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Slordig. 
 
Een van mijn fouten (geen mens is er vrij van - van  fouten dan - en 
ik al in het geheel niet ...) is mijn vaak storende  slordigheid. Men 
werpe bij mij thuis eens een blik in mijn computerh oekje om dit 
bevestigd te zien. Her en der liggen daar artikelen  die ik nog in 
moet voeren, soms ook een losse disc met een spelle tje ... een 
voortdurende bron van ergenis voor mijn eega. Er ge ldt echter een 
strikt opruimverbod voor deze twee vierkante meter van het huis. 
Ook achter het schaakbord laat ik nog wel eens wat slingeren (een 
loper of zo ...), zoals elders in dit nummer geïllu streerd. Ware het 
niet zo ... ik was wis en zeker clubkampioen. 
 
U ziet, ik ben het me wel bewust. Ik probeer er ook  zoveel mogelijk 
op te letten, maar het wil me niet altijd lukken. V ooral als er 
sprake is van tijdsdruk ontglippen me allerlei klei nigheden. En de 
"Aanzet" wordt altijd in een flink tempo in elkaar gezet. (Dinsdag 
sluiting kopij-datum. Dan dus de laatste artikelen in de kompjoeter 
invoeren, lay-outen, uitprinten, diagrammen printen , en naar het 
kantoor van Krol om te kopieren - om dan de volgend e dinsdag op de 
club uitgedeeld te kunnen worden). 
 
Vandaar dus dat er praktisch geen foutloos nummer v an de persen 
rolt. Twee maanden geleden stond er in de "Quiz" ee n volledig 
verkeerd diagram, vorige maand had ik iedere inzend er een punt te 
weinig gegeven. Mijn ekskuses hiervoor - het is gek orrigeerd. 
Vermeldenswaard in november zijn vooral de overwinn ingen van het 
bekerteam en het eerste achttal. Hoopgevend voor de  toekomst. Het 
tweede deed het wat minder: de voorlopige tussensta nd tegen 
Valthermond is 3½-3½ ,  waarbij de partij van Oldenkamp (die beter 
staat) beslissend zal zijn. 
 
Grappig was het bezoek dat een zevental mensen van onze club aan de 
gevangenis bracht. De geestelijke verzorging van de  Grittenborg had 
op een bepaalde afdeling iets als een gezellige avo nd georganiseerd. 
Omdat er bij de langgestraften aldaar vrij veel red elijke schakers 
waren, was al snel het idee geboren om een paar ech t goede schakers 
uit te nodigen. Een aantal van ons was daartoe bere id, en het moet 
gezegd, het was best wel leuk. 
 
Het binnenkomen was al een heel avontuur. We moeste n ons legiti-
meren, en dan onder een metaaldetector door lopen. Alle ijzerwaren 
moesten gecontroleerd worden op messen en vuurwapen s, e.d. Daarna 
mochten we, langs vele deuren die achter elkaar op slot gingen, de 
afdeling op. Alwaar door de geestelijke verzorgers een hartelijk 
welkom bereid werd. Koffie, hapjes, drankjes, boeve n, van alles wat 
was er. 
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En schaken konden ze. We moesten goed ons best 
doen om de heren van het bord te meppen. Je 
kon merken dat  ze daar tijd genoeg hadden om 
het schaakspel te beoefenen. Opvallend 
overigens, dat de voertaal op de afdeling 
Engels leek te zijn. 
Afijn, het duurde maar tot negen uur, na een 
haastig afscheid konden we huiswaarts. Het 
schijnt dat om kwart over negen de hele boel 
achter slot en grendel moet zijn. In ieder 
geval heb ijk het geen onprettige ervaring 
gevonden. 
 
JvE 
 
 

 
 
In de eerste ronde speelde het tweede team tegen Ro den. Mw. 
Lunenborg was toen de enigste die haar partij wist te winnen. 
Ziehier hoe dat ging. 
 
A. Lunenborg - A. de Groot 
l. c2-c4 Pg8-f6 
2. Pbl-c3 g7-g6 
3. g2-g3 Lf8-g7 
4. Lfl-g2 0-0 
5. Pgl-f3 d7-d6 
6. 0-0 e7-e5 
7. d2-d4 e4xd4 
8. Pf3xd4 c7-c6 
Wit heeft een klein openingsvoordeel: enige ontwikk elingsvoorsprong, 
en een grotere beheersing van de centrumvelden. De laatste zet van 
zwart was niet zo'n goede, denk ik - hoewel wel beg rijpelijk. Hij 
wil waarschijnlijk de kracht van de loper op g2 inp erken. De 
verzwakking van pion d6 is echter ernstiger. 
Het is overigens opvallend hoe moeilijk het al is v oor zwart een 
goed plan te vinden. Misschien is 8 .. Pbd7, 9 . . Te8 en 10 . . Pe5 
een idee (of wellicht ook 8 Pfd7!?) 
9. Lcl-f4 Pf6-h5 
10.  Ddl-d2 Ph5xf4 
11.  Dd2xf4 Dd8-f6 
12.  Df4x£6 Lg7xf6 
13.  e2-e3 Lc8-e6 
14.  Pc3-e4 Lg7xd4 
15.  e3xd4  
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Het ruilen heeft zwart's problemen 
nog niet opgelost. Weliswaar wint 
hij nu (tijdelijk) een pion, maar 
de aktiviteit van wit's stukken is 
verschrikkelijk groot, en ruim 
voldoende compensatie. 
15  Le6xc4 
16 Tfl-el Tf8-d8 
17 b2-b3 Lc4-e6 
18 Pe4-g5 Td8-e8 
19 d4-d5 Le6-d7 
20 Pg5-e4 Kg8-g7 
21 Pe4xd6 Te8xel+ 
22 Talxel Pb8-a6 
23 Tel-e7  
 
Het binnendringen van de witte toren beslist snel. Zwart verliest 
een rits pionnen. Omdat hij dat niet wilde afwachte n, gaf hij het 
op. Een mooi voorbeeld hoe aktief stukkenspel een p artij kan 
beslissen! 
 
 
 
 
JEUGD 12+. 
 
Het blijft spannen aan de kop van het klassement, w ant nog steeds is 
er een felle strijd tussen de drie koplopers Christ iaan, Erwin en 
Erik. Maar er zijn nog een aantal ronden te gaan en  Erik Bosscher 
beeft  zo  te zien snode plannen. 
Jammer dat er weer een lid de club heeft verlaten; het aantal 
spelers begint zorgelijk te worden. Als het aantal zo blijft zal het 
voor volgend jaar erg moeilijk zijn om nog weer te kunnen starten; 
erg jammer. 
 
De ranglijst na 10 ronden: 
1. Erik Koppe 82.5 
2. Christiaan Mol 73.67 
3. Erwin Verhoogt 72.50 
4. Margreet Vink 46 
5. Enk Bosscher 42.67 
6. Dick de Jong 40.17 
7. Richard Baas 18 
8. Peter Nijmeijer 18 
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AGENDA..  
 
1990. 

di. 4 dec. Sinterklaasschaaktoernooi.  
di. 11 dec. 14e ronde 
di. 18 dec. 15e ronde 
 
 
 
1991. TWEEDE COMPETITIEHELFT  

di. 8 jan.  Veendam 2 - Hoogeveen 2  
 1e ronde 
di. 15 jan. 2e ronde 
vr. 18 jan. Vizier - Hoogeveen l 
di. 22 jan. Beker: Ten Boer - Hoogeveen 
 3e ronde 
di. 29 jan. 4e ronde 
di. 5 febr. Hoogeveen 2 - E.S.G. 3 
 5e ronde 
di. 12 febr. Hoogeveen l - Groningen 7 
 6e ronde 
di. 19 febr. rapid-toernooi, Ie helft 
di. 26 febr. rapid-toernooi, 2e helft 
vr. l maart Kasteel - Hoogeveen 2 
di. 5 maart 7e ronde 
di. 12 maart 8e ronde 
do. 14 maart ünitas 5 - Hoogeveen l 
di. 19 maart Hoogeveen 2 - J.H. Kruyt 2 
 9e ronde 
di. 26 maart  Eerste + tweede ronde knock - out toernooi  
di. 2 april  EERSTE ZUIDDRENTS DORPENTOERNOOI. 
 halve + he le finale knock - out toernooi  
di. 9 april  Hoogeveen l -  E.S.G. 2  
 10e ronde  
ma. 15 april  Ter Apel -  Hoogeveen 2  
di. 16 april  lle ronde  
di. 23 april  12e ronde  
di. 7 mei  Leek -  Hoogeveen l  
 13e ronde  
di. 14 mei  14e ronde  
di. 21 mei  CLUB- SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
di. 28 mei  15e ronde  
di. 4 juni  slotavond.  
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Blunders. 

Al eerder heb ik geprobeerd om een "blunderrubriek"  te beginnen. Tot 
nu toe is dat niet echt gelukt. Wat me wel een beet je verbaasd, 
omdat er toch genoeg geblunderd wordt, zou je zo de nken. Misschien 

valse bescheidenhe id? Daarom maar eens een giganti sche bok van 
mezelf. 
 

 
 
Op zich was ik niet ontevreden over mijn stelling. Het centrum ligt 
open, en ik schatte mijn loper op b7 en paard op c5  sterker in dan 
hun collega's op c2 en e2. Opvallend is echter de “ oud-Indische” 
loper op e7, die niet al te best is ("Oud-Indisch" in tegenstelling 
tot "Konings-indisch" - het belangrijkste verschil tussen deze twee 
openingen is de ontwikkeling van de koningsloper; i n het eerste 
geval naar e7, in het Konings-indisch naar g7). 
Het plan dat ik ontwikkelde, berustte op een verder e vergroting van 
de druk in het centrum door een toren op d8 neer te  zetten. Daartoe 
moest dus de dame weg. Een plan met l...Ld6, 2...De 7 en 3 Tad8 leek 
me te langzaam; l...De7 ging niet vanwege 2. Tel, T ad8 3. Ld3, l.Db6 
leek me een verkapte zelfmoordpoging; daarentegen l eek l...Da5 alle 
kans op voordeel te bieden. Het bood de mogelijkhei d om, na een evt. 
e5-e4, snel naar de knoningsvleugel te switchen, he t verhinderde 
Pc3, het verhinderde b3-b4 (om het sterke paard op c5 te verjagen), 
en het bond de toren op al aan de dekking van pion a2. Dus fluks 
gezet: l...Dd8-a5?? En ik had de dame nog niet losgelaten, of ik zag 
2.b4 Dxb4 3.Tbl Da5 4.Lxc5 en 5.Txb7 , met stukverlies. Eerst 
probeerde ik nog door de grond te zakken, maar dat lukte niet, toen 
nog 2.b4 Da3 3.Lxc5,  dat baatte natuurlijk ook niets, dus maar 
gedesillusioneerd opgegeven. 
 
JvE 
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Hoogeveen bekert verder! 
 
De loting voor de beker leek niet gunstig. We troff en dezelfde 
tegenstander als vorig jaar - Assen. Die had ons er  toen al in de 
eerste ronde uitgeknikkerd, om vervolgens zelf tot de kwartfinale 
door te stomen. Dat beloofde dus weinig goeds! Het zou dus anders 
lopen. 
Aanvankelijk zag het daar niet naar uit. v. Sevente r was aan het 
eerste bord gezet in de hoop dat hij zijn remise-re kord stand zou 
doen houden. Hij opende alvast met het Russisch, en  dat leek niet 
onaardig te gaan. Misschien dat hij ietsjes slechte r stond, maar erg 
indrukwekkend zag het er niet uit. Hulsebosch had, met wit, niet 
veel uit de opening, leek het. Een gelijke stelling  met een boel 
pionnen, en een boel stukken. Daarnaast zag de stel ling van Jansen 
er, eerlijk gezegd, rampzalig uit. Hij had Siciliaa ns gespeeld, maar 
moest toezien, dat zijn tegenstander zijn pionstell ing aan flarden 
schoot. Alleen de Vries mocht tevreden zijn. Met wi t had hij een 
iets ruimere stelling. Zijn tegenstander lukte het echter om de 
stand te neutraliseren, waardoor de eerste remise e igenlijk al vrij 
vlot een feit was.  
De speeltijd verliep, en de vluggerfase brak aan. D e klokken werden 
door de wedstrijdleider (Wim Stevens trad als zodan ig op) een kwar-
tier terug gezet, en de heren moesten maar zien hun  partijen rond te 
krijgen. v. Seventer was al na enkele fijnzinnige m anoeuvres van 
zijn tegenstander in een duidelijke mindere positie  geraakt, en liet 
zich in deze fase volledig overrompelen. Dat beteke nde zijn eerste 
nederlaag sinds lange tijd. 
De tegenstander van Hulsebosch maakte een vingerfou tje, en dat kun 
je je tegen hem niet permitteren. Er ontstond gefor ceerd een toren-
eindspel, waarbij de Assenaar een pionnetje achter stond. Vlekkeloos 
voerde Hulsebosch de partij tot winst. 
Ook Jansen had ondertussen zijn stelling aanmerkeli jk weten te 
verbeteren. Hij creëerde enkele dreigingen op de ko ningsvleugel, 
bracht ondertussen zijn eigen veldheer in veilighei d - en wist toen 
ook nog een kwaliteit te winnen. Dit was voldoende voor winst. De 
eindstand kwam dus op 2½-1½, een onverwachte, maar knappe overwin-
ning. Het Asser viertal droop dan ook uiterst gedes illusioneerd af. 
 
T. v Seventer  -  C. Roos (1875)  0- 1 
W. Hulsebosch - R. Hardeman (1680) 1-0 
G. Jansen  -  R vd Hof f (1630)  1- 0 
B. de Vries 
 

- J.J. Boslooper (1425) 
 

½-½ 
  

JvE 



 

 
Hoogeveen 2 - Valthermond 
 
Dinsdag 20 november schoven  er  acht Hoogeveense schakers aan om 
Valthermond te verpletteren. Want was het vorig jaa r geen 2½-5½ 
geworden in Valthermond? Nu we dit gezelschap in Ho ogeveen zouden 
treffen zou de score nog gunstiger uitvallen. Hoe e en en ander 
verliep kunt u hieronder lezen. 
Aan het vierde bord werd al. snel het eerste punt b innengehaald. 
Jonker wist na een Bird opening een stelling te ber eiken waarin hij 
iets beter stond. Toen zijn tegenstander echter beg on te klungelen 
was de partij snel uit en werd ondergetekende als v rijwilliger 
aangewezen om dit verslag te schrijven. Piepot kree g een goede 
stelling met een pion meer, maar met ongelijke lope rs. Toen hij nog 
een pion meer kreeg leek het pleit beslecht doch de  ongelijke lopers 
gooiden roet in het eten en het werd helaas niet me er dan een 
remise. 
De Jonge kreeg na een Siciliaanse opening een gelij ke stelling, maar 
toen er een witte toren van het bord verdween was o ok hier het punt 
snel gescoord. Hofman was de grote schwindelaar van  deze avond. Hij 
kreeg een stelling waarin zijn tegenstander twee pi onnen meer en 
alle kansen had. Hofman bood remise aan, wat ook no g geaccepteerd 
werd. Lunenborg op het tweede bord kwam goed uit ee n Engelse opening 
maar verrekende zich bij het afwikkelen en kreeg ee n lastige 
dubbelpion die later fataal zou blijken . 
Reinders noch zijn tegenstander wisten een stelling  te bereiken 
waarin een van beide spelers mogelijkheden had om t e winnen en een 
remise was dan ook het resultaat. Pieters op het ee rste bord kreeg 
na een Indische opening een pion minder, verzuimde deze terug te 
winnen. Toen hij ook nog een tweede pion verloor we rd het wel heel 
moeilijk en de afgebroken stand kan dan ook als ver loren worden 
beschouwd. Oldenkamp kreeg zoals gewoonlijk een ges loten stelling 
waarbij hij twee lopers had tegen twee paarden. HiJ  wist de stelling 
met pionwinst open te breken en had toen er werd af gebroken 
duidelijk de betere stelling. Vooropgesteld dat Old enkamp zijn 
partij weet te winnen, is dit al met al slechts een  krappe 
overwinning op een degradatie kandidaat!                 TJ.  



De afgebroken stelling van Oldenkamp: 

 
 
Eerste overwinning van het eerste 
 
De thuiswedstrijd tegen JH kruit ging aanmerkelijk beter dan het 
debuut tegen de Spassky's in de eerste klasse. Op v erzoek van de 
Groningers waren drie partijen vooruit gespeeld, di e voor ons zeer 
gunstig verlopen waren.  
De heer Jansen, aan het tweede bord spelend, kende geen problemen, 
en had al vlot het eerste punt gescoord. Aan het vi jfde bord moest v 
Seventer een koningsgambiet verdedigen (met zwart).  Dat deed hij 
prima: hij behield het geofferde pionnetje, won er nog een, sloeg 
een gevaarlijk uitziende aanval vakkundig af, en sc oorde een heel 
punt. Zelf gaf ik toen maar aan het zevende bord in  iets betere 
stelling, maar met naderende tijdnood, remise. Dus begonnen we 27 
november al met een 2½ - ½, voorsprong.  
 
Alles bleef voorspoedig gaan. Aan het eerste bord z at v Til alles 
vakkundig af te ruilen, en stevende op een gelijkst aand eindspel af. 
Hulsebosch, aan het derde bord, wist geen goede zet ten te vinden .. 
hij zat krap in ruimte (later ook in tijd), en moes t in een eindspel 
met paard en loper opboksen tegen het loperpaar.  
Stevens zat een gevecht op het scherpst van de sned e uit te vechten. 
Men had op tegengestelde vleugels gerocheerd - over igens vanuit een 
Franse stelling die als onschuldig bekend staat - e n probeerde 
elkanders koning in het nauw te brengen.  
 
De Vries had een duidelijk ruimtevoordeel uit de op ening weten te 
veroveren, en wist dit om te zetten in een kwalitei tswinst. En de 
tegenstander van vd Kooy was eigenlijk geen partij.  Die stelde zich 
met zwart op in een soort drie rijen systeem, waar de witspeler wel 
raad mee wist. Voordat de Groninger wist wat er geb eurde was hij een 
stuk kwijt, en lag als het ware uitgeteld achter he t, bord. Dat was 
het eerst punt dat binnenkwam van de twee die nodig  waren.  



Hulsebosch laveerde zijn koning nog de remisehaven binnen - hoewel 
hij daarvoor wel driemaal het desbetreffende aanbod  moest doen.  
De heer v Til behandelde het eindspel niet helemaal  korrekt - hij 
moest daardoor een pionnetje inleveren, en kwam gel ijk verloren te 
staan. Het is jammer dat hij door de taktische opst elling iedere 
keer moet dienen als een soort kop van jut aan het topbord - hij 
krijgt steeds klop van de sterkste speler van de te genstander. Een 
troost voor hem kan nog zijn dat deze maal de takti ek prima werkte!  
 
Het was uiteindelijk de Vries die het verlossende p unt binnenbracht. 
In een eindspel met kwaliteit meer wist hij rustig te winnen. Ook 
Stevens scoorde tenslotte nog een heel punt. De dre igingen van zijn 
tegenstander stelden niet zo veel voor, en ondanks twee pionoffers 
wist diens aanval niet door te slaan. De winst daar na was eenvoudig.  
Een nog ruime overwinning dus van het eerste. Dat g eeft hoop voor de 
toekomst. Dit jaar proberen in de eerste klasse te handhaven, en 
volgend jaar ... kampioen wellicht?? 
JvE 
 
De persoonlijke resultaten: 
Hoogeveen - J.H. Kruit 6-2 
J. v Til - G. vd Lei (1775) 0-1 
G. Jansen - J.W. Salomons (1670) 1-0 
W. Hulsebosch - J.J. Schuil (1620) ½-½ 
W. Stevens - E. vd Scheer (1600) 1-0 
A. v Seventer - E. Kruit (1515) 1-0 
E. de Vries - G. Blauw (1290) 1-0 
J. v E ijk - B. Kruit (1325) ½-½ 
A. vd Kooy - A. Engels (1180) 1-0 
 
 
Portisch. 
 
Even een sterk staaltje Portisch, de 
nieuwe secondant van Karpov ("Een van 
de weinige betrouwbare mensen uit de 
schaakwereld", aldus Anatoli in New 
York). Uit 1979, toen Lajos zelf nog 
volop meedeed in de race naar het WK. 
Interzonale toernooi in Rio. Balashov 
heeft zwart. 
 
Let op de triomf van de schijnbaar  ten 
dode opgeschreven a-pion. Er volgde 
1.Ld6-c7!  Die loper kan zwart niet 
nemen, en op Dxa6 volgt Txb3 1...Db6-c6 
2.a6-a7!  Nog steeds taboe! Txc7, dan Dxb5 2...h7-h6 3.Lc7-b8 Pf6-d7 
4.Tdl-d6 Dc6-b7.  Zwart lijkt nog te leven, maar een nieuwe klap 
volgt. 5.Td6xd7 Db7xd7 6.a7-a8D  Zwart geeft het op. Geestig. 
 
 



 UITSLAGEN 1E RONDE KLASSE 1B. 
ESG 2 - Vizier 7-1 
Groningen 7 - ünitas 5 5-3 
J.H. Kruit - Leek 5½-2½  
Spassky's - Hoogeveen l 5-3 
 
De stand na de eerste ronde: 
l.  ESG 2 2 (7 - 1) 
2.  J.H. Kruit 2 (5½- 2½) 
3.  Groningen 7 2 (5 - 3) 
 Spassky's 2 (5 - 3) 
5.  Hoogeveen 0 (3 - 5) 
 Ünitas 5 0 (3 - 5) 
7.  Leek 0 (2½- 5½) 
8.  Vizier 0 (l - 7) 
 
2E RONDE: 
Hoogeveen - J.H. Kruit 6-2 
Leek - Groningen 7 1-6 
Ünitas 5 - ESG 2 4½-3½ 
Vizier - Spassky's 3-5 

  
UITSLAGEN 2E. RONDE KLASSE 2A 
Ter Apel - ESG 3 6½-1½ 
Hoogeveen 2 - Valthermond 3½-3½ 
Veendam 2 - Roden 2½-5½ 
Kasteel - J.H. Kruit 2 7-1 
 
De stand na 2 ronden in klasse 2A:  
l Roden 4  (12-6) 
2 Kasteel 3 (11-5) 
3 ESG 3 3 (8½-7½)  

 4 Veendam 2 2 (8½ - 7½) 
5 Ter Apel 2 (8-8) 
6 Valthermond 0 (6-9) 
7 Hoogeveen 2 0 (5-10) 
8 J.H. Kruit 2 0 (3-13) 

 
Dat is natuurlijk wat anders. 
In een neventoernooi bij een groot toernooi raakte een speler in een 
verschrikkelijke tijdnood. Het vlaggetje dreigde el k moment te 
vallen, maar toch moest hij nog 10 zetten doen. Op de een of andere 
manier lukte het hem, alle zetten op tijd te doen, en kort daarna 
moest zijn tegenstander opgeven. Toen vroeg een van  de toeschouwers 
aan de verliezer: "Eerlijk gezegd begrijp ik een di ng niet: U had 
toch nog maar een flinke klap op de klok hoeven te geven, dan was 
het vlaggetje van uw tegenstander vanzelf wel geval len!"  
"Daar had ik ook wel aan gedacht," zei de aangespro kene, "maar 
helaas ging dat niet, want ... het is namelijk mijn  eigen klok!"  



Externe scores  
 
Na twee rondes is er een eerste (voorzichtige) tuss enstand te maken 
wat betreft de NOSBO-resultaten. Opvallend is, dat behalve de heer 
Jansen er al niemand meer is met 100%.  

1.  G. Jansen  100%  1  l  
2.  J. van E ijk  75%  1½  2  
  A. v Seventer        
  R. de Vries        
5.  L. de Jonge  50%  1½  3  
6.  T. Jonker  50%  1  2  
  A. vd Kooy        
  A. Lunenborg        
  J. Oldenkamp        
  W. Stevens        
11. W. Hulsebosch  50%  ½  l  
  L. vd Meer        
  W. Piepot        
  H. Beinders        
15. R. Hofman  25%  ½  2  
16. J. Pieters  0%  0  2  
  J. v Til        
      

 
 
In verband met het eerste lustrum organiseert uw re dakteur dit 
seizoen een kleine oplos-competitie. In iedere afle vering van 
"Aanzet" staan drie diagrammen ter oplossing. Voor iedere groep uit 
de interne competitie een stelling. Stelling A, B, C dus (de jeugd 
valt onder groep C).  
Een oplossing van een stelling behorend bij de groe p waarin u speelt 
levert 2 punten op, een oplossing voor een lagere g roep levert ½ 
punt op, en voor een hogere groep l punt.  
Een speler uit groep C kan dus maximaal 4 punten ha len, uit groep B 
3½ en uit groep A 3 punten.  
Maar de stellingen uit groep A zijn dan ook het moe ilijkste om op te 
lossen ... Aan het eind van het seizoen is er voor de twee mensen 
die de meeste punten hebben gescoord een boekenbon te verdienen. 
Mits: er gemiddeld per aflevering minimaal 5 inzend ingen zijn!! Het 
moet tenslotte wel een competitie blijven.  

Oplossingen op de clubavond inleveren bij de redakt eur (of, bij 
diens afwezigheid, bij een der andere leden van het  bestuur). 
Vorige maand waren er maar vier oplossers - dat is toch net te 
weinig naar mijn idee. Kom op heren, oplossen! (En inzenden). 
Het verhaspelde A-diagram van twee maanden geleden  vond een paar 
redelijk goede oplossers. Iedereen vond wel 1.Dfl , met winst voor 
wit, de sleutelzet van de tweede helft van de vraag  (l...De6) werd 
door drie van de vier inzenders gevonden. 
De C-oploss ing van vorige maand was inderdaad l...Td2!  (bravo 
iedereen).  



In de B-opgave (zie linker diagram) bereikt wit rem ise met l.g5 h5 
2.Kg3 Ke4 3.Kh4 Kxf4 pat! (Na l.gxf5 gxf5 2.h4 h5 3.Kg3 Ke4 verliest 
wit de f-pion, en daarmee de partij) 
Tenslotte de A-opgave - ook al veel te veel goede o plossers. Ik moet 
het toch maar 'ns wat moeilijker gaan maken. 
(Zie diagram rechts) 
Iedereen vond wel na l...d2  de zet 2.Dh6+ , en spoedig 
mat. De tweede helft van de opgave had moeten zijn l...Dxg2+! 2.Dxg2 
Ld5,  met beslissend materieel voordeel. Het spelen van eerst 
l...Ld5, wat iemand voorstelde, lijkt me na 2.Dd8+ op bezwaren te 
stuiten. In ieder geval is het niet direkt beslisse nd. 
 
Wat dan de stand brengt op: 
l.  
 

Mw. A. Lunenborg 
 

8 pt 
  

 
Christiaan Mol 
 

8 
 3.  

 
Richard Veninga 
 

6 
 4.  

 
Dhr. J. v Hoorn 
 

5½h 
 5.  

 
Jan Paul Storm 
 

3 
  

Nog even wil ik een opmerking van een van de inzend ers citeren: 
"Liever een slechte oplossing dan geen oplossing!" Waar ik me van 
harte bij aan sluit! 
 
De nieuwe opgaven: 
 
C-groep: 
Wit lijkt wat in de knel te zitten. De 
zwarte dame kan niet genomen worden, 
omdat de toren op e1 gepend staat. 
Bovendien hangt deze toren, en de zwarte 
aanval ziet er veelbelovend uit. Balinas 
speelde l. Tef1, en verloor snel daarna. 
Toch kan hij winnen door ook weer listig 
gebruik te maken van een penning. Hoe?  

 



B.-groep: 
 
Wederom een eindspel. Dit was een 
situatie, waarin 59 goede zetten 
verruineerd werden door die ene 
zestigste. Zwart speelde namelijk 
60...Ke4, en moest spoedig daarna 
berusten in remise. Hoe had hij 
het volle punt binnen kunnen 
halen? 
 
 
 

 

 

A-groep:  
Zwart staat duidelijk gewonnen. Hij 
dacht de beslissende zet te doen met 
l...Dd4 - op het eerste gezicht 
inderdaad winnend. 
1. Er zat echter een foutje in de 
berekening. Welke? 
2. Wat had Byrne dan moeten spelen om 
te winnen? 
 

 

 

OVERZICHT 10 E RONDE 

A.  Lunenborg - W. Stevens 0-1 
T.  Jonker - G. Krol 0-1 
H.  Straat - K. Riethorst  1-0 
J.  Oldenkamp - J. v Til ½-½ 
L.  de Jonge - H. Reinders 1-0 
L.  vd Meer - J. v Hoorn ½-½ 
H.  Lahuis - Kremer 0-1 
G.  Dun - L. Bosma 1-0 
G.  Duinkerken - M. S la ter 1-0 
JP Storm - W. Piepot 1-0 
R.  Veninga - J. Pieters 0-1 
B.  Zijffers - H. Borgman 0-1 
 

 

 



OVERZICHT 11E RONDE 
 

G. Jansen - W. Stevens 0-1 
W. Hulsebosch - R. de Vries 1-0 
T. v Seventer - A. Lunenborg 1-0 
T. Jonker - H. Straat 0-1 
J. Pieters - L. Altena ½-½ 
G. Krol - J. Oldenkamp 1-0 
J. v Eijk - J. v Til 0-1 
J. v Hoorn - L. de Jonge 0-1 
R. Hofman - K. Riethorst ½-½ 
A. vd Kooy - P. Ploeger 1-0 
H. Borgman - L. vd Meer ½-½ 
G. Ike - G. Dun ½-½ 
W. Piepot - G. Duinkerken 0-1 
JP Storm - A. v Wetten 0-1 
H. Kremer - L. Bosma 0-1 
 

OVERZICHT 12E RONDE   
 
A. v Wetten - K. Riethorst 1-0  
L. Altena - G. Dun ½-½  
R. Veninga - L. vd Meer ½-½  
JP Storm - H. Borgman 0-1  
H. Kremer - G. Duinkerken 0-1  
L. Bosma - H. Lahuis 1-0  
G. Krol - J. v Hoorn 1-0  
H. Straat - A. vd Kooy 0-1  
J. v Til - W. Hulsebosch 0-1  
W. Stevens - R. de Vries 1-0  
 

OVERZICHT 13E RONDE 
 

A. v Wetten - R. Zijffers 1-0 
H. Borgman - G. Duinkerken 0-1 
G. Dun - H. Kremer 1-0 
L. Bosma - R. Veninga ½-½ 
H. Lahuis - W. Piepot 0-1 
P. Ploeger - G. Ike 1-0 
K. Riethorst - J. v Hoorn 0-1 
H. Reinders - R. Hofman 0-1 
J. Oldenkamp - J. van Eijk 1-0 
J. Pieters - L. vd Meer 1-0 
A. Lunenborg - T. Jonker ½-½ 
H. Straat - G. Krol 0-1 
T. v Seventer - G. Jansen afg. 
 
 



—— RANGLIJST NA 13 RONDEN —— 

Pl Naam Punt o.rat. nw rat  
l Jansen G 555.5 1645 1690 
2 Stevens W 519.0 1620 1670 
3 Hulsebosch W 510.0 1800 1805 
4 Seventer T v 452.0 1610 1620 
5 Krol G J 450 .0 1335 1445 
6 Lunenborg A 414.5 1430 1435 
7 Vries R de 412.0 1530 1550 
8 Pieters J 405.5 1135 1235 
9 Jonker T 403.5 1345 1400 
10 Oldenkamp J 387.5 1390 1410 
11 Straat H 386.5 1460 1465 
12 Kooy A vd 372.0 1675 1635 
13 Jonge L de 363.5 1440 1415 
14 Til J v 354.5 1515 1535 
15 Altena L 320.5 1135 1185 
16 Ploeger P 311.5 1440 1415 
17 Eyk J v 309.5 1625 1560 
18 Duinkerken G 296.0 1145 1180 
19 Meer L vd 293.0 1135 1145 
20 Hoorn J v 285.5 1180 1250 
21 Ike G R 281.5 1160 1170 
22 Borgman H 279.0 1230 1200 
23 Dun G 260 .0 1125 1155 
24 Wetten v. T 241 .0 1200 1251 
25 Ven inga R A 235.0 1000 1035 
26 Riethorst K 214.5 1570 1450 
27 Hofman R 214.0 1385 1380 
28 Piepot W 207.5 1210 1120 
29 Storm J P 186.5 1045 1020 
30 Bosma L D 176.0 905 930 
31 Krikken J 156.0 1350 1335 
32 Lahuis H 130.0 1000 945 
33 Kremer H 107.0 910 870 
34 Zijffers R 104.5 1000 950 
35 Reinders H 92.0 1345 1215 
 
STAND PER GROEP. Groep A. 

l.  G. Jansen  555½ 
2.  W . Stevens  519  
3.  W. Hulsebosch  510  
4.  T . v Seventer  452  
5.  R . de Vries  412  
6.  A. vd Kooy  372  
7.  J. v Til  354½ 
8.  J. v Eijk  309½ 
9.  R. Hofman 214  
10.  H. Reinders   92  



Jansen heeft iets van zijn voorsprong moeten inleve ren, en de heren 
Stevens en Hulsebosch zitten hem nu op de hielen. H et kan in de 
laatste twee rondes nog spannend worden in de strij d om het 
periodekampioenschap. Ook de degradatie-strijd is n og niet beslist - 
zowel Hofman als v Eijk (hè, dat ben ik ...) zijn n og kandidaat voor 
de een-na-laatste plaats. De  heer Reinders is er a l zeker van dat 
hij het volgend jaar een stapje terug mag proberen.  
 
Groep B 
l.  G. Krol 450 
2.  A. Lunenborg 414½ 

3.  T. Jonker 403½ 
4.  J. Oldenkamp 387½ 
5.  H. Straat 386½ 
6.  L . de Jonge 363½ 
7.  P. Ploeger 311½ 
8.  J . v Hoorn 285½ 

9.  K. Riethorst 214½ 
10 J. Krikken 156 
 
Aan de kop een licht verschil tussen de twee eerste n en de rest - 
maar beslist niet onoverbrugbaar. De heer Krol en m w. Lunenborg 
moeten het nog maar zien te houden tegen de heer Jo nker. En ook de 
heren Oldenkamp en Straat liggen nog op de loer. On dertussen wordt 
het voor de heer Riethorst toch wel erg spannend. I n twee rondes 
moet hij zeventig punten aien goed te maken op de h eren v Hoorn, een 
hele klus. 
 
Groep C 
l. J. Pieters 405½ 
2. L. Altena 320½ 

3. G. Duinkerken 296 
4. L. vd Meer 293 
5. G. Ike 281½ 
6. H. Borgman 279 
7. G. Dun 260 
8. T. v Wetten 241 
9. R. Veninga 235 
10.  W. Piepot 207½ 
11.  JP Storm 186½ 
12.  L. Bosma 176 
13.  H. Lahuis 130 
14.  H. Kremer 107 
15.  R. Zijffers 104½ 
 
De heer Pieters lijkt me niet meer te achterhalen -  een welverdiende 
promotie ligt zeker in het verschiet. Wie er met he m mee naar de B-
groep zal gaan is nog onduidelijk. De heer Altena h eeft een lichte 
voorsprong, maar voelt de hete adem in de nek van e en heel peloton 
achtervolgers. In twee weken kan hier nog veel vera nderen. 



 
 
In deze rubriek wordt ditmaal een denkbeeldige verr e reis gemaakt 
naar onze zuiderburen. In België heet het nationale  kampioenschap 
voor teams de Interklubs. S.V. Anderlecht heeft daa rin na twee 
rondes de leiding. Een drietal partijen uit deze ko mpetitie. 
 
Eerst een mooi kwaliteitsoffer, waardoor wit over d e witte velden 
kan binnenvallen 
 
Penson - Schuermans (Brasschaat - SK Deurne, 4-4) 
l. Pf3 d5 2.c4 d4 3.b4 g6 4.Lb2 Lg7 5.e3 e5 6.g3 Pe 7 7.Lg2 Pbc6 8.b5 
Pb8 9.exd4 exd4 10.0-0 0-0 11.d3 a6 12.Pbd2 a5 13.c xb5 Ta5 14.a4 Le6 
15.Tel c5 diagram  

 
16.Txe6 fxe6 17.Pg5 Tf5 18.Pxe6 De8 
19.Pe4 b6 20.Pxg7 Kxg7 21.De2 Ta7 22.Pd6 
Df8 23.Pxf5 Dxf5 24.a5 Pd5 25.axb6 Te7 
26.Ta7 Pd7 27.Le4 De6 28.Df3 P5xb6 29.La3 
Tf7 30.De2 Pe8 31.Te7 Pd6 32.Lxc5 Pxb5 
33.Tc6 De5 34.Lb4 Pa7 35.Tc2 Da4 37.De2 
Dxc2 38.Txc2 Pf6 39.Lg2 Td7 40.Tc5 Te7 
41.Tc4 Td7 42.Lc5 1-0 
 
 
 
 

 
Dan een leuke koningsaanval. Van Mil - Rooze (Tesse rloo - SK Deurne 
4-4). 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 dxe4 5.Pxe4 Le7 6 L xf6 gxf6 7.Pf3 f5 
8.Pc3 c6 9.Lc4 Pd7 10.De2 0-0?! Aan de andere kant staat de koning 
in dit soort stellingen veiliger. 
11. 0-0-0 b5 12.Lb3 a5 13.a4 Pb6 14.Pe5 b4 15.Pa2 
Na 15.Pbl Lg5 16.Pd2 kan zwart rustig met 16...Dxd4  de pion nemen. 
15...La6 16.Df3 Lf6!  Zwart kon de dreigingen 17.Pxc6 en 17.g4 niet 
gelijkertijd verhinderen, maar dit geeft hem tegens pel. 
17.Pxc6 17.g4 was nu niet goed wegens 17...Lxe5 18.dxe5 Dg5  en 
19...fxg4. 
17...Lb7?  Overziet wits 20e zet. Na 17...Dc7 was de zaak all erminst 
duidelijk geweest, bv. 18.Dg3 (18.Pxa5 Pxa4) 18...D xg3 19.hxg3 Lb7 
20.d5 Pxd5 21.Lxd5 exd5 22.Pd4 Tac8 23.Kbl met een moeilijk te 
taxeren eindspel. 
18.Dg3 Lg5 19.f4 Lxc6 diagram 
 
 



20.h4!  Een grappige zet. De opening van de 
h-lijn is direkt beslissend.  
20... Ld5 21.hxg5 Lxb3  Zwart heeft niet 
beter omdat de pion op h7 toch niet te 
dekken is. Overigens was de tijdcontrole 
ook op basis van de klok al niet meer 
haalbaar. 
22.Dh3 Te8 23.Dxh7 Kf8 24.cxb3 Pd5 25.Kbl 
Ke7 26.Thel Pxf4 27.Dxf5 Pd5 28.g6 (vlag) 
1-0. 
 
 

 
Tenslotte een variant op het thema: pas op voor de cavalerie! 
 
Jadoul  - Penson (SK Anderlecht - Brasschaat 5½-2½) 
l. c4 c5 2.g3 Pc6 3.Lg2 g6 4.Pc3 Lg7 5.a3 a6 6.e3 
d6 7.Pge2 e5 8.0-0 h5 9.d4 exd4 10.exd4 cxd4 11.Pd5  Ph6 12.Tel Kf8 
13.h4 Pf5 diagram 
 

 
14.Lg5 f6 15.Pef4 fxg5 16.Pxg6 Kf7 17.Pxh8 
Dxh8 18.Pc7 Tb8 19.Ld5 Kg6 20.Te8 Dh6 
21.Pe6 Lxe6 22.Txe6 Lf6 23.Le4 Pce7 24.Df3 
Tf8 25.Tel gxh4 26.gxh4 Dh7 27.Ld3 Kf7 
28.Txe7 Lxe7 29.Txe7 1-0 
 
 
 


