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Nieuwe clubruimte.  
Het grote nieuws van de afgelopen maand was dat we per 1 februari 
uit het Jannes van de Sleedehuis moeten vertrekken.  Nieuws dat ik 
persoonlijk met nogal gemengde gevoelens heb ontvan gen. Erg rouwig 
hoef ik er niet om te zijn, zo gezellig vind ik dez e kantine nou ook 
weer niet. En misschien komen we nu in een lokalite it waar we voor 
ons drinken niet afhankelijk hoeven te zijn van aut omaten, die naar 
het lijkt met volkomen willekeur al dan geen koffie  of frisdranken 
produceren. Aan de andere kant betekent het wel, da t er zeer 
waarschijnlijk meer huur betaald zal moeten worden,  en dat dus op 
enige termijn een contributieverhoging onvermijdeli jk lijkt. 
Tot nu toe heb ik nog niet gehoord, waar we in de t oekomst naar toe 
kunnen gaan. Hopelijk is iedereen nu ijverig aan he t zoeken naar een 
betaalbare en gezellige ruimte. U wordt in ieder ge val op de hoogte 
gehouden! 
 
Verder doen al onze teams het in de NOSBO-competiti e uitstekend. 
Over de overwinning van het eerste kon ik de vorige  maand al 
berichten. Het tweede heeft ook z'n eerste winst bi nnen, 4½-3½ tegen 
Smilde 1. Jammer genoeg heb ik het verslagje van de ze wedstrijd niet 
meer kunnen achterhalen. wel vindt u een verslag va n Smilde III - 
Hoogeveen III. De uitslag was 4-2, maar het is op h et moment van dit 
schrijven nog niet duidelijk, of de heer de Vries n u wel of niet als 
NOSBO-lid was ingeschreven. Mocht dat niet het geva l zijn, dan zal 
zijn partij reglementair verloren verklaard worden,  en verandert de 
uitslag dus in 3-3. Wat zeer spijtig zou zijn. 
 
JvE 
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Dood en opstanding van een groctmeester.  
 
Bij een volwassen man wegen de hersenen gemiddeld 1 400 gram en bij 
een vrouw 1275 gram. Mannen, die menen met deze geg evens de 
emancipatiebewegingen een belangrijke slag toe te k unnen brengen, 
moeten teleurgesteld worden. Immers, het gewicht va n de hersenen is 
geen aanwijzing voor het intellect. Mensen met hoge  psychische 
kwaliteiten kunnen een gering hersengewicht hebben.  
Denkprestaties worden verzorgd door de grote hersen en, die uit twee 
helften bestaan. Die helften bedekken en omsluiten de rest van de 
hersenen, alleen de kleine hersenen vallen direct a chter de grote 
hersenen op. In de grote hersenen bevinden zich de centra voor het 
zien, horen, spreken en ruiken. De kleine hersenen zijn onmisbaar 
voor de coördinatie van de lichaamsbewegingen en vo or het handhaven 
van de lichaamshouding. 
Bovenstaande medische gegevens zijn nodig om de toe stand waarin Jan 
Hein Donner zich thans bevindt beter te begrijpen. De 
schaakgrootmeester werd op 23 augustus 1983 getroff en door een 
hersenbloeding. Het was, naar eigen zeggen, zijn st erfdag: "Verdomd, 
ik ging dood, toen in '83...". De attaque tastte de  kleine hersenen 
aan en nu rijdt hij in een rolsteel, "niet omdat ik  verlamd ben, 
maar omdat ik omval." Hoewel hij dit zelf tegenspre ekt moeten de 
grote hersenen ook een opdonder hebben gehad. Nog s teeds heeft hij 
spraakstoornissen en zijn gezichtsvermogen is ook a angetast. Over 
zijn rechteroog draagt hij overdag een ooglap en do of is hij aan 
zijn rechteroor. 
Aan de serene rust van zijn "graf", het verzorgings tehuis Vreugdhof 
te Buitenveldert, wilde Donner niet toegeven. Twee jaren revalidatie 
waren nodig om Donner weer tot leven te wekken. In die tijd leerde 
hij weer denken: "Ik beschouw het als mijn grootste  prestatie dat ik 
mijn paranoia de baas ben geworden". Gebrekkig spre ken en tikken op 
de schrijfmachine volgden en op een bepaald moment begreep hij dat 
hij beter was: "Ik ben honderd procent invalide en ik ben honderd 
procent normaal". 
 
De verrijzenis van J.H. Donner  
Donners opstanding kan gedateerd worden op 3 februa ri 1985. Dan 
begint hij op verzoek van NRC Handelsblad  aan zijn "Hollands 
dagboek", een vaste rubriek in de krant. Een week l ang schrijft hij 
over zijn zondagse kerkgang, het tv kijken, het sno epen van chocola 
en over zijn toestand in het tehuis. Een week lang is hij niet 
afhankelijk van de bezigheidstherapie en dat bevalt  hem uitstekend. 
Werk wil en krijgt hij. Sinds augustus 1985 verschi jnt er wekelijks 
een stukje van Donner in het Zaterdagsupplement van  NRC Handelsblad:  
"Het is het werk dat je normaal houdt." 
De beste stukjes, die verschenen in de periode 10 a ugustus 1985 en 
12 april 1986, werden gebundeld en zijn uitgegeven onder de door 
Donner bedachte titel "Na mijn dood geschreven". 
Aan de stukjes gaat een intervieuw met Nax Pam van Vrij Nederland  
vooraf 
In Donners korte overwegingen blijkt geen plaats te  zijn voor 
schaken. Dat is opvallend. Terloops komt zijn ongel oof in de 
schaakcomputer ter sprake, meer is er niet te vinde n. Toch, meen ik, 
is dit boekje voor schakers van belang. De schaakgr ootmeester toont, 
juist door de weglating, de relativiteit van de str ijd op de 64 
velden aan. Er is meer om je druk over te maken in het leven. 
Vanzelfsprekend heeft hij het over zijn toestand, d ie hopeloos is. 
De dood, die geen jaren op zich zal laten wachten -  Donner is 59 - , 
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ziet hij met opgeheven hoofd tegemoet. De tweede aa nval zal de 
soldaat van Pompei, waarmee hij zich vergelijkt, ve llen. Zover is 
het gelukkig nog niet.  
Donner schrijft trefzeker over zijn medebewoners. D p Vreugde-hof is 
een tweeënnegentigjarige vrouw, die alleen "piep-pi ep-piep" kan 
zeggen. Zij lijdt aan afasie. Meneer Van de Berg de nkt dat zijn 
vrouw door iedereen wordt verstopt en mevrouw Den O ude doet of haar 
neus bloedt, als Jan Hein spartelend op de vloer va n de badkamer, 
omdat de rolstoel het begeven heeft, om hulp roept.   
De pijnlijke afhankelijkheid beschrijft hij ook eld ers: "Wat? Een 
schoon hemd? Wij zijn zeker van de werkverschaffing , trouwens, als 
wij een schoon hemd willen hebben, dan kunnen wij d at beleefd 
vragen." Donners beschouwingen handelen verder over  het geloof of 
het ongeloof in God, over de in discrediet geraakte  filosoof 
Heidegger waarvoor hij het opneemt, over het verzet  van zijn vader 
tegen de Duitsers in WO II en over zijn eigen verze t tegen de 
kruisvluchtwapens. 
Natuurlijk vergeet hij niet werken van zijn vriend,  de schrijver 
Harry Mulisch, te bespreken. Andere auteurs die aan  bod komen zijn 
Herman Heijermans en lotgenote Renate Rubinstein. D an is er nog 
ruimte voor tv-besprekeingen: "Het volk wil geen cu ltuur, dat weet 
ik maar al te goed," Omdat juist cultuur zo'n grote  plaats inneemt 
in dit boekje, zal Donner slechts een kleine afname  verwachten, 
vandaar ook deze aanrader om hem van het tegendeel te overtuigen. 
Hans Sprakel. 
 
J.H. Donner, Na mijn dood geschreven.  Amsterdam, 1986. Uitgeverij; 
Bert Bakker 
 

 
 
Twee nummers geleden stelde ik een stelling uit een  partij Kasparov-
Timman ter diskussie. Vanuit de diagramstelling spe elde Kasparov 
18.Pd4?! en wist na nogal gecompliceerd spel te win nen. Mijn vraag 
was toen - en is dat nu eigenlijk nog - of dit offe r wel speelbaar 
is. Miles blijkt ook "Aanzet" te lezen, want in het  laatste Ohra-

toernooi doet hij een 
belangrijke bijdrage in deze 
diskussie. Hij vertrouwt het 
offer duidelijk niet. Na eerst 
tegen Timman 18 e4 gespeeld te 
hebben (en verloren) speelde 
hij nu, tegen Beljavski (met 
zwart) 16 f4!! Volgens een 
analyse van Ligterink in de 
Volkskrant van 1.11 is dit 
praktisch gesproken de 
weerlegging van het zwarte 
openingsspel. Beljavski nam het 
stukoffer aan, en verloor 
kansloos: 18...Dxf5 19.e4 Dh5 
20.fxe5 dxe5 21.c5 Kd8 (Leidt 
tot de hoofdvariant van Miles' 
huis-analyse.  
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21...bxc5 22.Db5+ Kd8 23.Dxe5 is eveneens hopeloos. ) 22.d6 De8 
23.dxc7+ Kxc7 24.Dd5 Pc6 25.Tf7+ Ld7 26.Taf1 (dreig t 27.Txd7+) 
26...Td8 27.Tf6 Kc8 28.cxb6 axb6 29.Db5  Zwart geef t het op. 
weigeren van het offer echter biedt, aldus Ligterin k, ook weinig 
kansen: 
18...gxf3 19.Txf3 Lxf5 en dan zijn zowel 20.Dxf5 Dx f5 21.Txf5 Pd7 
22.h5 als 20.Txf5 Dg7 21.Lxe5! dxe5 22.d6 prima voo r wit. 
 
JvE 
 
 
 
 
Het reglement voor groep 2 is enigszins gewijzigd. Hierbij het 
nieuwe reglement. 
 
Reglement groep 2  
Groep 2 maakt gebruik van het Keyser systeem. 
Elke speler begint de competitie met 0 competitiepu nten en 
25 eigenwaarde punten. 
 
Eigenwaarde_punten  
Na de eerste ronde worden deze punten op de volgend e wijze 
vastgesteld: 
a) 1e positie                       40 eigenwaarde punten 
b) laatste positie                  10 eigenwaarde punten 
c) De eigenwaarde punten voor de 2e t/m de voorlaat ste positie 
worden in verhouding tot hun competitiepunten berek end. 
 
Competitiepunten_systeem 
a) Gewonnen partij          krijgt de eigenwaarde p unten van de 
tegenstander. 
b) verloren partij          0 punten 
c) Remise                   ½ eigenwaarde punten va n de 
tegenstander. 
d) NOSBO                    20 punten 
e) Geen tegenstander        2/3 eigenwaarde punten 
f) Afmelden                 1/3 eigenwaarde punten 
10 punten; deze worden verrekend zodra er een resul taat bereikt is. 
De competitieleider zal zoveel mogelijk proberen te genstanders tegen 
elkaar te plaatsen, die het dichtst bij elkaar in h et klassement 
liggen. 
Nadat de eerste helft v/h competitieseizoen is gesp eeld, promoveren 
2 spelers naar groep 1. 
Afmelden dient uitsluitend bij de wedstrijdleider t e geschieden 
voor maandag 21 uur. 
Alleen in zeer bijzondere gevallen mag hiervan word en afgeweken. 
 
Telefoonnummer wedstrijdleider  R.V. Flower: 05280 - 73364 
 
Dringend verzoek aan alle leden:  
Wil de verliezende partij zorgdragen dat na afloop van de wedstrijd 
alle stukken weer in de juiste doos komen en dan do os, bord en klok 
weer in de materialenkast terugzetten? 
 
R. Flower. 
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Spaans II.   
 
Het voordeel van al die afwijkingen van de hoofdvar iant van het 
Spaans die ik de vorige keer besproken heb, is, dat  je, met zwart, 
je tegenstander meestal al dwingt om in een vroeg s tadium zelf na te 
gaan denken en de paden der theorie te verlaten. Ov erigens geldt dat 
voor jezelf net zo goed natuurlijk. 
Naar als je wilt laten zien dat je het Spaans goed beheerst - en dat 
kan ook indruk maken - dan zul je a tempo de theore tische zet 4...a6 
moeten spelen. Wit zal dan meestal 5.La4 spelen, wa arna zwart weer 
kan kiezen uit een hoop mogelijkheden, de belangrij kste daarvan zijn 
4...d6 en 4...Pf6. 
 

 
I. 4...d6. Vorige keer 
hebben we gezien dat als 
zwart deze zet kiest 
zonder 3...a6 wit 
gemakkelijk spel krijgt 
na 4.d4. Naar nu is 5 d4 
niet meer zo goed, omdat 
zwart 5...b5 speelt, bv. 
6.Lb3 Pxd4 7.Pxd4 exd4 
8.c3!? (8.Dxd4?? c5 
9.Dd5 Le6 10.Dc6+ Ld7 
11.Dd5 c4 en zwart wint 
een stuk. 8.Lxd5, Tb8 
leidt tot gelijk spel), 
Lb7!  
 
We volgen de partij 
Tatai-Portisch (Hastings 
1972): 5.0-0  (de theorie 
verdiept zich vooral in 
5.c3, Ld7, wat meestal 
leidt tot iets beter 

staand spel voor wit, maar zwart kan m.i. na 5.c3 m ooi 5...f5 
spelen, met tegenkansen. Bv.: 6.exf5 Lxf5 7.d4 e4 8 .Pg5 d5 9.f3 e3)   
Ld7 6.d4 (wil wit deze zet voorbereiden met 6.e3, dan kan zw art zich 
verdedigen met 6...Pge7, waarna rustig spel ontstaa t; 7.d4 Pg6 8.Le3 
Le7 9.Pbd2 0-0 10.Te1 Te8 ) 6...Pf6 7.c3  (Tal geeft hier een 
kansrijke aanvals-methode voor wit: 7.Lxc6! Lxc6 8. Tel, zwart heeft 
dan twee mogelijkheden: 
1. 8...Lxe4 9.Pc3 Lxf3 10.Pxf3 en wit verovert pion b 7 of e5, in 
beide gevallen met beter spel; 2. 8...Le7 9.Pc3 (9.dxe5 Pxe4!) exd4 
10.Pxd4 Ld7 11.Df3 0-0 12.Lf4),  7...De7  (7...Pxe4 is niet zo goed 
speelbaar, hoewel wel interessant: 8.Tel en nu: 1.  8...f5 9.dxe5 
dxe5 10.Pbd2 Pxd2 11.Pxe5! Pxe5 12.Txe5+ Le7 13.Lxd 2; 2.  8...Pf6 
9.Lxc6 LxcB 10.dxe5 dxe5 11.Dxd8 Txd8 12.Pxe5 Le4 1 3.Pd2 Le7 14.Pxe4 
Pxe4 15.Lh6! +. Het voordeel van 7...De7 is dat het  pion e5 
verdedigd, de loper moet dan wel via g7 ontwikkeld worden. Op e7 
staat de loper meestal te passief.)  8.Te1 g6 9.Pbd2 Lg7 10.Pf1  
(bekende maneuvre in het Spaans, het paard wil via e3 naar d5)  
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10...0-0 11.Pe3!? (een bekend pionoffer. Pachman geeft als 
weerlegging: 11...exd4! 12.exd4 Dxe4! 13.Lc2 De7 14 .Pf5 Lxf5! 
15.Txe7 Pxe7 16.Lg5 Tfe8 17.Lxf5 Pxf5 18.Lxf6 Lxf6 en zwart staat, 
dankzij de grotere aktiviteit van z'n stukken en de  druk op d4, iets 
beter. Schamkowitsch-Pachman, 1975) 
11...Tae8.  Hier zegt de theorie: gelijk spel. De partij ging verder: 
12.Lc2 exd4 13.Pd5 Pxd5 14.exd5 Pe5 15.Pxd4 Dh4 16. Tf1 Lg4 17.f3 Lc8 
18.Lb3 Te7 19.f4 Pg4 20.Pf3 Dh5 21.h3 Pf6! 22.c4 Tf e8 23.La4 Ld7 
24.Lc2 b5 25.Ld3 bxc4 26.Lxc4 Lb5 27.Dd3 Lxc4 28.Dx c4 Dxd5 29.b3 
Dxc4 30.bxc4 Pe4 31.Tab1 Pg3 32.Tfd1? Pe2+ 0-1. 
 
 
II. 4...Pf6. 
Behalve 4...d6 kan zwart ook heel goed 4...Pf6 spel en, waarna hij na 
5 0-0 kan kiezen uit twee mogelijkheden: 5...Pxe4 ( het Open Spaans) 
en 5...Le7 (het gesloten systeem). 
A. 5...Pxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6  leidt tot een stelling waar 
al komplete boeken over geschreven zijn. Uiteraard zal ik alleen 
maar even kunnen aantippen wat er van hieruit zoal mogelijk is. 
Traditioneel volgt nu de zet 9.c3, om de loper veld  c2 te geven, 
waar hij beschermd wordt tegen afruil, en mee kan w erken aan de 
aanval op de zwarte rochadestelling. Het beste spee lt zwart nu 
9...Le7, hoewel deze loper nog een hoop andere kant en opkan - die 
varianten moet je zelf maar ´ns in de praktijk prob eren, de theorie 
zegt dat op e7 de loper het beste staat ivm. de ver dediging van de 
zwarte koning (ik zag tot mijn schrik dat in een va n mijn boeken een 
variant met 9...Lc5 tot en met de 30e zet 
uitgeanalyseerd was. En daar ga ik echt niet aan be ginnen). 
De hoofdvariant nu gaat verder met 10.Pbd2, andere mogelijkheden 
zijn: 10.Te1 10.Lc2 10.Le3, waar ook weer kilo's th eorie over is. 
Ik beperk me tot: 10.Pbd2 0-0 11.Lc2 (11.De2 Pc5 12 .Pxd4 Pxb3 
13.Pxc6 Pxcl 14.Taxc1 Dd7 15.Pxe7 Dxe7)  f5 12.exf6  Pxf6 13.Pb3 
Lg4!? 14.Dd3 Pe4 15.Pbd4 Pxd4 16.Pxd4 Ld6 17.h3 (17 .Pxb5? Lxh2+ 
18.Kxh2, Tf5!) Dh4!, waarna een scherpe stelling me t gelijke kansen 
ontstaat. 
Behalve 9.c3 wordt ook vaak De2 gespeeld, om de kon ingstoren naar d1 
(voor druk op d5) te kunnen spelen. Na 9...Le7 10.T fd1 kan zwart 
kiezen tussen 10.Pc5 en 10...0-0. 
1.  10...Pc5 11.Le3 (het beste, 11.Lxd5 Lxd5 12.Pc3 Lc4! en 11.c4 d4! 
leiden tot gelijk spel)  0-0 12.c4 bxc4 13.Lxc4 Pa5 14.Lxd5 Lxd5 
15.Pc3 Lxf3 16.Dxf3 De8 17.b4 en na 17...Pa4 18.Pd5  Pe4 19.Pc7 Db8 
20.Pxa8 Dxa8 21.Df4 stond wit veel beter, Jansa - S ydor, 1971. 
Kortsjnoi beveelt in de Encyclopedie de zet 17...Pd 7?! aan. 
2.  10...0-0 11.c4 bxc4 12.Lxc4 Dd7 13.Pc3 Pxc3 14.bxc 3 f6 15.exf6 
Lxf6 en nu heeft zwart zowel na 16.Pg5 (16...Lxg5 1 7.Lxg5 h6 18.Le3 
Dd6) als 16.Lg5 (16...Kh8! 17.Lxf6 Txf6) gelijk spe l.  
B.  Het gesloten systeem (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4 .La4 Pf6, 5.0-0 
Le7) is nog steeds erg populair, er ontstaat meestal e en relatief 
rustige opening, waarbij zwart zoveel mogelijk zal proberen de 
stelling gesloten te houden om wit's aanvalskansen te nihileren. 
6.Tel b5  (na 6...d6 7.Lxc6+ bxc6 8.d4 weet wit meestal een goede 
stelling te bereiken) 7.Lb3 0-0 8.c3  en nu kan zwart met 8...d5 het 
Marshall´s gambiet spelen, wat praktisch altijd tot  ingewikkeld spel 
leidt. Een voorbeeld: 9.exd5 Pxd5 10.Pxe5 Pxe5 11.T xe5 c6 12.d4 Ld6 
13.Te1 Dh4 14.g3 Dh3 15.Le3 Lg4 16.Dd3 Tae8 17.Pd2 Te6 18.a4 f5! 
Wit kan overigens het Marshall's gambiet vermijden door 8.a4 te 
spelen (ipv 8.c3), maar meestal heeft hij dan niet meer dan gelijk 
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spel. Bv.: 8.a4 Lb7 9.d3 d6 10.Ld2 Dd7 11.Pc3 Pd4 1 2.Pxd4 exd4 
13.Pe2 c5. 
 
De hoofdvariant van het gesloten Spaans gaat na 8.c 3 rustig door: 
8...d6  
9.h3  (gericht tegen Lg4) Pa5. De laatste zet stamt van Tschigorin, 
het 
idee erachter is om de druk op d4 te vergroten en z o wit tot een 
verklaring in het centrum te dwingen. 
Andere mogelijkheden voor zwart zijn 9...Pbd7 9...h 6 en 9...Pb8 en 
nog vele anderen. Kortheidshalve zal ik alleen een variantje geven 
van de Leningrader verdediging, 9...Pb6: 10.d4 Pbd7  11.Pbd2 Lb7 
12.Lc2 c5 13.Pfl Te8 14.Pg3 Lf8. 
10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Pbd2 Pc6  (zie diagram), zwart speelt 
konsekwent tegen pion d4. Over de vele mogelijkhede n die wit nu 
heeft zullen ook wel weer boeken vol geschreven zij n, de 
belangrijkste varianten gaan verder met 13.d5 en 13 .dxc5. 

 
1.  13.d5 Pd8! 14.a4 Tb6 15.b4 
(15.c4 is ook goed, wit's 
plan is dan de damevleugel af 
te sluiten om zich op de 
rochadeaanval te 
concentreren, bv. 15...b4 
16.Pf1 Pe8 17.g4 g6. De 
bedoeling van 15.b4 is om 
behalve de aanval ook kansen 
over de open a-lijn te 
houden) 15...c4 16.axb5 axb5 
17.Pf1 Ld7. 
2.  13.dxc5 dxc5 14.Pf1 Le6 
15.Pe3 Tad8 16.De2 c4. 
c. Een mogelijkheid waar ik 
het nog niet over gehad heb 
is de Archangelsk-variant; 
die ontstaat na 1.e4 e5 2.Pf3 
Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0-0 
b5 6.Lb3 Lb7!? 7.Tel (of 7.d4 

Pxd4 8.Lxf7+ Kxf7 9.Pxe5+ Kg8 10.Dxd4 c5 =), 7...Lc 5 8.c3 d6 9.d4 
Lh6 10.Lg5 h6 11.Lh4 0-0. 
 
III. 
Zeer zelden wordt nog maar 4.La4 b5 gespeeld. Het i dee is dat zwart 
probeert zo snel mogelijk de loper af te ruilen, ma ar in de praktijk 
zadelt hij zich zelf met een slechte stelling op: 5 .Lb3 Pa5 6.0-0 d6 
7.d4 Pxb3 8.axb3 f6 9.c4!. 
Tenslotte nog een speelwijze die nogal eens opduikt , de vroege 
afruil van Pc6: 4.Lxc6 dxc6. Voordeel hiervan is da t zwart een 
dubbelpion krijgt, nadeel is dat wit z’n loperpaar kwijt raakt. Een 
variant: 5.0-0 f6 6.d4 Lg4! 7.c3 Ld6 8.h3 Lh5 9.Pbd 2 De7 10.Tel 0-0-
0 11.De2 Ph6 12.g4 Le8 13.Pdc4 Pf7 14.Ld2 Ld7 15.De 3 h5 = Ciocaltea 
-Geller 1968. 
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Een snelle overwinning.  
 
Al voor half elf waren de spelers van Hoogeveen III  allen uitge-
speeld: Smilde III was verpletterend verslagen. De uitslag - 4-2 - 
was zelfs nog geflatteerd. En dit ondanks het feit dat ons "zes"-tal 
met slechts vijf man kon spelen ...  
Ploeger had het aan het eerste bord nog het moeilij kst. Hij kreeg 
een aanval op de flank te verduren, maar daardoor k on hij met de 
centrumpionnen oprukken. En mede door dit ruimtelij k overwicht kon 
diens tegenstander zich niet meer verweren tegen bi nnendringende 
torens en dame. Mat was toen onvermijdelijk.  
Op het bord daarnaast bezorgde de Vries zijn tegens tander al snel 
een dubbelpion, en kon later z'n torens verdubbelen  waardoor hij een 
loper kon winnen. Bos, op het derde bord, kwam ook al snel beter, en 
mogelijk zelfs gewonnen te staan. Hij bezat een gro ot 
ruimtevoordeel, had al een kwaliteit gewonnen, en g oede kansen op 
een koningsaanval. Maar, helaas, een moment van con centratieverlies 
liet hem de verdediging van z'n dame verontachtzame n. Deze sneuvelde 
dan ook ras, en daarmee ook de partij.  
Op het vierde bord werd niet gespeeld, en op het vi jfde wist mijn 
tegenstander niet het juiste antwoord te vinden op mijn. Larsen-
opening, wat hem al op de 9e zet een volle toren ko stte. Winst dus.  
En Piepot tenslotte aan het zesde bord was wel zeer  snel klaar. Zijn 
zeer slechtziende tegenstander (overigens mijn lof voor deze 
jongeman die dusdanig gehandicapt toch nog schaak v an enig niveau 
weet te spelen!) stond al binnen drie kwartier spel en een paard en 
twee pionnen achter en liet zich spoedig daarna mat  zetten op h1 
(zie diagram). Zwart (Piepot) had zojuist op f3 sch aak gegeven, en 
de witte koning was naar hl gegaan. Aan de lezer om  de zet te vinden 
die Piepot speelde! 
 
De komplete uitslag: 
Smilde III             - Hoogeveen III       2-4 
1. Wiersema            - Ploeger             0-1 
2. Haveman             - de Vries            0-1 
3. Molthuis            - Bos                 1-0 
4.                                           1-0 
5. Wijnhold            - van Eijk            0-1  
6. Boer                - Piepot              0-1 
 
Rest mij nog een opmerking. Er zijn serieuze 
mogelijkheden voor een kampioenschap, maar dan moet  in het vervolg 
het zestal wel kompleet aan de start verschijnen. N iet iedere 
tegenstander zal zo eevoudig te verschalken zijn al s Smilde III, en 
dan is ieder heel of half punt meegenomen! In ieder  geval weten we 
dan dat we ons best gedaan hebben. Daarom, noteer d e onderstaande 
data in uw agenda, en probeer vooral te komen op de ze dagen! 
JvE 
 

Programma Hoogeveen III.  
(De data zijn ruim op tijd bekend - afzeggingen wor den dus alleen 
geaccepteerd met ijzersterke redenen!) 
dl 25 nov.  Hoogeveen III     - Assen III 
ma 15 dec.  ESG III           - Hoogeveen III 
di 27 jan.  Hoogeveen III     - Vizier 
vr 27 febr. Kasteel II        - Hoogeveen III 
di  7 apr.  Hoogeveen III     - Ruinen 
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De oplossing van vorige 
maand was 1.g6! fxg6 2.h6; 
of 1...hxg6 2.f6, waarna 
altijd een witte pion kan 
promoveren. 
Deze maand een voorbeeld 
hoe, ondanks een op het oog 
gelijke en levenloze positie 
toch een combinatie kan 
winnen. Hoe wint wit 
materiaal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Hoogeveen II  
di 16 dec. Hoogeveen II - Ypey/Expert 
di 20 jan. Hoogeveen II - Eelde/Paterswolde 
ma 16 feb. Roden II - Hoogeveen II 
di 24 mrt Hoogeveen II - Assen II 
di 28 apr. Leek II - Hoogeveen II 
 


