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Jeugd 12+ stopt. 
 
Helaas, maar het wilde niet anders, de 
vrijdagavond club wordt per 1.1.92 
opgeheven. Ondanks alle pogingen van de 
heer de Jonge - en van de jeugdleden 
zelf - wil het niet lukken om voldoende 
spelers te krijgen. De opkomst lag dit 
seizoen steeds zo rond de 4 a 5 
personen. Veel te weinig dus. Nog geheel 
afgezien van de financiële kant van de 
zaak loont het gewoon niet de moeite om 
een komplete vrijwilligersorganisatie 
draaiende te houden. Jammer, maar het wil nu eenmaa l niet 
anders. 
Wel stellen we ons dan zo voor, dat we de mogelijkh eid voor de 
jeugd om op dinsdagavond mee te spelen iets verruim en.  
Te denken valt aan een vervroegen van de aanvangsti jd voor 
partijen tegen (erg jonge) jongeren naar 19.30 uur.  Zo speelt er 
op vrijdagavond een 10-jarige jongeman een vrij beh oorlijke pot 
schaak - en ik kan me voorstellen dat voor hem de a anvangstijd 
naar voren geschoven wordt. Het blijft immers wel z aak om onze 
talenten een beetje begeleiding te geven! 
 
Na de avond waarop dit vierde nummer van Aanzet ver schijnt is er 
nog maar één speelavond in dit jaar. Dan ook is de eerste helft 
van de competitie afgerond, en kunnen we de balans wat promotie 
en degradatie betreft op gaan maken. Opvallend is w el, dat er 
nog vrij veel afgebroken partijen zijn blijven ligg en - en dat 
terwijl er toch in de competitie ruimte genoeg was om in te 
halen. Indien deze partijen volgende week niet uitg espeeld zijn, 
geldt de voorlopige uitslag als definitief! U bent gewaarschuwd. 
(Zelfs even heb ik iemand horen mompelen om voor st raf beide 
spelers een nul te geven). 
Van het Nosbo-front verschillend nieuws. Zo zijn er  de 
nederlagen van het tweede en het derde, respektieve lijk 6-2 
tegen Kasteel 1 en 3½- 2½ tegen Kasteel 3. Maar daa r tegen-over 
staat dan het goede vooruitzicht, dat het eerste te am heeft op 
een tweede overwinning. Ze staan weliswaar met 3½ -  2½ achter 
tegen ESG 2, maar in beide afgebroken partijen zijn  winstkansen. 
 
En dan het viertal. Die hebben toch het onmogelijk geachte voor 
elkaar gekregen, en het viertal uit Haren (toch een  van de 
sterkste teams uit de kompetitie) uitgeschakeld. We liswaar 
verloren Jansen en De Vries aan de borden l en 4, m aar aan de 
borden 2 en 3 wonnen Hulsebosch en Van Seventer. Ge lijk dus, en 
in zo'n geval is de uitslag aan de eerste drie bord en 
beslissend. Hoogeveen dus verder! 
Iedereen alvast een prettige kerstdagen en een vrol ijk uiteinde 
toegewenst! 
 
JvE 
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In het schaakspel zijn taktische en positionele ken merken te 
vinden. De taktische grapjes zijn in de praktijk we l te leren. 
Iedereen trapt wel eens in een paardvorkje, of een aftrek-
schaakje - en daar leer je van, tenslotte. 
De positionele faktoren zijn moeilijker te leren. O m iedereen de 
gelegenheid te geven ook hierin wat te oefenen, loo pt er dit 
seizoen een serie met positionele testen. Achterin het nummer 
staan de oplossingen met een puntenwaardering. Aan het eind van 
het seizoen kunt u aan het behaalde puntentotaal zi en, hoe goed 
(of hoe slecht) uw positiegevoel is. 
 
Test 4. 

Caro-Kann verdediging. 
l.e4 c6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Lf5 
5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.h5 Lh7 8.Pf3 Ld7 
9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 Dc7 11.Ld2 Pgf6 
12.0-0-0 e6 13.Pe4 0-0-0 14.g3 c5 
15.Lf4 c4 16.De6 Dc6 17.Pxf6 gxf6 
 
 
Wit is aan zet  
Kies uw plan. 
 
 

 
A. Val de zwakke h-pionnen aan.  
Met 17...gxf6 heeft zwart zijn centrum verstevigd d oor het 
voorkomen van het letale Pe5. Nu echter is zijn pio nnenstruktuur 
danig verzwakt door de geisoleerde en vastgelegde h -pion. Als 
tegenprestatie heeft zwart kansen op de damevleugel , gebaseerd 
op de opmars ...c3. Op basis van deze overwegingen besluit ik de 
c-pion tegen te houden met 18.c3, om daarna een aan val op de h-
pion uit te gaan voeren met Ph2-g4. Als daarbij de dame gaat 
ingrijpen dmv De3 of De2 ziet de toekomst van de ge ïsoleerde 
pion er wel erg somber uit. Als, na Ph2, zwart prob eert om het 
paard tegen te houden met ...f5 ga ik weer terug na ar f3 om het 
op e5 te plaatsen. Elke poging om dit veld met ...f 6 te 
verdedigen zal de e-pion drastisch verzwakken. 
 
B. Druk uitoefenen op pion c4. 
Net als in plan A denk ik dat 17 ...gxf6 de aktivit eit van het 
paard op f3 heeft beperkt, en dat zwart aanvalskans en op de 
damevleugel heeft met ...c3. Ik merk daarbij echter  op, dat door 
het oprukken van de c-pion deze ook danig verzwakt is. Daarom 
besluit ik hem te blokkeren met 18.c3, om vervolgen s zwart's 
stukken eraan te binden met een later Pd2.  
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Ik analyseer: 18.c3, Pb6 (als zwart de pion met...b 5 verdedigd 
zal hij zijn koningsstelling aanmerkelijk verzwakke n) 19.Pd2, 
waarna zwart's handen volledig gebonden zijn omdat hij niet 
19...Ld6 kan spelen i.v.m. 20.Lxd6 Txd6 (als 20...D xd6 21.Pxc4) 
21.Pe4 met een dubbelaanval op toren en f-pion. Ik heb daarom de 
tijd om mijn positie te versterken met The1 en zal Pe4 spelen 
als de tijd rijp is. 
 
C. Verslechtering van de pionnenstruktuur ... 
door de d-pion te offeren. De beperkte aktieradius van mijn 
paard maakt het voor de hand liggend dat ik zijn vo oruitzichten 
zal verbeteren. Ik kan dat doen door het pionoffer 18.d5 te 
spelen om daarmee het centrale veld d4 vrij te make n. Ik denk 
dat zwart praktisch gedwongen is om het offer aan t e nemen omdat 
anders de opmars d5 zijn positie openbreekt, zonder  enige 
compensatie. Na 18.d5 exd5 19.Pd4 zal ik het tweevo udige 
resultaat bereikt hebben van een versterking van mi jn eigen 
positie, en een verzwakking van die van zwart. 
Ik heb een algemene verslechtering van zijn pionnen struktuur 
bereikt, het openen van de e-lijn en van de diagona al h3-c8, en 
de verzwakking van f5. Deze elementen geven mij een  positioneel 
voordeel dat me ruim voldoende compensatie geeft vo or de 
geofferde pion. 
 
KIES UW PLAN:  o A o B o C 
 
Geef kort taktische  redenen aan waarom u een bepaald plan 
verwierp! 
 
 
 

 
 

KDSC 2 - Hoogeveen ½ - 5½. 
Er is altijd baas boven baas. Nadat het eerste en h en tweede 
team van de Schaakclub Hoogeveen hun eerste regiona le 
wedstrijden met 4½-3½ hadden gewonnen moest het der de team 
aantreden tegen KDSC 2. Het werd een verpletterende  5½-½ 
overwinning. 
En die ene remise was in feite ook een overwinning.  Luuk v. 
Kooten (aan bord 2) had om kwart voor elf een pion meer met een 
duidelijk betere stelling, toen opeens de mededelin g klonk dat 
men om 11 uur het lokaal moest verlaten. Anders zou  het 
schoolalarm afgaan. Er werd toen maar tot remise be sloten. 
Eerder al waren dus de overige beslissingen gevalle n. Christiaan 
Mol had aan bord 1 geen enkele moeite met zijn tege nstander, 
evenmin als aan het derde bord Erwin Verhoogt. 
De heer Dun trof iemand die zich afvroeg of men met  of zonder 
en-passant regel schaakte ... Dat de Hoogevener "en  passant" een 
dame won, hoeft dan ook geen verbazing te wekken. 
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Aan de laatste twee borden speelden de heren Dorenb osch en 
Duinkerken tegen vader en zoon Wieling. De laatste had het nog 
het moeilijkst tegen de 10 jarige junior. Uiteindel ijk werd het 
toch gewonnen. 
De uitslagen: 
C. Mol - Rolleman 1-0 
L. v Kooten - M. Heine ½-½  
E. Verhoogt - ? 1-0 
G. Dun - vd Zee 1-0 
F. Dorenbosch - Wieling sr. 1-0 
G. Duinkerken - Wieling jr. 1-0 
 
Teleurstelling tegen Kasteel 3. 
 
Na de bovengenoemde ruime overwinning waren de verw achtingen in 
de tweederende hoog gespannen. Het derde team kreeg  het zestal 
van Kasteel 3 op bezoek. Enig optimisme leek wel op  zijn plaats. 
Tenslotte haalden de Coevordenaren een gemiddelde E LO-rating van 
1080. Vooral onze jeugd op de drie topborden mocht toch sterker 
geacht worden. Helaas bleek de tegenstand een graad je heviger 
dan de ambitieuze Hoogeveners verwacht hadden. 
Zo verrekende aan het eerste bord Luuk v. Kooten zi ch: hij 
offerde verkeerd, en verloor vervolgens kansloos. C hristiaan Mol 
kon ook niet echt goed in de partij komen en speeld e remise. 
 
Alleen Erwin Verhoogt wist te winnen - hoewel dat p untje op dat 
moment al niet meer van belang was. In een mooi pio nneneindspel 
gaf hij zijn tegenstander een lesje in tempo-spelen , zijn 
doorgebroken centrumpionnen verzekerden hem van de winst. De 
remise van de heer v Hoorn heb ik niet gezien. Wel zag ik dat 
daarnaast de heer Piepot al snel veel materiaal inl everde, wat 
hem ook al snel de partij kostte. 
Ook de heer Doornbos speelde in het begin een beetj e onoplet-
tend, hetgeen hem twee stukken kostte. Zijn tegenst ander wist 
met deze voorsprong aan hout echter niet goed raad,  en leverde 
dat dan ook maar weer in. Waarna tot remise beslote n werd. 
De einduitslag kwam daarmee op 2½-3½. Willen de Hoo geveners nog 
promoveren zullen ze toch beter hun best moeten doe n. 
 
De uitslagen: 
L. v Kooten - W. Ruiter (1170) 0-1 
C. Mol - J.M. Hoogeveen (1080) ½-½ 
E. Verhoogt - M.L. de Bruin (?) 1-0 
J. v Hoorn - A. Groote (1035) ½-½ 
W. Piepot - A. Sluiter (1085) 0-1 
F. Doornbos - G.J. Hoekstra (1115) ½-½ 
 
JvE 
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Blunder. 
Onderstaand fragment zou heel goed het predikaat "b lunder van 
het jaar" kunnen krijgen. In feite benadert hij zel fs de "dolle 
toren van Krikken" van enkele jaren geleden. 

 
 
v Wetten - vd Meer 
Uiteraard staat wit glad gewonnen, 
eigenlijk is het een schande dat de 
zwartspeler nog niet opgegeven heeft. 
Wit speelde l. Tc6, Ka7, 2. Dxc8??? 
en kwam toen tot de verschikkelijke 
ontdekking dat zwart geen enkele zet 
meer heeft, en dat het dus pat is! 
 
 
 

 
 
Kasteel 1 tegen Hoogeveen 2 
 
Op vrijdag 22 november moest het tweede van Hoogeve en aantreden 
in en tegen Coevorden. Tegen deze sterke tegenstand er was het 
vooral een zaak van bordpunten pakken en hoe dat gi ng kunt u 
hieronder lezen. 
We lopen gewoon de borden af en beginnen voor de ve randering bij 
het laatste bord waar Christiaan Mol speelde. Aan h et einde 
kreeg Christiaan een beter staand eindspel, maar wi st hierin de 
winstvoering niet te vinden en een puntendeling was  het 
resultaat. Op het zevende bord werd Jonker langzaam  maar zeker 
doodgedrukt. Op het zesde bord werd Luuk van Kooten  in mindere 
stelling matgezet. 
Op het vijfde bord speelde Toon van Wetten een goed e partij, 
maar zag op een gegeven moment een loper over het h oofd en moest 
vervolgens opgegeven. De Jonge op het vierde bord s peelde net 
als Van Wetten zeer goed en kwam zelfs beter te sta an. Omdat het 
tijd werd om af te breken en het voor de uitslag to ch niet meer 
van belang was werd hier tot remise besloten. 
Mevrouw Lunenborg op het derde en Eggersman op het tweede bord 
hadden deze avond beter thuis kunnen blijven. In mi nder dan twee 
uur spelen had dit tweetal de nul al te pakken. Vol gens eigen 
zeggen werden ze gewoon van het bord gemept. 
Dan hebben we alleen Reinders nog over die aan het eerste bord 
speelde en boven verwachting presteerde. In plaats van de 
ingecalculeerde nul werd hier zowaar het volle punt  gepakt en de 
eer van Hoogeveen gered. 
Blijft de vraag of Hoogeveen goed of slecht gespeel d heeft. Als 
we naar de ratings van beide teams kijken (gem. 157 1 tegen 1419) 
dan zou Kasteel met 5½-2½ hebben moeten winnen. Op de uitslag 
zoals die er nu ligt, valt dus weinig aan te merken . 
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Kasteel l  - Hoogeveen 2  6-2  
W.M. Winkel (1770)  - H. Reinders  0-1  
M.P. Ruisdonk (1700)  - M. Eggersman  1-0  
S.G. Broertjes (1600)  - A. Lunenborg  1-0  
K.A. Hoogeveen (1545)  - L. de Jonge  ½-½  
E. Mijnheer (1370)  - T. van Wetten  1-0  
A.M. Veltman (1605)  - L. van Kooten  1-0  
I. Breimer (1635)  - T. Jonker  1-0  
G. ter Wal (1340)  - C. Mol  ½-½  
 
Hoogeveen l - ESG 2 nog onbeslist. 
 
In de tweede ronde van de Nosbo-competitie ontving het eerste 
team ESG 2 uit Emmen. Al jaren een geduchte tegenst ander. Aan 
bord 1 speelde Jansen met zwart een solide verdedig ing tegen de 
nummer één van de gasten. Na een geforceerde afruil  zat er voor 
beiden niet meer in dan te berusten in remise. 
Hulseboscb aan bord 2 en dus met wit had lange tijd  een licht 
overwicht maar ook hier was na dameruil remise een feit. Van der 
Kooij had het tot laat in de avond zeer moeilijk. E igenlijk 
geloofde niemand meer in een goede afloop. Van der Kooij dacht 
daar anders over, niet alleen verdedigde hij zich k nap maar hij 
wist zich ook tegenkansen te scheppen. In de afgebr oken stand is 
remise zeker, en wellicht is er na grondige analyse  nog een 
winstgang te vinden. 
Van Seventer kwam na wisselende kansen na afruil va n de dames in 
een eindspel terecht met ongelijke lopers, meestal is dat 
remise, nu dus ook. 
Hoewel v Til nogal onder druk kwam hield hij de sta nd bekwaam 
onder controle. Helaas gaf zijn tegenstander na een  fikse afruil 
dubbel schaak waardoor een loper en de partij verlo ren ging. 
Invaller Eggersman speelde een prima partij. Hij bo uwde zijn 
overwicht steeds verder uit en in de afgebroken sta nd is het 
behalen van winst een kwestie van tijd. 
De Vries had het moeilijk na een Franse opening, ma ar remise 
kwam eigenlijk niet in gevaar. Toen hij echter, eve n voor de 
tijdscontrole, een binnengevallen dame van zijn teg enstander met 
Tb8-b6 wilde wegjagen vergat hij, dat deze toren ju ist zijn 
collega op c8 moest dekken. Die sneuvelde dan ook p ardoes - en 
de partij was verloren. 

Van Eijk speelde aan het achtste bord 
een fraaie partij. Onregelmatig 
openend (1.Pc3 g6 2.h4?! Lg7 3.h5 d5 
4.d4 c6 5.h6) wist hij een steeds 
groter voordeel op te bouwen. In de 
slotstelling - zie diagram - bleek de 
pion op h6 beslissend. 
v Eijk - Selten Hoogeveen 1 - ESG 2, 
26.11.91.  Zwart moet de kwaliteit 
geven om mat te voorkomen, de pion op 
a7 valt vervolgens, en de a- en b-
pion zullen ongehinderd gaan lopen. 
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Voorlopig dus 3½ - 2½ voor ESG, maar door de betere  stand in de 
afgebroken partijen is er een kans dat het 4½-3½ vo or Hoogeveen 
wordt. 
De uitslagen: 
G. Jansen  - C. Schoonderwoerd (1565)  ½-½  
W. Hulsebosch  - T. Vlot (1610)  ½-½ 
A. vd Kooy  - G.A. Schutte (1660)  afg  
T. v Seventer  - J.H.B. Schutte (1585)  ½-½  
J. v Til  - J.E. de Graaf (?)  0-1  
M. Eggersman  - E. vd Werf (1570)  afg  
R. de Vries  - E.C. Hondema (1565)  0-1  
J. v Eijk  - A.W.M. Selten (1450)  1-0 
GJ/JvE 
 
Uitslagen en standen Nosbo competitie. 
 
In de klasse I zijn de uitslagen nog onvolledig, en  is de stand 
dan ook volledig onbetrouwbaar. In klasse 2A lijkt het al 
duidelijk te worden, dat de strijd om de kampioenst itel zal gaan 
tussen Leek, Kasteel en ESG 3. Het is te hopen, dat  ons tweede 
zijn huidige positie in de middenmoot zal weten te handhaven. 
Jammer dat in klasse 3A onze jongens van het derde een beetje 
onnodig, geloof ik - verloren van Kasteel 3. Wat mo et het dan 
worden tegen het tweede van de Coevordenaren? Er is  toch, dacht 
ik, voldoende talent aanwezig om voor de eerste ple k te gaan. 
Maar misschien vergis ik me. 
 
Uitslagen klasse 1B  
1e ronde. 
ESG 2  - Sissa 6  5½ - 2½  
J.H. Kruit - Hoogeveen 1  3½ - 4½  
Unitas 4  - Groningen 7  3½ - 4½  
Haren 2  - Haren 3  5½ - 2½ 
 
2e ronde. 
Sissa 6  - Unitas 4  4½ - 2½ vrl.  
Groningen 7  - Haren 2  4  - 2  vrl.  
Hoogeveen 1  - ESG 2  3½ - 2½ vrl.  
Haren 3  - J.H. Kruit 
 
Stand: 
l.  ESG 2  2 pnt  9  - 5  
2.  Groningen 7  2  8½ - 5½  
3.  Haren 2  2  7½ - 6½  
4.  Hoogeveen l  2  7  - 7  
5.  Sissa 6  2  7  - 8  
6.  Kruit l  0  3½ - 4½  
7.  Haren 3  0  2½ - 5½  
8.  Unitas 4  0  6  - 9  
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Uitslagen klasse 2A.  
1e ronde. 
Valthermond  - Leek  1  - 7  
ESG 3  - Assen 4  6½ - 1½  
Hoogeveen 2  - Ter Apel  4½ - 3½  
KDSC 1 - Kasteel 1 2  - 6 
 
2e ronde.      
Ter Apel  - ESG 3  3½ - 4½  
Leek  - KDSC 1 7  - 1  
Kasteel 1 - Hoogeveen 2  6  - 2  
Assen 4  - Valthermond  3  - 5  
 
Stand: 
l.  Leek  4  14 - 2  
2.  Kasteel 1  4  12 - 4  
3.  ESG 3  4  11 - 5  
4.  Hoogeveen 2  2  6½ - 9½  
5.  Valthermond  2  6  - 10  
6.  Ter Apel  0  7  - 9  
7.  Assen 4  0  4½ - l½  
8.  KDSC 1 0  3  - 13  
  
Uitslagen klasse 3A:  
1e ronde: 
ESG 4  - Dwingeloo  3  - 3  
Kasteel 3  - Kasteel 2  0  - 6  
KDSC 2  - Hoogeveen 3  2  - 5½  
 
2e ronde: 
Hoogeveen 3  - Kasteel 3  2½ - 3½  
Dwingeloo  - Haren 5  4  - 2  
Kasteel 2  - ESG 4  4  - 2  
 
Stand: 
1.  Kasteel 2  4 pnt  10 - 2  
2. Dwingeloo  3  7  - 5  
3.  Hoogeveen 3  2  8  - 4  
4.  Kasteel 3  2  3½ - 8½  
5.  ESG 4  1  5  - 7  
6.  Haren 5  0  2  - 4  
7.  KDSC 2  0  ½  - 5½  
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NOSBO competitie klasse 1B 
J.H. Kruit (Stadskanaal) - Hoogeveen (l) 
Stadskanaal, 5 november 1991 
Bord 3: A. v Seventer - J.J. Schuil 
l. e2-e4 e7-e6 
2. d2-d4 d7-d5 
3. Pbl-d2 a7-a6 Ongebruikelijk. Volgens de theorie moet 
hier ...c5 gespeeld worden. 
4. e4xd5   De boekjes schrijven Pf3 voor als beste zet. 
4. ... Dd8xd5 
5. Pgl-f3 Pg8-f6 
6. Lfl-c4 Dd5-d8 
7. 0-0 Pb8-d7 
8. Tfl-el Pd7-b6 
9. Lc4-d3 c7-c5 
10. d4xc5 Lf8xc5 
11. Pd2-b3 Lc5-d6 
12. Lcl-g5 Dd8-c7 
13. Lg5xf6 g7xf6 
14. Pb3-d4 Ke8-f8 
15. g2-g3 Pb6-d7 
Een dubbel pionoffer. Het blijkt nogal dubieus te z ijn. 

 
 
16. Telxe6 Pd7-e5 
17. Te6xf6 Lc8-g4 
18. Ddl-d2 Ta8-d8 
19. Tal-el Th8-g8 
20. Pf3-g5 Dc7-c8 
21.Pg5xh7+ Kf8-e7 
22. f2-f4 Tg8-g7 
23. Tf6xd6 Td8xd6 
24.Telxe5+ Ke7-d8 
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25. Dd2-e3 Dc8-d7 
26. c2-c3 b7-b6 
Elk nog 3 minuten voor 14 zetten. 
27. Ph7-f8 Dd7-b7 De dame kan toch niet op de diagonaal a3-f8 
blijven 
28.Te5-e8+ Kd8-c7 
29.Te8-e7+ Lg4-d7 
30 .Pf8xd7 Td6xd7 
31.De3-e5+ Kc7-c8 
32.Te7-e8+ Td7-d8 
33.Ld3-f5+ Db7-d7 
34.Lf5xd7+  
 
Zwart geeft het op, TvS 
 
 
 

 
 
AGENDA  1992 
 
di 7 jan. Hoogeveen 2 - KDSC, 1e ronde 
ma 13 jan. ESG 4 - Hoogeveen 3 
di 14 jan. Hoogeveen 1 - Sissa 6, 2e ronde 
di 21 jan. 3e ronde 
di 28 jan. Leek - Hoogeveen 2, 4e ronde 
di 4 febr Hoogeveen 3 - Haren 5, 5e ronde 
vr 7 febr Haren 3 - Hoogeveen 1 
di 11 febr 6e ronde 
ma 17 febr ESG 3 - Hoogeveen 2 
di 18 febr 7e ronde 
di 25 febr Hoogeveen 1 - Groningen 7, 6e ronde 
do 27 febr Dwingeloo - Hoogeveen 3 
di 3 mrt. snelschaaktoernooi 
di 10 mrt. Hoogeveen 2 - Valthermond,  9e ronde 
di 17 mrt. Hoogeveen 3 - Kasteel 2,  10e ronde 
do 19 mrt. Unitas 4 - Hoogeveen 1 
di 24 mrt. 11e ronde 
di 31 mrt. 12e ronde 
vr 3 apr. Assen 4 - Hoogeveen 2 
di 7 apr. Hoogeveen l - Haren 2 13e ronde 
di 14 apr. eerste helft rapid-toernooi 
di 21 apr. tweede helft rapid-toernooi 
di 28 apr. 14e ronde 
di 5 roei club-snelschaakkampioenschap 
di 12 mei 15e ronde 
di 19 mei eerste helft vier-borden-toernooi 
di 26 mei tweede helft vier-borden-toernooi 
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Schaakblindheid. 
"Wat zou schaken zijn zonder die domme foutjes"`- K urt Richter 
Wat gebeurt er als de schaker het niet ziet? Blunde r, overzien, 
black out ... noem het zoals u wilt, het komt allem aal op 
hetzelfde neer. Bij voetballen heet het scoren in e igen doel. 
Bij duelleren schieten in de eigen voet. 
 

 
 
Mikhalchishin-Romanishin, USSR, 1981 wit is aan zet . 
 
Het algemene geaccepteerde idee is dat het de clubs peler is die 
geregeld struikelt, en dat het de grootmeester is d ie dat maar 
zelden doet, behalve misschien in uiterst gecomplic eerde 
posities.  
Om te laten zien dat we allemaal wel eens blind zij n op bepaalde 
tijden het einde van deze partij - slechts op zet 1 2! 
Wit speelde l. d5, in de vooronderstelling dat 1... Dxd2+ 
gedwongen was. Welke wrede verrassing lag hem echte r te wachten? 
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OVERZICHT 11E RONDE 
Doornbos F  Kremer H  1-0  
Duinkerken G  Hoorn J van  0-1  
Eggersman N  Eyk J van  1-0  
Hofman R  Jonker T  0-1  
Jansen G  Oldenkamp J  1-0  
Jonge L de  Straat H  1-0  
Kooten L van  Lunenborg A  rem  
Kooy A van de  Krol G  rem  
Piepot W  Ike G R  rem  
Riethorst K  Reinders H  1-0  
Storm J P  Dun G  rem  
Til J van  Mol C  1-0  
Wetten T van  Meer L van de  rem  
OVERZICHT 12E RONDE 
Doornbos F  Duinkerken G  0-1  
Dun G  Veninga R  0-1  
Eggersman N  Krol G  rem  
Jansen G  Hulsebosch W  rem  
Jonker T  Kooy A van de  rem  
Kremer H  Bosma L  rem  
Mol C  Wetten T van  0-1  
Oldenkamp J  Seventer T van  0-1  
Reinders H  Ike G R  1-0  
Storm J P  Piepot W  0-1  
Straat H  Hoorn J van  rem  
Til J van  Lunenborg A  0-1  
Verhoogt E  Jonge L de  rem  
Vries R de  Hofman R  1-0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT 13E RONDE 
Duinkerken G  Straat H  rem  
Hofman R  Dun G  1-0  
Ike G R  Bosma L  0-1  
Jonge L de  Jonker T  rem  
Krol G  Lunenborg A  1-0  
Veninga R  Storm J F  0-1  
Wetten T van  Riethorst K  1-0  
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RANGLIJST NA 13 RONDEN 
l  Jansen G  556.0  1780  1746  
2  Seventer T van  524.0  1580  1650  
3  Hulsebosch W  516.5  1810  1749  
4  Eggersman N  462.5  1573  1580  
5  Oldenkamp J  432.0  1375  1455  
6  Kooy A van de  421.5  1540  1572  
7  Krol G  399.5  1440  1490  
8  Kooien L van  390.5  1406  1406  
9  Lunenborg A  381.0  1485  1488  
10  Verhoogt E  375.0  1464  1467  
11  Vries R de  340.5  1590  1550  
12  Mol C  332.5  1331  1325  
13  Jonker T  331.5  1360  1369  
14  Eyk J van  330.0  1445  1499  
15  Wetten T van  327.5  1515  1447  
16  Stevens W  327.0  1625  1600  
17  Til J van  317.5  1495  1478  
18  Hofman R  302.5  1315  1329  
19  Hoorn J van  293.0  1295  1246  
20  Jonge L de  292.0  1440  1419  
21  Meer L van de  290.5  1270  1304  
22  Reinders H  285.0  1095  1197  
23  Riethorst K  279.5  1275  1283  
24  Straat H  270.5  1405  1364  
25  Bosma L  223.5  1020  1065  
26  Dun G  213.0  1155  1145  
27  Duinkerken G  209.0  1195  1187  
28  Doornbos F  203.5  1073  1071  
29  Kremer H  197.5  1010  1040  
30  Storm J P  195.5  1035  1072  
31  Ike G R  194.0  1155  1101  
32  Piepot W  188.0  1170  1086  
33  Pieters J  170.5  1320  1320  
34  Veninga R  164.0  1225  1152  
35  Lahuis H  125.0  1030  1015  

 
STAND PER GROEP NA 13 RONDEN 
 
Groep A.  
Nog steeds ligt de heer Jansen met een geringe voor sprong op de 
eerste plek. Verrassend is, dat de heer v Seventer op de tweede 
plaats ligt. Zou het regelmatig bestuderen van zijn  database nu 
eindelijk zijn vruchten beginnen af te werpen? Gaat  hij volgend 
jaar voor de kampioenstitel? 
De degradaties zijn in het geheel nog niet bekend. Doordat Wim 
Stevens een tijdlang niet speelt, komt hij - helaas  - 
ondertussen in de gevarenzone. Maar ook de heren de  Vries, v 
Eijk, v Til en de Jonge zijn kandidaat. 
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1  Jansen G  556.0  60  
2  Seventer T van  524.0  59  
3  Hulsebosch W  516.5  58  
4  Kooy A van de  421.5  55  
5  Lunenborg A  381.0  52  
6  Vries R de  340.5  50  
7  Eyk J van  330.0  47  
8  Stevens W  327.0  45  
9  Til J van  317.5  44  
10  Jonge L de  292.0  41  
 
Groep B.  
De heer Oldenkamp is toch nog ingehaald door de hee r Eggermsan. 
Maar zijn promotieplaats is nog niet echt in gevaar , alhoewel de 
heer Krol al een gevaarlijk dicht in de buurt komt.  
 
1  Eggersman M  462.5  57  
2  Oldenkamp J  432.0  56  
3  Krol G  399.5  54  
4  Jonker T  331.5  48  
5  Wetten T van  327.5  46  
6  Hofman R  302.5  43  
7  Reinders H  285.0  39  
8  Straat H  270.5  37  
9  Pieters J  170.5  28  
10  Veninga R  164.0  27  
 
Groep C.  
Het lijkt erop, dat Christiaan Mol een half jaartje  moet wachten 
op promoite naar de B-groep. Luuk v Kooten en Erwin  Verhoogt 
doen het tot nu toe net een spoortje beter. Dat moe t toch een 
licht tegenvaller betekenen voor onze jeugdkampioen  van 
Hoogeveen. 
 
1  Kooten L van  390.5  53  
2  Verhoogt E  375.0  51  
3  Mol C  332.5  49  
4  Hoorn J van 293.0  42  
5  Meer L van de  290.5  40  
6  Riethorst K  279.5  38  
7  Bosma L  223.5  36  
8  Dun G  213.0  35  
9  Duinkerken G  209.0  34  
10  Doornbos F  203.5  33  
11  Kremer H  197.5  32  
12  Storm J P  195.5  31  
13  Ike G R  194.0  30  
14  Piepot W  188.0  29  
15  Lahuis H  125.0  24  
 

Oplossing stelling: Na 1...Lc3 gaf wit het op, 
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Snelschaken. 
 
Hoewel op 3 december een doorgeefschaaktoernooi gep land stond, 
werd op aandringen van het gros der aanwezigen gesn elschaakt. De 
animo voor het alternatieve schaak was duidelijk ni et voldoende. 
Doordat de topschakers niet mee deden, kreeg "de tw eede 
garnituur" een kans om voor de prijzen te strijden.  
Lange tijd lagen Tino Jonker, Toon v Wetten, en de heer v Hoorn 
aan de leiding. Maar de heer v Eijk kwam - niet zon der enig 
geluk - langszij, en na acht ronden lagen hij en Jo nker met elk 
7 punten, 2 punten voor op de overige deelnemers. 
Jonkers liet zich in de negende en laatste ronde pa rdoes 
matzetten door Hofman, en toen v Eijk remise speeld e tegen 
Eggersman betekende dat een overwinning in het toer nooi voor 
hem. 
Tino ging nog wel met de taart voor de beste B-spel er naar huis, 
Piepot kreeg de C-taart, en bij gebrek aan niet-clu b leden 
besloten we de vierde taart als "poedelprijs" uit t e reiken. De 
heren Dun en Kreroer kwamen hiervoor in aanmerking.  De laatste 
zag er sportief van af, waardoor de heer Dun, missc hien wel voor 
het eerst in zijn leven, met een prijs naar huis gi ng. 
 
De einduitslag; 
 
l Eyk J. van 7.5  
2 Jonker T. 7.0  
3 Hofman R. 6.0 48.5 
4 Piepot W. 6.0 44.5 
5 Wetten T. van 5.5 54.0 
6 Hoorn J. van 5.5 53.0 
7 Eggersman M. 5.5 53.0 
8 Jonge L. de 5.0 44.5 
9 Zijffers R. 5.0 43.5 
10 Bosma 5.0 42.5 
11 Riethorst 4.0 52.5 
12 Veninga R. 4.0 51.0 
13 Vries R. de 4.0 48.5 
14 Doornbos 4.0 48.0 
15 Duinkerken 4.0 46.5 
16 Storm J.P. 4.0 43.5 
17 Ike 4.0 42.5 
18 Dun 2.0 41-0 
19 Kremer 2.0 38.0 
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Oplossing van test 4. 
 
A. In dit stdium van de strijd is de zwakte van de h-pion nog 
maar een onbelangrijk thema. Er zijn te veel stukke n op het bord 
om een dergelijk gedecentraliseerd strategisch doel  na te 
streven, ü heeft duidelijk de kracht van de manoevr e Pb6-d5 
onderschat. Na het centraliseren van dit paard staa t zwart klaar 
voor de aanval op uw koningsstelling met de opmars ...b5-b4 
Zie: 18.c3?! Pb6 19.Ph2 Pd5 en indien nu 20.Ld2, da n kan de dame 
niet meer deel nemen aan de aanval op h6, terwijl z wart, dank 
zij zijn centrale blokkade, een gevaarlijke aanval kan inzetten 
op uw koning d.m.v. 20...Da4 of 20...b5. Bovendien,  als u 
voortzet met 20.Dd2 zult u zichzelf na 20...b5 21.P g4 b4 in 
groot gevaar terugvinden. 
 
B. Ook hier heeft u het belang van veld d5 niet beg repen, en 
zwart's zeer reeele kansen op een aanval over de da mevleugel 
onderschat. Het veld d5 kan niet door uw pionnen aa ngevallen 
worden en is dus een sterk veld voor zwart. Hij kan  het 
gebruiken om zijn stukken over te zelen voor de aan val op uw 
koning. Het is waar, met dit plan bindt u zwart's d ame & paard 
aan de verdediging van de c-pion, maar zwart kan ve ld d5 ook 
gebruiken voor zijn toren (...Td5-a5). 
Deze manoeuvre zal u veel problemen opleveren, bv. 18.c3?! Pb6 
19.Pd2 Td5! met de dreiging...Ta5, gevolgd door...D a4. Kortom, 
de zet 18.c4?! zal zwart's aanval op de damevleugel  niet 
tegenhouden. 
 
C. Het juiste plan. Het opofferen van de d-pion zal  niet alleen 
een algemene zwakte in zwart's stelling creëeren, m aar dwingt 
hem ook om veld d5 te bezetten op de enige effektie ve manier: 
met een pion. Als zwart een stuk op d5 kan krijgen zal hij de 
stelling het karakter van een blokkade geven, en da armee zijn 
kansen op een aanval over de damevleugel flink verg roten. 
Door het offeren van de d-pion zult u er in slagen om een 
centrale blokkade te voorkomen en de stelling een m eer open 
karakter geven: deze faktor zal grotendeels zwart's  plannen op 
de damevleugel dwarsbomen. En daarbij, het vrijmake n van veld d4 
is van groot strategisch belang, omdat vanuit dit v eld uw paard 
zijn maximale kracht zal uitoefenen. 
Strategische punten: A.20 B.4 C.10 
 
Geen taktische punten te verdienen.  
Totaalpunten: 39-40: grootmeesterniveau 
 30-35: meesterniveau 
 22-29: hoofdklasse-niveau 
 11-21: onderbond-niveau 
 0-10: krukken-niveau. 
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Tseshkovsky - Kasparov, USSR 1978. 
18.d5! exd5 (18...Da6 19.dxe6 fxe6 20.Kbl geeft wit  een duide-
lijk voordeel) 19.Pd4 Da6 20.Kbl 
 
Het is duidelijk dat door de opening 
van het centrum en de centralisatie 
van het witte paard zwarts kansen op 
een aanval op de damevleugel hebben 
ingeboet. 20...Ld6 21.Df3! (na 21.Lxd6 
Dxd6 22.Pf5 De6 23.Dxe6 fxe6 24.Pd6+ 
Ke7 25.Pf7 heeft zwart zijn 
pionnenstruktuur weer wat op orde 
kunnen brengen en heeft waarschijnlijk 
voldoende compensatie) 21...Lxf4 
22.Dxf4 Pe5 (22...Pc5 23.Pf5 Pe6 
24.Pe7+ Kd7 25.Dxf6 geeft wit een 
winnende stelling) 23.Df5+ Kb8 24.f4 Pd7 (zwart moet de pion 
terug geven. Ook na 24...Pe6 25.Dxf6 Pxd4 26.Dxd4 z ou wit de 
pion heroveren met beter spel) 25.Dxd5 Pe5 (het is niet mogelijk 
om een aanval op de damevleugel te beginnen, bv. 25 .Pb6 26.Dxf7 
Pa4 27.Pe6 Db6 28.Dxf6 met beslissend voordeel) 26.De4 Pg4 
27.De2 Db6 28.c3 f5 29.Thel (na 29.Pxf5 Pf2 30.Txd8+ Txd8 31.Tfl 
Pd3 zou zwart nog tegenkansen krijgen op de damevle ugel. De 
tekstzet houdt de kontrole over de e-lijn)  29...Dc5 30.De7 Dxe7 
31.Txe7 The8 32.Tdel Txe7 33.Txe7 
 
De gevolgen van wit's plan zijn nog 
duidelijk zichtbaar, zelfs in het 
eindspel. 
Verbazingwekkend genoeg heeft het paard 
op d4 zijn verwoestende werking gedaan 
zonder te bewegen vanaf het moment dat 
hij er op de 19e zet aangekomen is. 
Zijn nog steeds krachtige positie, 
gecombineerd met het binnendringen van 
de toren op de 7e rij garandeerd een 
eenvoudige winst voor wit 
33...Pf6 34.Txf7 Pxh5 25.Pxf5 Td3 26.Tf8+ Ke7 37.Tg8 Kd7 38.Tg6 
b5 39.a3 Tdl+ 40.Ka2 Tgl 41.Td6+ Ke7 42.Txh6 Pxg3 43.Pd4 Pe4 
44.Pxb5+ Kd7 45.Th7+ Ke6 46.Txa7 Pc5 47. Pd4+ Kd6 48.Pf5+ Kd5 
49.Pe3+ Ke4 50.Tc7 Pd3 51.Te7+ 
1-0. 
 
 


