijkheid, want in de wedstrijd tegen Emmen 2 ging 
het team zelfs in sterkste opstelling kansloos met 6-2 ten onder. Ook de vier 
remises moesten zwaar bevochten worden.
Emmer SG 3 1621 - Hoogeveen 2 1641 6 - 2
D.Tobben 1795 - A.Kelfkens 1625 1-0
T.Vlot 1785 - J.v.Til 1579 1-0
A.Selten 1600 - J.Krikken 1670 rem.
F.Sluter 1665 - R.Flower 1652 rem.
E.v/d Werf 1624 - H.Verwijs 1604 1-0
S.Detmers 1571 - K.Hofstee 1647 rem.
J.Peek 1490 - L.Heere 1785 1-0
Y.Kits 1442 - R.Danker 1569 rem.
Het tweede begon als altijd vol goede moed aan de laatste wedstrijd. Tenslotte 
waren de enige drie matchpunten dit seizoen verdiend tegen de twee clubs die 
nu de ranglijst  aanvoeren. Maar ook tegen een team uit de degradatiezone 
moet in deze klasse op ieder bord hard gevochten worden om de winst. En het 
eindresultaat kan niet echt uit de Elo-ratings afgeleid worden. 
Een hele tijd ging de strijd gelijk op, maar na ruim twee uur hadden Krikken en 
Hofstee niet het juiste antwoord meer op de aanvallen van de tegenstanders. 
Kelfkens had zich aan bord 8 ook in een hoekje laten drukken, maar plaatste 
een tegenaanval waarmee hij  een van de gevaarlijkste aanvalsstukken kon 
veroveren.  Een aantal  zetten later  mocht  hij  de enige overwinning van het 
team noteren. 
Aan de topborden wisten Flower en Verwijs hun veel sterkere opponenten keu-
rig op remise te houden. Ook Danker boekte een gelijkspel en Van Til verloor.  
Van Amerongen had de hele partij onder zware druk gestaan en probeerde in 
vliegende wederzijdse tijdnood nog op de andere vleugel gevaarlijke tegenkan-
sen te creëren, maar alle valstrikken werden netjes omzeild en zo kwam de 
laatste nul in de uitslag. Volgend jaar maar weer proberen om net als vorig jaar 
de schrik van de tweede klasse te worden.
Hoogeveen 2 1621 - Springend Paard1664 2½ - 5½
R.Flower 1652 - L.Jerphanion 1851 rem.
H.Verwijs 1604 - W.Wielenga 2087 rem.
J.v.Til 1579 - A.Platje -- 0-1
R.Danker 1569 - T.Molthoop 1626 rem.
J.Krikken 1670 - R.Nieuwenweg1640 0-1
K.Hofstee 1647 - D.Mittelstadt 1553 0-1
F.v.Amerongen 1624 - A.Meier 1537 0-1
A.Kelfkens 1625 - K.Drent 1357 1-0
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Seizoensresultaten Hoogeveen 2

Bij het tweede scoort niemand boven de 60%, maar de helft van het team 
haalt  nog  de  50%.  Jan  v.  Til  kon  aan  bord  7  en  8  nog  twee  remises 
sprokkelen, maar de tactiek om hem aan de hoge borden de klappen te laten 
opvangen en met zijn degelijk spel op een remise te hopen werkte helaas niet 
in de eerste klasse. 
De invallers zorgden zoals verwacht mocht worden vooral voor punten aan de 
lage borden.
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Het derde
Het derde zorgde even voor een sprankje hoop door in de voorlaatste ronde 
de punten te delen met Emmen 3. Het team stond daarmee nog op de voor-
laatste plaats in zijn klasse, maar er leek een goede kans om in de laatste 
wedstrijd tegen Ter Apel aan degradatie te ontsnappen. 
Aan het eerste bord wist v/d Star net als in de vorige wedstrijd een fout van de 
tegenstander fraai af te straffen door de koning het hele bord over te jagen. En 
bij een 3-4 stand hield Stevens het hoofd koel en wist een nog steeds moeilijke 
stelling te winnen. Teamleider v/d Meer heeft het intern zwaar te verduren, 
maar zorgt extern gelukkig nog wel voor de punten.
Hoogeveen 3 1460 - Emmer SG 3 1456 4-4
R.v/d Star 1621 - E.v/d Werf 1624 1-0
W.Piepot 1414 - J.Reinink 1566 0-1
T.Jonker 1482 - J.Weide 1521 0-1
W.Stevens 1630 - J.v.Wieren 1435 1-0
K.Spitse 1569 - P.v/d Werf 1476 1-0
H.v/d Ploeg 1384 - B.de Haan 1359 0-1
W.de Berg 1246 - A.v.Heusden 1462 0-1
L.v/d Meer 1340 - W.Schepers 1211 1-0

De laatste wedstrijd in Ter Apel werd met 6½  - 1½ verloren. Ter Apel was 
gebrand op revanche voor de zware 7½ - ½ nederlaag van vorig jaar tegen het 
tweede team, dat wel wat sterker was dan dit derde. Aan de topborden gingen 
twee partijen  vrij  geruisloos  verloren  en wist  Piepot  niet  goed  hoe hij  een 
gewonnen pionneneindspel moest afmaken. De tegenstander wist er wel raad 
mee en kon de partij zelfs naar zich toe trekken. Ook aan de drie laagste bor-
den werd een nul geboekt, waarvan een reglementair wegens niet verschijnen 
van v/d Ploeg. Alleen Stevens en Spitse konden nog iets terugdoen. 
Ter Apel 1565 - Hoogeveen 3 1460 6½-1½
B. Mulder 1758 - R.v/d Star 1621 1-0
L.Huls 1718 - W.Piepot 1414 1-0
J.Taselaar 1545 - T.Jonker 1482 1-0
R.Drayer 1551 - W.Stevens 1630 rem.
H.Hoeben -- - K.Spitse 1569 0-1
H.Hake 1706 - H.v/d Ploeg 1384 1-0 R
P.Mulder 1486 - W.de Berg 1246 1-0
G.Bakker 1196 - L.v/d Meer 1315 1-0

Van der Star, van der Meer, Stevens en Piepot hebben vooral voor de punten 
gezorgd. Jammer dat de fabuleuze start van Piepot in de tweede helft van de 
competitie geen vervolg meer kreeg. Spitse kreeg pas veel te laat extern de 
vorm die hij intern al veel langer ten toon spreidde. 
Voor Van Hoorn en van der Ploeg was de tweede klasse echt te hoog gegre-
pen. De invallers uit het vierde hebben tegen Assen 2 hun kandidatuur voor dit 
team gesteld, en 'm intussen ook zelf afgedwongen door hun promotie.

15



Seizoensresultaten Hoogeveen 3

Het vierde 
Het vierde speelde in de laatste twee ronden tegen een team uit Assen. En 
dankzij  een  invalbeurt  met  het  derde  team  tegen  Assen  2  boekte  Michiel 
Bosma daarbij vier overwinningen aan het eerste bord tegen een Assenaar. 
Met een prachtige competitiescore van zes punten uit zeven partijen aan de 
hoogste borden heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de promotie van zijn 
team. Ook Mark Snuverink heeft een prachtscore.
Tegen Assen 5 zijn hield het team de positie in de kop van de 3e klasse A en 
de kans op promotie in eigen hand. Bosma is dit jaar al haast te sterk gewor -
den voor deze klasse en Hofstra heeft ook duidelijk een sprong voorwaarts 
gemaakt. Snuverink moet nog even wennen aan de grotere tegenstand aan 
een hoog bord en ook Nijmeijer moest de koning omleggen. Bos hield remise 
en Doornbos sleepte het beslissende punt binnen.
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Assen 5 1368 - Hoogeveen 4 1402 2½-3½
J.Spriensma 1430 - M.Bosma 1677 0-1
J.de Kort 1484 - M.Snuverink 1320 1-0
D.Piket -- - M.Hofstra 1392 0-1
G.Asselman 1268 - P.Nijmeijer 1352 1-0
A.Guttierez -- - T.Bos 1256 rem.
N.de Jong 1293 - F.Doornbos 1415 0-1
In de laatste ronde was Assen 6 de tegenstander. Bosma won voor de tweede 
keer in drie weken van Spriensma, die ook al ingevallen was in het vijfde. Snu-
verink wist zijn partij als eerste te winnen. Hofstra moest wat harder en langer 
vechten voor de winst. Met een remise van Nijmeijer erbij was zo de teamwinst 
veilig gesteld, waarop Riethorst zei: "Mag ik nu helemaal voor mezelf spelen?" 
Daarna ging hij er eens goed voor zitten en voerde zijn partij tot winst.
Hoogeveen 4 1435 - Assen 6 1428 5-1
M.Bosma 1677 - M.Spriensma 1430 1-0
M.Hofstra 1392 - T.v.Weeren 1293 1-0
P.Nijmeijer 1352 - H.Smedema 1513 rem.
M.Snuverink 1320 - J.Jansema 1432 1-0
F.Doornbos 1415 - J.v/d Brink 1488 rem.
K.Riethorst 1457 - H.Klooster 1415 1-0

Seizoensresultaten Hoogeveen 4
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Paastoernooi Voor Ieders Genoegen
Het Paastoernooi van VOG Elim was aan zijn tiende editie toe. In de fraai 
opgeknapte zaal van rest. Schoonhoven was weer een grote groep deelne-
mers uit alle delen van het land gekomen om het gevecht om de groepsprijzen 
aan te gaan. Ditmaal geen "tinnen soldaatjes", zoals wedstrijdleider Boer mij 
uit de Aanzet na het vorige toernooi citeerde, maar meer traditionele bekers, 
die er ook mochten zijn.
De al even traditionele eerste koffie met taart hebben we ons ook laten sma-
ken. 
De opkomst was in dit jubeljaar wat minder dan anders, maar aan onze club 
heeft het niet gelegen. Maar liefst 17 (net ex-)leden deden mee en haalden 
eenderde van de prijzen weg!  Wat dat betreft  was het zeker ook voor ons 
genoegen. Voor onze lezers uit Elim: namens alle Hoogeveense deelnemers 
nogmaals hartelijk dank!
Zie ook de Babbelbox elders in dit nummer.

De resultaten:
groep plaats

Mol 1 4
Van Oosten 2 1
Eggersman 2 4
Janmaat 3 4
Krikken 4 1
Bosma 4 3
Van Amerongen 5 1
De Jonge 5 2
Danker 6 2
Oldenkamp 7 2
Lunenborg 8 2
Hofstra 10 1
De Jong 11 3
Nijmeijer 12 2
Doornbos 13 4
Bos 15 3
Kuilman 17 1

Frans van Amerongen
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Sterker schaken

OPLOSSING VAN TEST 16
Plan A: Je gedachten over de strategische en dynamische aard van de stelling 
zijn juist: de hangende pionnen dwingen zwart om energiek te spelen, als hij 
tenminste het voordeel wil benutten van deze pionformatie. De onmiddellijke 
uitvoering van de doorbraak met 14... d4 is echter te vroeg. In deze stelling 
ben je niet klaar om aan te vallen. Eerst moet je je ontwikkeling voltooien, 
zodat je de aanval kan ondersteunen met al je stukken. 
Ook heb je een ernstige rekenfout gemaakt: 14... d4? 15.exd4 Pg4 16.Dg5!  
met aanval op de dame op e7, het paard op g4 en de c-pion. Je poging om de 
d-pion terug te winnen met 16... Dxg5 loopt op niets uit, omdat na 17.Pxg5 het 
paard op g4 wordt aangevallen door de loper op e2.
 Plan B: Dit plan is ongetwijfeld origineel en het lijkt te hoog gegrepen, zelfs in 
de ogen van een expert. Naar onze mening verdient het echter het volle aantal 
punten om de volgende redenen: 
1) Met 14... Lh6 verzekert zwart zich ervan dat hij de ... d4 doorbraak op het 
juiste  moment  kan  maken:  namelijk  nadat  het  paard  op  b8 in  het  spel  is 
gebracht. 
2) Zwart vermijdt iedere mogelijkheid van ruil van de lopers op de zwarte vel-
den via de lange diagonaal. Een dergelijke ruil zou wit goed van pas komen 
om de stelling te vereenvoudigen en zijn aanval zonder risico terug te brengen 
op de hangende pionnen. 
3) Bezetting van de diagonaal c1-h6 is een uitstekend tactisch doel en straft de 
bedenkelijke ontwikkeling van de dame naar d2 af. 
4) De aanvalsstrategie van zwart is zeker riskant, maar die is vaak nodig met 
hangende pionnen omdat het alternatief van defensieve stukkenruil tot voor-
deel van de tegenstander strekt. 
Het vervolg van de partij is zeer instructief en is een les voor de sceptici en de 
voorzichtigen; dat zijn degenen die plan C kozen.
Plan C: Van hangende pionnen moet dynamisch worden geprofiteerd en wel 
door het scheppen van zoveel mogelijk tactische elementen. Het te lang uit-
stellen  van  de  doorbraak  verhoogt  alleen de kans  op stukkenruil  en helpt 
slechts wit. 
Laten  wij  eens  naar  je  analyse kijken:  14...  Pc6  15.Pa4 Pe4 16.Dc2  Pb4 
17.Db1. In deze stelling heeft zwart niets bereikt, terwijl wit begint met verschil-
lende activiteiten zoals ruil van de lopers op de zwarte velden, beheersing van 
de lange diagonaal met de dame en het verjagen van het paard op b4 met a3. 
Dit houdt niet in dat je slechter staat, maar je strategie is slechts gebakken 
lucht zonder een daadwerkelijk doel. Je plan is niet fout, maar het enige dat 
ontbreekt is een beetje daadkracht en iets fantasie. 

Punten voor strategie: plan A: 2, plan B: 10 en plan C: 7.
Punten voor tactiek: 2 als je wits juiste zet zag tegen plan A namelijk 16.Dg5!

19



Het verdere verloop van de partij 
Taimanov - Psakhis USSR, 1981
14...Lh6 15.Pa4 Pe4 16.Dc2 Pd7 17.b4! (tracht het 
initiatief te grijpen)  17...d4! (zwart voert de beoogde 
opmars uit; na 17... cxb 18.Dc7 heeft wit compensatie 
voor de pion) 18.bxc dxe 19.c6 exf+ 20.Kf1
 zie diagram

De stelling is nu zeer gecompliceerd en vereist nauw-
keurig  spel  van zwart.  De  witte  koning is  echter  in 
groter gevaar.  20...Lxc6! (niet 20... Tac8 21.cxb! Txc2 22.Txc2 en wit heeft 
zeer goede kansen) 21.Dxc6 Lxc1 22.Dxc1 Pdf6! (versterkingen!) 23.Pc3 (na 
23.Lxf6 Pxf6 24.Kxf2 Pg4+ gaat de aanval door)  23...Txd1+ 24.Pxd1 (tracht 
de vervelende pion op f2 kwijt te raken) 24...Pg4 (dreigt ... Dh4 gevolgd door ... 
Dxh2) 25.Df4 Te8! (met de dreiging ... Pg3+ waartegen moeilijk een verdedi-
ging is te vinden: bijvoorbeeld  1) 26.Dxg4 Pg3+ 27.Kxf2 Ph1+! 28.Kg1 Dxe2 
29.Dd4 De1+! en mat volgt; 2) 26.Ld3 Pg3+! 27.Dxg3 De1+ en mat op de vol-
gende zet; 3) 26.Pd4 Dh4 27.Lxg4 Pd2+! 28.Dxd2 Te1+ en mat op de volgen- 
de zet) 26.Pe5 (waarschijnlijk de variant die de meeste weerstand biedt maar 
toch onvoldoende is)  26... Df6! 27.g3 (gedwongen)  27... Dxf4 28.gxf Pxh2+ 
29.Kg2 Td8! 30.Pxf2 (na 30.Pd3 wint ... f1D+ of 30.Kxh2 Txd1 enz.) 30...Td2 
31.Pxe4 Txe2+ 32.Pf2 Txb2 33.Pd3 Txa2 34.Kxh2 a5 35.Kg3 a4 0-1.

(vertaling: Ton van Seventer)

Uit de krant

Er gaat niets boven Groningen. Eerst het WK schaken in de Martinihal…
Daar mag Hoogezand-Sappemeer,  residentie van onze IJskoningin,  niet  bij 
achterblijven.  Daarom werd daar het  NK dammen georganiseerd,  wat voor 
minstens de helft ook wel het WK dammen mag heten.

In  het  knipsel  hiernaast  zegt  ex-we-
reldkampioen Harm  Wiersma  in  een 
interview  met  NRC-Handelsblad 
hardop wat veel topschakers toch veel 
meer binnensmonds zeggen.
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Uit de boekenkast van: Jan van Hoorn

Die arme zetter

Ik  heb  thuis  een  boekje,  geschreven  door  ene 
ASSIAC,  wat  natuurlijk  een  anagram  is  voor 
Caïssa,  en van wie  ik  begrepen heb dat  hij  een 
schaakrecensent  was  in  de  U.S.A.  Hoofdstuk  4 
begint met het volgende diagram:
Daarop volgt de tekst: "Nee, dit is geen drukfout." 
Helaas.......: Het was wèl een drukfout.

Er was het volgende gebeurd: 1 d2-d4 d7-d5. 2 c2-c4 e7-e5. Dit staat bekend 
als het Albin's tegengambiet.  Verder:  3 d4xe5 d5-d4. 4 e2-e3? Lf8-b4+. 5 
Lc1-d2 d4xe3.  6  Ld2xb4 e3xf2+. Nu  kan  de koning deze pion niet  slaan 
omdat dan zijn dame valt, dus: 7 Ke1-e2 f2xg1 en promoveert tot paard met 
schaak en zo is de volgende diagramstelling bereikt:

Had de zetter nu maar niets van het schaakspel 
geweten, dan was het wel goed gegaan, maar hij 
had  waarschijnlijk  de  volgende  gedachtengang: 
"Drie zwarte paarden? En nog wel een zwart paard 
op g1, waar normaal altijd een wit paard staat? Dat 
zal wel niet goed zijn. Weet je wat? Ik maak het 
zwarte paard op g1 wit, dat moet wel goed zijn.

Zo  kan  kennis  tot  last  zijn.  Er  wordt  wel  eens 
gezegd: beter geen wetenschap dan halve weten-
schap.  Jammer  van  die  zetter,  maar  de 

schrijver/vertaler gaat ook niet vrijuit, want die had natuurlijk de drukproeven 
beter moeten lezen en corrigeren.
Deze opening is eind vorige eeuw aanbevolen geweest door E.Lasker, destijds 
wereldkampioen, maar Euwe heeft al aangegeven dat wit gemakkelijk  voor-
deel kan krijgen en houden door in zet 4 niet e2-e3, maar Pg1-f3 te doen. 
Na diagram 2 kan wit het zwarte paard op g1, wat dus eerst de d-pion was, 
weer niet slaan, want dan is hij door de zet Lc8-g4 ook zijn dame kwijt, dus 
moet de koning weer terug: 8.Ke2-e1.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Noot van de redactie:
Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om de leden op te roepen om eens 
in de eigen boekenkast te duiken en ook eens te voorschijn te komen met een 
leuk fragment of een pakkende recensie voor deze nieuwe rubriek in ons club-
blad?
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Babbelbox.
Niemand kan natuurlijk de varianten en snufjes van alle openingen onthouden. 
Daarom beperkt men zich doorgaans tot een selectie met wit en met zwart 
waarmee men zich vrijwel altijd kan redden. 

De Siciliaanse verdediging heeft heel veel varianten en witte e4-spelers kiezen 
soms na 1.e4,c5: 2.c3 of na 1.e4,c5 2.Pf3,d6: 3.Lb5. Dan kunnen ze voor het 
hele  complex  volstaan  met  een  van  deze  of  dergelijke  varianten,  die  zich 
scherp onderscheiden van de wijdvertakte hoofdmoot.

Als Zwart van de Najdorf, de Draak of de Scheveniger houdt, bestaat boven-
dien  de  kans  dat  hij/zij  minder  is  ingeschoten  op  de  c3-  of  de  Lb5- 
voortzettingen. Dit overkwam mij in het Paastoernooi in Schoonhoven tegen 
Van Doorn uit Hardenberg.

Wit: Van Doorn Zwart: Van Oosten
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Ld7 4.Lxd7 Pxd7 5. 0-0 Pgf6 6.Te1 Dc7 7.c3 c4!?
Wit heeft dus een combinatie van Lb5 en c3 geko-
zen. Ik heb thuis in mijn materiaal geen voorbeeld 
hiervan gevonden. Wel  komt  voor,  dat  Wit  7.c4 
speelt, de zg. Maroczy-centrumformatie. Nu hij dat 
niet  deed, leek  het  doorschuifexperiment  mij  de 
moeite waard.
8.b4 g6 9.a4 Lg7 10.De2 0-0 11.Pa3 Tac8 12.Pb5 
Db8  13.d4  cxd3ep.  14.Dxd3  a6  15.Pbd4  Dc7 
16.Ld2  Pg4  Het  veld  c4  is  een  lokkende  buit. 
17.Tac1 Pge5 18.Pxe5 Pxe5 19.Dh3 Tfe8 20.Lg5 
h5 21.f4 Pg4  (dreigt Lxd4+. Na 23.cxd4 is Dxc1 
24.Txc1 Txc1mat) 22.f5 Le5 23.Tf1 Db6 24. Dd3 
(zie diagram)
24…Txc3! Het pionnetje h2 pakken is minder dan de gekozen zet.  25.Txc3 
Lxd4+ 26.Kh1 Lxc3 27.Dxc3 Pf2+ 28.Txf2 Dxf2 29.h3 gxf5 30.Lh6 e5 31.Dc1 
f4 32.Dc7 De1+ 33.Kh2 Dxe4 34.Dd7 Te6 35.Dd8+ Kh7 36.Lg5 f3 37.g3? 
De2  Wit geeft op.

Frits van Oosten
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Probleemrubriek
Oplossingen van de vorige aflevering:
1. Adams - Giorgadze, WK Groningen 1997, 2e ronde 2e partij: 41.Dd2! Een kaak-
slag meteen na de tijdcontrole. Dc6 (Dxd2? Ta8 en mat) 42.Dh6+ Ke8 43.De6 en 
zwart geeft op.
2. Stevens-Hofman, Hoogeveen 13/2-1998, 4e ronde. Stevens heeft het remise-
aanbod aangenomen omdat hij achter het bord niet helemaal zeker was van de 
volgende winnende voortzetting: 1. Lb3 c3 2.Txc3! bxc3 3.Lxc3 Pe5 4.Pxe5 Kh7 
5.Pxf7 Tg8 6.Pd6 en wint. Zwart hoeft niet alles aan te nemen, maar dan blijft hij 
beslissend materiaal achter.
3. P.Fastoki, 1964: 1.d8D! (gewoon doen, kijk maar:) Pb5+ 2.Kb7+! Txd8 3.Pc6x
4. W.Bron, 1927:  1.Tc8 Da3  (Elders valt de dame door toren, paard of familie-
schaak)  2.Pd4+ Kb6 3.Tb8+ Kc5 4.Tb5+ Kd6 5.Td5+ Ke7 6.Ta5! Dxa5 7.Pc6+ 
en wint. Fraai samenspel van paard en toren.
De nieuwe opgaven:

1. voorjaarsopruiming: 2. M.Dvoretzky
wit geeft mat in drie zwart geeft mat in drie

3.
L. Koebbelj, 1926. wit wint 4. wit wint snel
(al heeft hij er wel wat zetten v.Hoogstraten - Wismans
voor nodig) GESS 4 - Leudal 3, 1996
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De Ratinglijst
Ratings per 22 april 1998

Naam Startr.Rating
1 Oosten F. van 1812 1832 +20
2 Mol Chr. 1781 1804 +23
3 Jansen G. 1652 1791 +139
4 Heere L. - 1764 -
5 Dadkhodaie S. 1689 1747 +58
6 Janmaat B. 1825 1709 -116
7 Lunenborg A. 1708 1698 -10
8 Hofstee K. 1585 1679 +94
9 Bosma M. 1550 1679 +129

10 Flower R. 1594 1671 +77
11 Jonge L. de 1660 1670 +10
12 Star R. van de - 1657 -
13 Kooy A. van de 1630 1654 +24
14 Krikken J. 1665 1642 -23
15 Seventer T. van 1742 1637 -105
16 Stevens W. 1694 1624 -70
17 Kelfkens A. 1648 1616 -32
18 Amerongen F.v. 1583 1613 +30
19 Eggersman M. 1652 1595 -57
20 Til J. van 1572 1594 +22
21 Hofman R. 1713 1590 -123
22 Verwijs H. 1565 1590 +25
23 Danker R. 1609 1564 -45
24 Spitse K. 1479 1542 +63

Naam Startr.Rating
25 Jonker T. 1512 1507 -5
26 Oldenkamp J. 1598 1503 -95
27 Riethorst K. 1347 1500 +153
28 Hofstra M. 1337 1451 +114
29 Piepot W. 1399 1420 +21
30 Straat H. 1394 1412 +18
31 Krol G. 1427 1396 -31
32 Ploeg H. van de 1437 1373 -64
33 Doornbos F. 1405 1357 -48
34 Meer L. van der 1490 1343 -147
35 Hoorn J. van 1324 1339 +15
36 Snuverink M. 1219 1338 +119
37 Nijmeijer P. 1314 1294 -20
38 Bonting M.D. 1342 1284 -58
39 Boer H.A. de 1267 1273 +6
40 Berg W. de 1317 1264 -53
41 Bos T. 1201 1248 +47
42 Reinders H. 1289 1241 -48
43 Swarts H. 1135 1209 +74
44 Kord N. 1351 1203 -148
45 Dun G. 1193 1166 -27
46 Kuilman A. - 1073 -
47 Houtzager B. - 899 -
48 Bonnema M. 773 837 +64

KOPIJ…
Binnenkort is de competitie weer afgelopen.
Dat betekent voor mij  o.a. dat ik niet zomaar meer 
kan vragen om een leuke partij  of  stelling voor de 
krant. Want, jawel, ik ben wel van plan om ook in de 
zomer met enige regelmaat (dus niet wekelijks) een 
schaakrubriek in de Hoogeveensche te plaatsen. Zet 
dus eens op een zoele zomeravond het bord op de 
tuintafel en pak het notatieboekje er eens bij en kijk of 
er iets leuks of leerzaams langskomt.
Zet dat dan beknopt op papier: stelling, vervolg zet-
tenverloop en misschien een paar opmerkingen over  "wat er  door je  heen 
ging" o.i.d. Het mag ook op de achterkant van een zonnige ansichtkaart uit je 
vakantieoord. 
En als het kan ook nog wat voor de laatste Aanzet voor de zomer.
KOPIJ voor het volgende nummer graag vóór: 10 juni
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