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ELKAAR AANRAKEN IS ZETTEN
Alweer het tweede nummer van de rode jaargang van ons clubblad waaraan de
groene voorafging. Ik ben benieuwd naar de kleur die onze Anky bedenkt voor de
volgende. De veranderende kleur van de omslag doet gelukkig niets af aan de
inhoud van ons blad. "De OPZET VAN AANZET IS DE INZET VAN ALLEN"
maken we tot dusver redelijk waar en ik ga er vanuit dat dit zo blijft.
Wat voor ons clubblad geldt is natuurlijk in niet minder mate van toepassing op het
gehele functioneren van onze vereniging. Zoals ik als eens eerder zei is onze club
meer dan de optelsom van een aantal individuen. In het afgelopen jaar hebben we
dat gelukkig ook waar gemaakt. Op de clubavonden gaat het zoals het hoort. De
opkomst is goed en de afwezigen hebben daarvoor altijd hun gegronde reden.
Minstens zo belangrijk is de goede sfeer die de clubavonden kenmerkt. Het zijn
eigenlijk allemaal vanzelfsprekende dingen maar het zal maar niet zo zijn.
Kortom we kunnen met tevredenheid terug zien op 1994 en 1995 zien we met
vertrouwen tegemoet. Natuurlijk wens ik ook ieder persoonlijk een voorspoedig
1995 toe.
Gezien ons aantal leden is de kans niet zo groot dat mijn goede wensen voor allen
zullen worden vervuld. Wanneer dat zich voordoet hoop ik dat je kracht en de steun
hebt of zult krijgen om het verdriet te dragen.
Goede kerstdagen en een Goed 1995 kunnen dat pas zijn als je oog hebt voor de
"stelling" van de ander, want:
ELKAAR AANRAKEN IS ZETTEN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

REDAKTIE
Gert Jansen
Anky Lunenborg
Wim Stevens

Noorderweg 3
Zuidwolde
Weth.Gruppenstraat 5 Holl'veld
Lagelandkamp 21
Pesse

?????
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05287-1901
05284-1236
05181-1685

AGENDA 1995
27 dec
3 jan
10 jan
12 jan
17 jan
24 jan
31 jan
3 feb
7 feb
14 feb
17 feb
21 feb
24 feb
28 feb
7 mrt
14 mrt
21 mrt
28 mrt
30 mrt
4 apr
7 apr

geen schaken
geen schaken
14e ronde
Hoogeveen 2 - Haren 3
Oostermoer 2 - Hoogeveen l
15e ronde
1e ronde
Lewenborg 3 - Hoogeveen 3
Hoogeveen 4 - Ter Apel 2
2e ronde
Hoogeveen l - Kruit 2
Kasteel 2 - Hoogeveen 2
3e ronde
4e ronde
Hoogeveen 3 - Dwingeloo
Kasteel 3 - Hoogeveen 4
5e ronde
Hoogeveen 2 - Valthermond
Haren 3 - Hoogeveen l
Snelschaken
6e ronde
Hoogeveen 4 - Klazinaveen 2
7e ronde
Hoogeveen l - ESG 3
Kruit 2 - Hoogeveen 2
8e ronde
9e ronde
Smilde - Hoogeveen 3
10e ronde
Hoogeveen 2 - ESG 3
Kasteel 2 - Hoogeveen l
Adreswijziging

De Heer N. Kord is verhuisd naar de Ranonkelstraat 36 1906 P.M. Hoogeveen
Tel. 05280 - 71513. Veel geluk in de nieuwe woning.
red.
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Nog een paar zetten.
-Namens ons allen. Zonder dat eerst aan jullie te vragen denk ik dat het ieders
instemming heeft dat ik op zaterdag 10 januari namens ons allen aan onze Anky
vanwege haar verjaardag een bloemetje heb gebracht. Het is een regel dat we aan
verjaardagen niets doen, maar Anky's verjaardag is de uitzondering die de regel
bevestigt. Ook in dit nummer van ons blad heeft ze weer gigantisch veel tijd
geïnvesteerd. Als we haar niet hadden......... (Bij deze wil ik iedereen hartelijk
bedanken Anky.)
Ook mochten wij weer enkele nieuwe leden welkom heten en dat zijn Karl Spitse
en Bart Mulderij ik hoop en denk velen met mij dat ze heel wat genoeglijke
schaakuurtjes bij ons zullen hebben. Verder zijn er nog wat nieuwe gezichten vader
en zoon Abrahams, S. Magsoudian en Reza, wij vinden het gezellig dat jullie er
zijn en hopen dat je veel plezier aan het schaken beleeft.
De door Aad van de Kooij genoemde Mostertman in "De beste stuurlui....' van ons
vorige blad speelt in Haren 3! Zo ook bijv. de heer A.Faber rating 2005.
Laten wij onze borst en ook de rest maar nat maken.
J.van Til
G. Jansen
A. v/d Kooij
W. Stevens
G. Krol
J. Krikken
R. Hofman
L. de Jonge
J. Oldenkamp
W. Piepot

Ratings 1994 Ratings 1980
1525
1805
1690
1790
1485
1760
1490
1740
1395
1675
1480
1575
1455
15SS
1510
1550
1485
1530
1305
1390

-280
-100
-275
-250
-280
-95
-100
-40
-45
-85

Tot zover de vergelijking van de ratings van onze leden van toen en nu. Is ons
schaakniveau inderdaad zo achteruit gegaan of is er een andere reden? De
gemiddelde teamratings van onze club waren in 1980: en in 1995:
Het tiental
Ie zestal
2e zestal
3e zestal

1799
1594
1558
1435

1e achttal
2e achttal
3e zestal
4e zestal

1670
1521
1403
1323

Onze ledenlijst telde in 1980 39 actieve leden, slechts de boven genoemde 10 zijn
daar nu nog van over. Nu hebben we ongeveer 48 leden. Ons clubblad van 1980
had drie A-viertjes vol advertenties, ons huidige blad slechts een.
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RANGLIJST NA 13 RONDEN
Naam
Punten
l
Mol C.
592.0
2 Oosten F. van
517.5
3 Stevens W.
498.0
4 Kooy A. van de
494.5
5 Jansen G.
427.5
6 Seventer T. van
403.0
7 Vries R. de
395.0
8 Lunenborg A.
382.0
9 Jonker T.
376.0
10 Hofstee K.
364.5
11 Rehorst W.
361.0
12 Meer L. van der
352.5
13 Krol G.
337.0
14 Til J. van
327.5
15 Jonge L. de
319.0
16 Jong D. de
315.5
17 Krikken J.
313.0
18 Riethorst K.
304.0
19 Eggersman M.
302.0
20 Doornbos F.
302.0
21 Oldenkamp J.
298.0
22 Hofman R.
297.5
23 Reinders H.
285.0
24 Bosma M.
283.0
25 Hoorn J. van
250.0
26 Spitse K.
240.0
27 Straat H.
238.5
28 Noordam R.
235.0
29 Dadkhodaie S.
234.0
30 Berg W. de
220.0
31 Kord N.
219.5
32 Wetten T. van
199.0
33 Hofstra M.
187.0
34 Piepot W.
183.5
35 Storm J.P.
169.0
36 Abrahams R.
166.5
37 Dun G.
156.0
38 Nijmeijer P.
153.5
39 Reza
142.0
40 Kremer H.
136.5
41 Bos T.
136.0
42 Snuverink M.
131.0
43 Straat C. v.d.
122.0
44 Abrahams G.
96.0
45 Magsoudian S.
91.5
46 Zijffers R.
75.0
47 Aalbregtse R.
69.5
48 Mulderij B.
57.5

Wrd Weerstand
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42 4728.5
41 3730.5
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
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STAND PER GROEP NA 13 RONDEN
Groep A:
Christiaan Mol blijft aanvoerder van de A-groep. Slechts Van Oosten, Stevens en
Van de Kooy kunnen enigszins volgen. De werkelijke strijd in deze groep speelt
zich dan ook af rond de degradatie plaatsen. Voor Saïd lijkt de B-groep onafwendbaar. Voor de tweede degradatieplaats zijn nog drie kandidaten, terwijl ook Van
Seventer, De Vries en Lunenborg nog niet helemaal veilig zijn.
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mol C.
Oosten F. van
Stevens W.
Kooy A. van de
Jansen G.
Seventer T. van
Vries R. de
Lunenborg A.
Til J. van
Jonge L. de
Eggersman M.
Dadkhodaie S,

592.0
517.5
498.0
494.5
427.5
403.0
395.0
382.0
327.5
319.0
302.0
234.0

60
59
58
57
56
55
54
53
47
46
42
32

Groep B:
Hier strijden 3 spelers om de twee promotieplaatsen. Krol is na ztjn goede start
teruggevallen en is nog niet helemaal kansloos voor promotie. Onderaan lijken de
kaarten geschud, maar hier moeten van Hoorn en Straat uitkijken dat zij niet onder
de streep belanden.
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jonker T.
Hofstee K.
Rehorst W.
Krol G.
Krikken J.
Doornbos F.
Oldenkamp J.
Reinders H.
Hoorn J. van
Straat H.
Wetten T. van
Storm J.P.

376.0
364.5
361.0
337.0
313.0
302.0
298.0
285.0
250.0
238.5
199.0
169.0

52
51
50
48
44
41
40
38
36
34
29
26
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Groep c:
Van der Meer is koploper in de C-groep en weer op weg naar de B-groep. Voor de
tweede promotieplaats komen vier mensen in aanmerking, waarbij vooral De Jong
(nieuw!) en Bosma (zoals verwacht, zie aanzet mei 1994) opvallen.
Verder valt op dat deze groep bijna uit zijn voegen barst. Als dat zo blijft dan wordt
er een D-groep gevormd en zal de strijd ook in de middenmoot ontbranden om
maar vooral bij de eerste twaalf te zijn.
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Meer L. van der
Jong D. de
Riethorst K.
Hofman R.
Bosma M.
Spitse K.
Noordam R.
Berg W. de
Kord N.
Hofstra M.
Piepot W.
Abrahams R.
Dun G.
Nijmeijer P.
Reza
Kremer H.
Bos T.
Snuverink M.
Straat C. v.d.
Abrahams G.
Magsoudian S.
Zijffers R.
Aalbregtse R.
Muldenj B.

352.5
315.5
304.0
297.5
283.0
240.0
235.0
220.0
219.5
187.0
183.5
166.5
156.0
153.5
142.0
136.5
136.0
131.0
122.0
96.0
91.5
75.0
69.5
57.5

49
45
43
39
37
35
33
31
30
28
27
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Het leven is een schaakbord, de velden zijn dagen en nachten, wij zijn de stukken,
speler is het lot, door wie wij verschoven, geruild, geslagen en één voor één weer
in de doos teruggestopt.
Edward Fitzgerald, The Rubaiyat of Omar Khayam.
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OVERZICHT 6E RONDE
Bos T.
- Kord N.
Bosma M.
- Dun G.
Dadkhodaie S.
- Straat H.
Hofstra M.
- Aalbregtse R.
Jansen G.
- Eggersman M.
Kooy A. van de
- Jonge L. de
Mol C.
- Stevens W.
Noordam R.
- Jong D. de
Oosten F. van
- Til J. van
Straat C. v.d.
- Snuverink M.
Vries R. de
- Lunenborg A.
OVERZICHT 7E RONDE
Aalbregtse R.
- Spitse K.
Abrahams G.
- Bos T.
Berg W. de
- Jonker T.
Doornbos F.
- Riethorst K.
Hofman R.
- Oldenkamp J.
Hofstee K.
- Meer L. van der
Jong D. de
- Reinders H.
Kord N.
- Straat C. v.d.
Kremer H.
- Abrahams R.
Nijmeijer P.
- Piepot W.
Rehorst W.
- Krol G.
Snuverink M.
- Hofstra M.
Storm J.P.
- Bosma M.
Straat H.
- Noordam R.
Wetten T. van
- Dun G.
OVERZICHT 8E RONDE
Abrahams R.
- Aalbregtse R.
Berg W. de
- Straat H.
Doornbos F.
- Meer L. van der
Dun G.
- Snuverink M.
Eggersman M.
- Vries R. de
Hofstra M.
- Piepot W.
Jong D. de
- Krikken J.
Jonge L. de
- Mol C.
Jonker T.
- Seventer T. van
Krol G.
- Kooy A. van de
Lunenborg A.
- Hofstee K.
Maghsoudian S.
- Abrahams G.
Nijmeijer P.
- Kremer H.
Noordam R.
- Hofman R.
Oosten F. van
- Jansen G.
Reinders H.
- Dadkhodaie S.
Riethorst K.
- Hoorn J. van
Spitse K.
- Kord N.
Stevens W.
- Oldenkamp J.
Til J. van
- Rehorst W.
Wetten T. van
- Bosma M.
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0-1
1-0
1-0
1-0
rem
rem
1-0
0-1
rem
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
rem
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
rem
1-0
1-0
1-0
0-1
rem
rem
0-1
0-1
0-1
0-1
rem
0-1
1-0
1-0
0-1
rem
rem
rem
0-1
rem
1-0
0-1
1-0

OVERZICHT 9E RONDE
Aalbregtse R.
- Abrahams G.
Bos T.
- Maghsoudian S.
Bosma M.
- Doornbos F.
Eggersman M.
- Jonker T.
Hofstee K.
- Dadkhodaie S.
Hoorn J. van
- Jong D. de
Jansen G.
- Krikken J.
Kooy A. van de
- Til J. van
Kord N.
- Berg W. de
Kremer H.
- Snuverink M.
Krol G.
- Oosten F. van
Meer L. van der
- Straat H.
Mulderij B.
- Nijmeijer P.
Noordam R.
- Wetten T. van
Piepot W.
- Spitse K.
Rehorst W.
- Lunenborg A.
Riethorst K.
- Reinders H.
Straat C. v.d.
- Hofstra M.
Vries R. de
- Mol C.
OVERZICHT 10E RONDE
Aalbregtse R.
- Maghsoudian S.
Abrahams G.
- Kremer H.
Abrahams R.
- Mulderij B.
Berg W. de
- Riethorst K.
Bos T.
- Nijmeijer P.
Dadkhodaie S.
- Hoorn J. van
Hofstra M.
- Noordam R.
Jong D. de
- Doornbos F.
Jonge L. de
- Stevens W.
Kooy A. van de
- Jansen G.
Krikken J.
- Seventer T. van
Krol G.
- Jonker T.
Lunenborg A.
- Mol C.
Oldenkamp J.
- Eggersman M.
Oosten F. van
- Vries R. de
Piepot W.
- Straat C. v.d.
Snuverink M.
- Kord N.
Spitse K.
- Dun G.
Straat H.
- Bosma M.
Til J. van
- Hofstee K.
Wetten T. van
- Meer L. van der
OVERZICHT 11E RONDE
Doornbos F.
Hofstee K.
Dun G.
- Piepot W.
Eggersman M.
- Rehorst W.
Hoorn J. van
- Bosma M.
Kord N.
- Hofstra M.
Kremer H.
- Mulderij B.
Maghsoudian S.
- Snuverink M.
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1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
rem
1-0
rem
0-1
0-1
0-1
rem
0-1
1-0
0-1
rem
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
rem
1-0
0-1
0-1
1-0
rem
0-1
rem
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
rem
rem
0-1
rem
rem
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0

Meer L. van der
- Til J. van
Nijmeijer P.
- Abrahams G.
Noordam R.
- Berg W. de
Oldenkamp J.
- Reinders H.
Riethorst K.
- WettenT.van
Spitse K.
- Bos T.
Storm J.P.
- Jong D. de
Straat C. v.d.
- Abrahams R.
Straat H.
- Hofman R.
OVERZICHT 12E RONDE
Abrahams G.
- Straat C. v.d.
Bosma M.
- Noordam R.
Dun G.
- Maghsoudian S.
Hofman R.
- Storm J.P.
Hofstee K.
- Krikken J.
Jansen G.
- Vries R. de
Jong D. de
- Straat H.
Jonker T.
- Doornbos F.
Kord N.
- Abrahams R.
Lunenborg A.
- Oosten F. van
Mol C.
- Eggersman M.
Mulderij B.
- Aalbregtse R.
Rehorst W.
- Jonge L. de
Reinders H.
- Hoorn J. van
Seventer T. van
- Krol G.
Stevens W.
- Kooy A. van de
Til J. van
- Oldenkamp J.
OVERZICHT 13E RONDE
Abrahams R.
- Dun G.
Bosma M.
- Jong D. de
Eggersman M.
- Hofstee K.
Hofstra M.
- Spitse K.
Hoorn J. van
- Noordam R.
Jansen G.
- Stevens W.
Kooy A. van de
- Seventer T. van
Kremer H.
- Aalbregtse R.
Krikken J.
- Jonge L. de
Maghsoudian S.
- Nijmeijer P.
Meer L. van der
- Lunenborg A.
Oldenkamp J.
- Dadkhodaie S.
Oosten F. van
- Mol C.
Piepot W.
- Bos T.
Reza
- Kord N.
Snuverink M.
- Abrahams G.
Storm J.P.
- Berg W. de
Straat H.
- Riethorst K.
Til J. van
- Krol G.
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1-0
1-0
rem
1-0
rem
1-0
0-1
rem
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
rem
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
rem
1-0
rem
rem
0-1
1-0
0-1
rem
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
rem
1-0
0-1
rem
1-0
0-1
rem

RATINGS NA 16 RONDEN
nr
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

naam
Mol C.
Oosten F. van
Jansen G.
Lunenborg A.
Seventer T. van
Vries R. de
Stevens W.
Hofstee K.
Kooy A. van de
Eggersman M.
Spitse K.
Rehorst W.
Dadkhodaie S.
Til J. van
Jonge L. de
Oldenkamp J.
Riethorst K.
Jong D. de
Krikken J.
Krol G.
Hoorn J. van
Meer L. van der
Hofman R.
Jonker T.
Doornbos F.
Straat H.
Bosma M.
Wetten T. van
Abrahams R.
Storm J.P.
Reinders H.
Piepot W.
Bos T.
Dun G.
Kord N.
Noordam R.
Berg W. de
Zijffers R.
Nijmeijer P.
Hofstra M.
Kremer H.
Straat C. van der
Snuverink M.
Abrahams G.
Maghsoudian S.
Aalbregtse R.

startr.
1780
1665
1690
1690
1630
1600
1490
1595
1485
1525
1485
1560
1525
1510
1485
1495
1480
1395
1490
1375
1455
1385
1420
1420
1365
1405
1330
1270
1305
1340
1310
1195
1125
1235
1220
1235
1115
1195
1100

rating
1779
1687
1659
1642
1606
1603
1587
1573
1566
1549
1548
1518
1515
1511
1506
1473
1465
1461
1457
1449
1444
1442
1441
1424
1424
1379
1375
1355
1342
1331
1317
1281
1271
1269
1246
1213
1206
1203
1176
1168
1166
1129
1107
1092
1039
901

10

verschil
-1
+22
-31
-48
-24
+3
+97
-22
+81
+24
+33
-45
-14
-4
-12
-30
-23
+54
-46
+67
-14
+39
+4
-41
+10
-50
+1
+47
-24
-69
-41
+51
+88
-29
-17
-59
+53
-29
+7

Even Voorstellen ?
Bert Janmaat, sinds ruim 2 jaar woonachtig in Hoogeveen. Kunstlievend schaakliefhebber, sinds kort part-time lid van jullie illustere schaakvereniging.
(On)Bekend van zomercompetitie, vluggertjesavonden en thuiswedstrijden van het
eerste team. Tijdgebrek noopt mij voorlopig af te zien van de interne competitie.
Het ligt wel in mijn bedoeling om op termijn volledig mee te draaien.
Mijn dank voor de geboden mogelijkheid om op deze manier toch extern te kunnen
spelen. Als tegenprestatie bied ik jullie een kijkje in mijn beperkte openingsrepertoire. Met wit pleeg ik steevast te openen met de koningspion. Met zwart zoek ik
als het enigszins mogelijk is de Hollandse verdediging. (Misschien tips verder op
in dit blad, red.) Verder word ik niet overmatig gehinderd door theoretische kennis.
De sfeer op de club is mij tot dusverre prima bevallen en ik hoop deze nog lang op
te mogen snuiven en vele boeiende partijen te spelen.
Met vriendelijke groet en de beste wensen voor 1995,
Bert Janmaat

STICHTING MAX EUWE-CENTRUM AMSTERDAM
Er is een schaakcursus van de schaakacademie
"MAX EUWE" in Enschede.
Deze cursus begint l februari, is dan om de
twee weken en er zijn 6 avonden.
Koene Hofstee gaat er een heen heeft iemand zin
om mee te gaan neem dan contact met hem op.
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STELLINGSBEOORDELING
Omdat Wim Stevens door omstandigheden niet zijn rubriek kon maken heb ik maar
wat opgezocht in mijn archief.
Van uit een stellingsbeoordeling kan een plan opgesteld worden. In dat plan
moet men rekening houden met de volgende kenmerken.
Deze stellingskenmerken of positionele kenmerken kunnen worden opgehangen
aan de drie volgende factoren
1. Zwakke en sterke velden
2. pionnenstructuur
3. Activiteit van de stukken
Deze positionele kenmerken hangen ten nauwste met elkaar samen en kunnen
daarom moeilijk los van elkaar gezien worden. De betekenis van deze kenmerken
is bovendien niet in iedere stelling dezelfde. Bij iedere beoordeling van een stelling
(= beoordeling van de kenmerken van de stelling) zal men de voor en nadelen van
elk van de kenmerken op een rij moeten zetten en nagaan of de geconstateerde
voor en nadelen benut, resp. uitgebuit kunnen worden.
Men kan dit proces van stellingsbeoordeling en plan ook in medische termen
uitdrukken: diagnose en behandeling.
Een stellingsbeoordeling dient altijd pragmatisch, realistisch en flexibel te zijn.
Zo heeft het weinig zin al te zeer de nadruk te leggen op een theoretische zwakte
die niet kan worden uitgebuit: een zwak veld bv. is pas werkelijk zwak, als de
mogelijkheid aanwezig is op dat zwakke veld invloed uit te oefenen of het zwakke
veld te bezetten.
1. Zwakke en sterke velden.
Euwe definieert een Zwak veld
als een veld dat zich in de eigen stelling
bevindt en waarop de tegenstander invloed
kan uitoefenen of een stuk kan plaatsen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een veld in
bijna alle gevallen zwak is, als het niet door
eigen pionnen kan worden gedekt.
Deze constatering wijst direct op de relatie
tussen zwakke velden en pionnenstructuur.
Wat voor de ene partij een zwak veld is,
is voor de andere partij juist een sterk veld.
De strijd om de kritische velden is één van
de belangrijkste elementen van het positiespel.
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De pion: de ruggegraat van de stelling.
Diagram l: Stellingsbeoordeling:
1. De zwarte pionnenstelling is geheel in tact: geen zwaktes.
2. De witte pionnenstelling is geknakt: door het slaan op f3 met de g-pion op een
bepaald moment in de partij, heeft wit een gat gekregen op h3.
Plan voor zwart:
1. De koning naar h3 brengen en zo de witte koning binden aan Pion h2.
2. De pionnen op de koningsvleugel naar voren brengen.
3. Gedeeltelijke pionnenafruil op de koningsvleugel afdwingen.
4. Verovering van de witte e-pion, waarna de winst zeker is.
Diagram 2: Stellingsbeoordeling:
1. De witte koning is reeds ver opgerukt
en houdt de zwarte koning in bedwang.
2. Door de zwarte pion op g7 word wit
verhinderd direct op de koninigsvleugel
in te grijpen.
Plan voor wit:
1. De pionnen op de koningsvleugel naar
voren brengen en de verdedigende
functie van pion g7 opheffen.
2. Verovering van een pion op de
koningsvleugel.
Diagram 3. Stellingsbeoordeling:
1. Door de verhouding van de pionnen op
de koningsvieugel van 2:1 heeft wit de
mogelijkheid een vrijpion te maken.
2. Weliswaar heeft zwart een vrijpion op
e5, maar deze is geïsoleerd.
Plan voor wit:
l. Een vrijpion creëren door de koningsvieugel pionnen naar voren brengen en de
zwarte g-pion af te ruilen.2. Binding van
de zwarte koning aan de vrijpion en
daardoor gelegenheid om de zwarte epion te veroveren.
3. Zwenking naar de damevleugel en
verovering van de zwarte pionnen.
Hoe de winstvoering kan gaan vindt men op pag. 31
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Stellingsbeoordeling en plan.
De zeven regels van Karpov:
1. Hoe zijn de verhoudingen in materieel opzicht?
2. Zijn er directe dreigingen?
3. Hoe is de positie van de koningen? Loop de eigen koning gevaar?
4. Hoe is de pionnenstructuur? Zijn er sterke en zwakke velden?
5. Zijn open lijnen bezet?
6. Hoe is de situatie in het centrum? Hoe staat het met de ruimte?
7. Hoe staat het met ontwikkeling van stukken? Hoe staan ze ten opzichte van
elkaar?
Op grond van het antwoord op deze
vragen kan een plan worden opgesteld.
Stellingsbeoordeling:
De eerste 6 vragen leveren geen onrustbarende antwoorden op. De 7e echter wel:
Het paard op a5 staat buiten spel en kan
slechts door omslachtige manoeuvres weer
in het spel betrokken worden.
Plan voor wit:
Verplaatsing van het strijdtoneel naar de
koningsvlegel, omdat wit daar praktisch
met een stuk meer aan het werk kan en het
zwart veel tijd zal kosten zijn paard op a5
te activeren.
Partijverloop.
19. Ph4 a6 20. a4 Da7 21 Pf5 Lf8 22. Pe4 Pxe4 23. Lxe4 b6 24. Dd1 axb5 25. axb5
Ld7 26. Dh5 Le6 27. Lf4 Pb3 28. Ddl Da2 29. h4 Pal 30. h5 Pc2 31. Le5 Db2 32.
Lc7 Pa3 33. Dg4 Dcl+ 34. Kg2 Pbl 35. Lf4 Pd2 36. De2 1-0.
Piket-Kasparov, Tilburg 1989
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. c4 Lg7 4. Pc3 0-0
5. e4 d6 6. Le2 e5 7. 0-0 Pc6 8. d5 Pe7
9. Pel Pd7 10. Le3 fS 11. f3 f4 12. Lf2 g5
13. b4 Pf6 14. c5 Pg6 15. cxd6 cxd6
16. Tel Tf7 17 a4 Lf8 18. a5 Ld7
19. Pb5 g4 20. Pe7 g3 21. Pxa8
Ph5 22. Khl gxf2 23. Txf2 Pg3
24. Kgl Dxa8 25. Lc4 a6 26. Dd3. Da7
27. b5 axb5 28. Lxb5 Ph1 0-1.
Anky
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OEFENOPGAVEN

Stelling na:
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6
5.f3 0-0 6.Le3 e5 7.d5 Ph5 8.Dd2 Db4+
9.g3 Pxg3

Stelling na:
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6
5.f3 0-0 6.Le3 Pc6 7.Pge2 Tb8 8.Dd2
Te8 9.Pel e5 10.Pb3 exd4 11.Pxd4 Pe5
12.Le2 a6 13.0-0 c5 14.Pc2 Le6
15.b3 Da5

Stelling na:
1. d4 Pf6 2.c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5.
f3 0-0 6. Le3 Pc6 7. Pge2 Tb8 8. Dd2
Te8 9. Pel e5 10. d5 Pd4 11. Pb3 c5 12.
dxc6 e.p. bxc6 13. Pxd4 exd4 14. Lxd4
c5 15. Le3 d5

Stelling na.
1. d4 d6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 Pc6 5.
d5 Pd4 6. Le3 c5 7. Pge2 Db6 8. Pxd4
exd4 9. Pa4 dxe3 10. Pxb6 exf2
11. Kxf2
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DE HOLLANDSE OPENINGEN
Dit boek heb ik op 5 dec. gekregen. Ik vond het zeer interessant en wel jullie graag
mee laten genieten. Het is een handreiking voor een ieder die er geen gat meer in
ziet en geschreven door drs. Z.W. Pietersen en ir. S. Klaasen
De deur opening
"Met de deur in huis vallen" is bij deze opening niet mogelijk. Wel word er vaak
naar deze opening verwezen als er conflicten ontstaan.
De wegwerp opening (metalen afvalbak)
Soms blijkt een opening al snel verkeerd gekozen.
Hoewel een strakke blik dan soms uitkomst kan bieden, is zo'n opening vaak toch
doorslaggevend en zowel de oorzaak als de vindplaats van verloren stukken.
De meervoudige opening (straatgoot put)
Een goede opening komt zelden alleen, in dit geval is aan de drievoudige opening
ook nog een kleine opening aan de bovenzijde toegevoegd. Zo blijkt dat het nooit
kwaad kan om wat extra openingen achter de hand te houden.
De mondopening
In de praktijk blijkt dat goed gekozen verbale ondersteuning een opening kan
maken of breken. Vergeet hierbij niet de vulling van het zijkanten.
De gesloten opening
Uit tactisch oogpunt is het veelal gewenst om de geheimen die zich achter de opening bevinden niet aan de openbaarheid pnjs te geven. Ook op veler verzoek dient
deze situatie niet gewijzigd te worden. Omdat stank voor dank het gevolg zal zijn.
De speelse opening (buis in speeltuin)
Een opening hoeft niet altijd functioneel te zijn op een directe manier. Wanneer dat
wordt vergeten kan dat (zeker in dit geval) tot zeer vreemde situaties leiden.
De verborgen opening (Doolhof met op voorgrond straatgoot put)
Wellicht wordt in deze opening een reeds bekende opening herkend. Zo blijkt dat
misleiding vaak een bruikbaar gereedschap is. De echte natuurliefhebber doorziet
echter de daadwerkelijke opening.
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De daad werkelijke opening
In alle consternatie betreffende de opening moet niet het belangrijkste worden
vergeten: De opening van de opening. Wordt de opening niet geopend, dan blijft
deze gesloten en zal van een opening geen sprake kunnen zijn. Eventueel kan dan
wel gesproken worden van een sluiting maar het bestaan hiervan is zonder opening
nog steeds dubieus. Zo zou de sluiting heropend kunnen worden tot een volwaardig
opening wat mijns inziens alleen maar tot verwarring leidt.
Anky

Curiositeit
Voor de curiositeiten-liefhebber tenslotte in korte notatie een demonstratie-partij
die in Miami werd gespeeld. De eerste 'zetten' deden de spelers door om beurten de
stukken op een vrij verkiesbaar veld op de onderste rij te plaatsen, waarna de
volgende 'beginstelling' ontstond:
Wit Seirawam - zwart Browne 1.e4, c5
2. c3, e5 3. Pe3, Pf6 4. Pe2, b6 5. f3, d5
6. exd5, Pxd5 7. Pxd5, Dxd5 8. d4, exd4
9. exd4, Pe6 10. Pe3, Dh5 11. dxc5, bxc5
12. Le4, Pf4 13. Txd8, Txd8 14. Td1, Te8
15. De1 Opmerkelijk hoe snel het een
gewoon aanzien heeft gekregen. 15.... f5
16. La8, Dg6 17. g3, Ph5 18. f4, Dh6
19. Td3. Da6 20. Ddl, Pf6 21. Df3, c4
22. Td2, Le7 23. Dc6, Dxc6
24. Lxc6, Tel 25. Kg2, a6
26. Te2, Txe2+ 27. Pxe2, Kg8
18. Ld4, Kf7 29. Kf3 Remise
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CHANDLER. Het venijn zit in de staart.
"Een goed begin is het halve werk". Daar zit natuurlijk wel wat in, maar voor een
schaakpartij is het beslist te optimistisch. Goed openen is wel van belang, maar
veel partijen worden pas in het midden of eindspel beslist, ongeacht de opening.
Een groot kampioen als Karpov opent als regel op een veilige, verwachtbare manier, zonder experimenten, maar hij haalt de buit pas in midden of eindspel binnen,
vaak in situaties die op ons nederige nivo als remise-achtig beoordeeld worden.
Eigenlijk bewijst dat zijn superieure vaardigheid méér dan wanneer hij het moest
hebben van een encyclopedische kennis van varianten en snufjes in de opening.
In een partij die in een Londens toernooi in 1992
gespeeld werd tussen Zilberman en Chandler, was
in 22 zetten niets vermeldenswaardigs voorgevallen. Het diagram geeft de stand na zet 23. Beide
spelers hadden op afruil gespeeld. De witte loper op
cl was op zijn beginplaats terug door het slaan van
een zwarte toren als besluit van de ruilpartij.
Met 23... Dc5 viel Zwart, de loper op e1 aan, die
naar b2 uitweek in de verwachting van de loperruil
en remise. Maar Zwart zette 24...e5! Als Wit zo
graag wilde ruilen, dan kreeg hij op d4 te maken
met een zwarte vrijpion.
Zwart was kennelijk niet van plan zelf op b2 te ruilen. Er zat niet veel anders op
dan 25. Lb2xLd4 en e5xd4. Nu moest Zwart pion d4 laten promoveren, eventueel
via dameruil en extra dreiging met oprukkende a en b-pionnen. De witte dame
moest pionnen e4 en a2 verdedigen, mat op de onderste lijn voorkomen en dameruil niet toelaten tenzij de witte koning bij de hand zou zijn om terug te nemen en
promotie te ondervangen. Het belang van Zwart was dus de witte koning op een
afstand te houden.
De partij verliep verder als volgt:
(23. Lclx,Dc5)
24. Lb2, e5 !
25. Kfl, b5
26. g3, a5
27. h3, a4
28. ba4, ba4
29. Ld4x ed4x
30. Dd3, a3
31. Ke2, Db4

32. Dc2,Db5
33. Dd3,Db2+
34. Dd2, Dbl
35. Kf3, h6
36.h4, h5
(Op 36... , Db2
volgt 37. Ke2)
37. De2, Dhl+
38. Kf4, Del

39. Kf3, Dc3+
40. Kg2, d3
41. De3, Dc4
42. e5, Dd5+
43. Df3, Dd7
44. Ddl, d2
45. f3, Dd5
Wit geeft op.

F. van Oosten
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HANDOKO. op teven en dood.
Ik heb indertijd op mij genomen af en toe spelers uit Azië te presenteren, te
beginnen met Indonesië. De volgende party van Handoko tegen de Zwitser Züger
uit de Olympiade van 1992 in Manilla past volledig bij het thema van vaardigheid
zonder uit het hoofd geleerde zettenreeksen uit openingsvarianten.
Commentaar tussen de zetten is achterwege gelaten. Zij spreken immers voor zich
zelf. Breek door en sla er op.
1. e4 e6
2. d4 d5
3. ed5x ed5x
4. Pf3 Pc6
5. Ld3 Lg4
6. c3 Df6
7. De2 Kd7
8. Le3 Lf3x
9. gf3x Ld6
10. Pd2 Pge7

11. Pe4! De4x
12. fe4x Dh4
13. e5 Pd5
14. 0-0-0 Pe3x
15. fe3x Le7
16. Thf1 Thf8
17. Lf5x Ke8
18. d5 Pe5x
19. Db5 Kd8
20. Tf4 Dh5

Frits van Oosten.
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De Externe competitie.
Het eerste:
Wij, in de Nosbo. Onze eerste wedstrijd was meteen at uit, helemaal naar Hoogeveen. Het tweede van die club was onze tegenstander. Het was daar erg gezellig,
een mooie speelgelegenheid en voortreffelijk onderhouden materiaal. Onze
gastheren verwelkomen ons met aardige woorden en prima koffie. Hun schaakniveau viel ons echter zwaar tegen, waren dat nu de kampioenskandidaten van
vorig jaar? Omdat ze zo aardig waren stonden we ze drie remises toe maar aan de
overige borden moesten ze het volle punt inleveren. Zo werd het 6½-1½ voor ons.
In de tweede ronde werd ons een lange reis bespaard want we speelden toen
thuis tegen Valthermond l. Ook nu verloor niemand. Van Oosten en de Jansens
speelden remise, de eerste voor Valthermond, en de tweede was ik, hoewel ik
halverwege rondliep met een glunderende smoel waar de gewonnen stand vanaf
straalde. Nooit te vroeg juichen! Ook nu wonnen we dus met 6½-1½.
Gert.
Hoogeveen l
C.Mol
B. Janmaat
F. van Oosten
ik
R. de Vries
W. Stevens
A.Lunenborg
T.v.Seventer

- Valthermond l
- H.Jansen
- J.Deen
- H.Stuut sr.
- H.Pronk
- J.Wind
- E.Postema
- B.Deen
- J. Meijer

rem
1-0
rem
rem
1-0
1-0
1-0
1-0

rating
1770
1435
1285
1485
1560
1235
1240
1270

1. Opening gesloten tegen de taaie speler, een oude bekende uit Valtermond.
Het staat op dit moment iets beter voor zwart met pluspion.
2. Onregelmatige opening. Middenspel gelijk op; Wit(?) had ruimtelijk overwicht?). Dat leidde tot stukkenruil(?) en tot l - 0.
3. Van Oosten moest vechten voor remise, hetgeen hem lukte.
4. Een mooie offercombinatie werd vakkundig gepasseerd en .... moest met
remise genoegen nemen.
5. Onregelmatige opening. Vrij snel pion winst voor zwart en daarna gedwongen tot winst gevoerd.
6. Onregelmatige opening. Ontwikkelingsvoorsprong voor wit. Tot winst
uitgevoerd.
7. Siciliaanse opening. Al vrij snel won zwart een pion en werden de Dame's
afgeruild. Op de lle zet kon wit een vuist maken, maar hij ging terug in de
verdediging, waarna zwart zich sterk maakte en won.
8. Na de 4e zwakke zetten van zwart kwam Meijer er niet meer aan te pas.

20

Na deze flitsende start zou je zo zeggen dat dit ons team kampioenskansen moet
hebben. Welnu, vergeet dat maar. Vanwaar dit pessimistische geluid van iemand
die anders altijd optimisme uitstraalt?
Nou, dat zit zo. In onze groep zit namelijk ook Haren 3. Haren l en Haren 2 spelen
beide in de KNSB. Hun derde speelt dus noch in de promotieklasse, noch in de
eerste klas maar in die van ons.Dat kan weliswaar, maar een aantal spelers van
Haren l en 2 willen niet de KNSB-wedstrijden op zaterdag spelen en zijn daardoor
voor het 3e opgegeven. Deze spelers spelen dus 3 a 4 klassen lager dan hun niveau.
Hun eerste wedstrijd wonnen ze dan ook met 8-0 en waarschijnlijk wordt dat ook
de uitslag in de tweede ronde tegen ESG 3. De gemiddelde rating van dat team is
1800 en in onze club is er nog niemand die zo'n score haalt.
Op 10 jan. speelt ons tweede tegen dit KNSB-team thuis, wat zullen we in hun
koffie doen. Wij spelen uit tegen hen op 24 feb. en dan ...gaan...we...er.....heen....
om........te.........WINNEN!!!!"
Gert.
Hoogeveen 2
- Hoogeveen 1
Saïd
- C. Mol
0-1
M. Eggersman
- A. Janmaat
0-1
J. v.Til
- F. v.Oosten
rem
L. de Jonge
- W. Stevens
rem
K. Hofstee
- A. Lunenborg 0-1
J. v.Hoorn
- ik
0-1
A. vd. Kooy
- R. de Vries
rem
J. Krikken
- T. v.Seventer 0-1
Het tweede:
Omdat zowel het eerste als het tweede zijn ingedeeld in klasse 2A moesten deze
teams het op l november jl. het tegen elkaar opnemen. Het eerste team boekte een
prachtig resultaat door slechts 3 remises toe te staan en lijkt hiermee op de weg
terug naar de eerste klasse, waar het thuishoort. Het tweede team lijkt derhalve dit
jaar genoegen te moeten nemen met ten hoogste de tweede plaats.
-De partij Lunenborg-Hofstee was reeds vooruitgespeeld. Lange tijd leek het gelijk
op te gaan maar wit wist fraai te profiteren van een verzwakking op de koningsvleugel hetgeen haar een voorsprong gaf van 2 pionnen die uiteindelijk goed
bleken te zijn voor de volle winst.
-Van Hoorn en Jansen speelden een Siciliaanse opening waarna een gecompliceerd
centrumspel ontstond. Wit sloeg vervolgens een dubbele loperaaval af en
probeerde zelf een koningsaanval. Wit zag echter een paardvork over het hoofd en
verloor zijn dame. Opgeven was het enige wat nog restte.
-De Jonge en Stevens hielden elkaar gedurende de hele wedstrijd in evenwicht. Na
28 zetten werd tot remise besloten.
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-In de partij Krikken-Van Seventer verloor de eerste halverwege een stuk. Vervolgens klampte hij zich vast aan eventuele tijdnood van zijn tegenstander maar deze
maakte de partij netjes af 0-1.
-Mol stond tegen Said lange tijd een kwaliteit voor tegen een pion. Na 3½ uur
spelen bleek dit voldoende voor de winst.
-Van der Kooij en De Vries openden met de pirc-verdediging, die de eerste enig
initiatief gaf op de witte damevleugel. Door degelijk positiespel wist wit echter een
solide stelling te bereiken. Na afruil van de dames kwamen de spelers remise
overeen.
-Eggersman en Janmaat speelden de beruchte Orang-oetan opening. Er volgde een
spannende gelijk opgaande strijd waarbij wit in een volledig dichtgeschoven
centrum een pion verloor die uiteindelijk Janmaat de winst bracht.
-Tenslotte de partij Van Oosten-Van Til een damepion-opening gevolgd door
positioneel spel en een gelijk opgaande strijd met enkele tactische finesses. Nadat
de torens en de dames van het veld verdwenen waren werd tot remise besloten.
Voor de tweede ronde op l december j l. reisden wij naar Zuidlaren om tegen
het 2e team van Oostermoer te spelen. Vooraf hadden we tegen elkaar gezegd dat
we voor de winst gingen. De avond had een zeer spannend wedstrijdverloop. De
eerste 7 partijen eindigden alle in remise. De eventuele beslissing moest daarom
vallen in de laatste partij tussen Krikken en zijn tegenstander. Onder grote
belangstelling werd de partij afgebroken in een gewonnen stelling voor Krikken.
Een dag later gaf de tegenstander zich inderdaad telefonisch gewonnen, waarmee
de eindstand derhalve 4½-3½ in ons voordeel werd.
Koene.
Oostermoer 2
H.H. Vrieling
M. S. v. Timmeren
R.B. Bosscher
M. Lutter
B. Lahuis
H. Bottema
J.K. Nijveen
J.A. Noordhoek
Stand in klasse 2a
2 Haren 3
2 HGV 1
2 Oostermoer 2
2 Valtermond l
2 HGV 2
2 ESG3
1 Het Kasteel 2
1 J.H Kruit 2

rating
1535
1490
1345
g-r.
1455
1550
1400
1325
4
4
2
2
2
0
0
0

Hoogeveen 2
- A.v/d Kooi
- J. van Til
- K. hofstee
- L. de Jonge
- S. Dadkhodaie
- M. Eggersman
- J.G. van Hoorn
- J. Krikken
13
13
9
7½
6
2½
1
0

3 afg.
l afg.
3 afg.
l afg.
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pnt.
½-½
½-½
½-½
½-½
½-½
½-½
½-½
0- l

Het Derde:
Het begon zo mooi tegen het net gedegradeerde, maar toch sterke Leek.
Een speler van hen zou niet komen. Dat kwam mooi uit, want Rehorst wilde graag
op tijd naar huis, omdat zijn vrouw de volgende morgen opgenomen moest worden
in 't ziekenhuis. Bedankt Rehorst, dat je toch die avond gekomen bent, met het
principe afgesproken is afgesproken.
Dus we begonnen met l - 0, na 5 kwartier weer een punt door T. Jonker, ikzelf
stond in remise stelling, hetgeen wij overeen kwamen evenals J. Oldenkamp, 3-1
dus + 2 die gewonnen stonden van de laatste 2. Dan zit je als teamleider te duimen
achter je vest. Maar wat gebeurde er! Krol moest bij afruil de dame inleveren en de
partij. 3-2. Ton van Wetten stond eveneens gewonnen, maar door spanning had hij
zijn toren onbeschermd staan, en gingen de toren + partij. 3-3.
Toch nog een goed resultaat tegen het sterke Leek.
Hoogeveen 4
G. Krol
J. Oldenkamp
T. Jonker
T. van Wetten
W. Rehorst
H. Reinders

-

Leek 2
J. Steenbergen
E. v. Zandbergen
A. Venema
W. Slagter
J. de Munnik
S. van de Wal

rating
1410
1410
1360
1375
1290

3 -3
0- 1
½-½
1 -0
0- 1
1 -0
½-½

De tweede ronde begon goed. Ikzelf had als eerste mijn tegenstander plat. Even
daarna R. Hofman, dus 2-0 voor ons. Ton van Wetten presteerde het om een slechte
stelling om te zetten in een winstpunt 3-0. Nog een halve punt nodig uit 3 partijen.
Doornbos vergiste zich, gaf een toren weg en de partij. 3 - l. Rehorst had een zeer
spannende partij, maar kwam een tempo tekort en verloor. 3-2. T. Jonker stond
materiaal achter en moest het hoofd buigen.
H. Reinders.
Eelde/Patersw.
rating - Hoogeveen 3
3 -3
L. Steyvers
1615 - W. Rehorst
l -0
B. C. Krol
1640 - T. Jonker
l -0
W. Faber
1370 - R. Hofman
0- l
L. de Boer
1285 - F. Doornbos
l -0
P. v.d. Ploeg
1280 - H. Reinders
0- l
R. Bakker
1480 - T. van Wetten
0- l
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Het vierde:
Maandagavond 17 november met 5 schakers (en niets) op naar Emmen. De zesde
man was niet te vinden, vele afzeggingen. Het was bij vertrek al 1-0 voor Emmen.
Nijmeijer moest de volgende dag al om 6.45 met de trein, dus snel spelen en ?
winnen! Alvast l punt. Nijmeijer's laatste zet: toren geeft schaak + mat. Koning met
nog drie niet verzette pionnen voor zich.
Dun verloor helaas, maar Riethorst wist snel winst te maken 2-2.
De teamleider ging door de klok, hij dacht nog een kwartier cadeau te krijgen.Maar
helaas, ken uw spelregels. De Berg ging gelijk op (dus remise?). Maar toren en
koning kwamen op één lijn en wel zodanig dat De Berg schaak kon geven en een
toren als winst kreeg. Gelukkig toch nog 3-3.
E.S.G. 4
R. de Wild
J.K. de Lange
R. Drenth
B. de Haan
J. van Wieren
F. Peters

rating
1240
1155
1225
1435
1220
1100

-

Hoogeveen 4
K.J.H. Riethorst
L. van de Meer
W. de Berg
G. Dun
P. Nijmeijer
Niets

3-3
0- l
l -0
0- l
l -0
0- l
l -0

Voor de tweede ronde moest Hoogeveen 4 een uitgestelde wedstrijd (door mist)
tegen Klazinaveen l spelen en wel op dinsdag 6 december 1994.
Klazinaveen l was gedegradeerd uit klasse 2, maar bleek toch te sterk voor ons,
hoewel het spel niet slecht was. Op naar de volgende wedstrijd.
H.G.V. 4 - Kl.veen 1
L. van de Meer
K.J.H. Riethorst
W. de Berg
W. Piepot
H. Kremer
P. Nijmeijer

1-5
½-½
0- l
½-½
0- l
0- l
0- l

Stand in klasse 3A
1. Assen 4
2. Kl.veen l
3. H.G.V. 4
4. E.S.G. 4
5. Kl.veen 2
6. Kasteel 3
7. Ter Apel 2

Teamleider L.v.d.Meer
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2
1
1
1
2
2
1

4
2
1
1
0
0
-2

8½
4½
3
3
3½
1½
0

KM-vergoeding Uitwedstrijden Nosbo
Het komt nog al eens voor, dat er vragen worden gesteld over de
kilometervergoeding voor de chauffeurs, die rijden voor de
uitwedstrijden voor de Nosbocompetitie.
De Nosbo hanteert de volgende regeling:
We kunnen voor elk team het aantal kilometers
voor max. één auto declareren met een drempel
van 140 km. We ontvangen f 0,30 per km.
Een voorbeeld:
Er is voor een team in 4 uitwedstrijden 390 km gereden met één auto.
Dan kunnen we 250 km (390 - 140) declareren a f 0,30; dit is f 75,Voor de tweede auto, die natuurlijk altijd nodig is, ontvangt de club niets.
Chauffeurs kunnen (maar hoeven niet) hun declaraties bij de penningmeester
inleveren. Onze club betaalt f 0,25 per km.
Ik hoop, dat een en ander nu duidelijk is.
Verzekering l
Chauffeurs die voor de club rijden raden wij aan om wel een inzittendenverzekering te hebben. Bij een ongeval zou u aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de
schade van de inzittenden. Deze verzekering is niet duur en kan u een heleboel
ellende besparen.
Verzekering 2
Pas geleden is er uit de garderobe van Salawaku een jas ontvreemd; een bijzonder
vervelend voorval.
Op een vraag of wij daarvoor verzekerd zijn, luidt het antwoord nee. De club is
uitsluitend verzekerd voor:
- schaakborden, stukken en klokken.
Lieffert
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DE PARTIJ
Wit: R de Vries - Zwart: C. Mol - 15-11-1994
Opening wit: Siciliaans (plan) zwart: Caro-Kann verdediging
Overgaande naar de Franse variant.
1. e2-e4
2. f2-f4
3. e4-e5
4. Pgl-f3
5. d2-d4

c7-c6
d7-d5
e7-e6
c6-c5
Pb8-c6

6. c2-c3

Dd8-b6

7. a2-a3

Hiermee begint de strijd om veld d4, en is het zo goed
als een Franse opening geworden.
Speelruimte voor wit wordt beperkt i.v.m noodzakelijke
verdediging van de velden d4 en b2
i.v.m verdedigen van veld b4

Lc8-d7
8. b2-b4
9. c3xd4
10. Pbl-c3
11.Lcl-b2
12. Pc3-a4
13. Pa4-c5

Waarmee zwart moet kiezen en wit zich uit de
verdediging speelt.
c5xd4
a7-a6
Pc6-a7?
a6-a5?
Db6-c6
b7-b6

14. Pc5xd7
Dc6xd7
15. b4xa5, b6xa5
16. Ddl-b3,
Pg8-e7
17. Lfl-d3 Pe7-c6
18. 0-0
Lf8-e7

Het ontwikkelen van wit begint, zwart blijft op de
koningsvleugel "vast" staan.
Wellicht voor Ta8-c8
Geeft wit na Pc3-a4 prima mogelijkheden.
Zwart had hier ook Lf8-c5 kunnen spelen, maar het
witte paard op veld d4 is voor zwart ook niet aantrekkelijk, bovendien begint daarna de aanval op de
koningsvleugel middels Lfl-d3 en Ddl-g4 enz.
Jammer van het paard maar al het overige leidt ook tot
niets.
i.v.m veld b5
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19. g2-g4

Begin van de aanval op de koningsvleugel.
g7-g6
20. Db3-c2
h7-h5?? Deze zet geeft wit de gelegenheid om een stukoffer
te plaatsen d.v.m Ld3xg6 waarna wit uitstekend
komt te staan, (zie diagram)
21. Ld3xg6
f7xg6
22. Dc2xg6+
Ke8-d8
23. Pf3-g5
Le7xg5
Daarmee wordt de F-lijn geopend, maar is wel
noodzakelijk i.v.m Pg5-f7+ of Pg5-e6+ Tal-cl enz.
24. f4xg5
Dd7-h7?
Is fout, er volgt stukverlies.
25. Dg6xh7
Tfl-f8+
is ook mogelijk dan geeft nl. damewinst tegen een
toren (25.Tfl-f8+ Th8xf8 26. Dg6xh7 of 25.Tfl-f8
Ke8-c7 26. Tf8-f7+) Th8xh7
26. Tfl-f8+
Ke8-c7
27. Tf8xa8
28. Tal-cl
29. Ta8-f8
30. Tel-f l
31. Tfl-f7
32. Tg8-f8
33. Th8-h7
34. Lb2-c3
35. h2-h4
36. Lc3xa5
37. Tg7-c7
38. La5-b4
39. Th8xe7
40. Tc7xe7

Waarmee wit een kwaliteit en minimaal l pion voor
komt te staan.
h5xg4
Kc7-d7
Th7-g7
Tg7xg5
Pe6-e7
Pa7-c6
Tg5g8
g4-g3
Kd7-e8
Pe7-f5
Dreigt mat op c8.
Pf5-e7
Ke8-d8
Pc6xe7
Waarna Cristiaan op gaf.
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Kerstproblemen
Eindspel: de Réti-manoeuvre.
Net als verleden jaar hebben wij weer wat opgaven om de vrije dagen door te komen.
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In alle gevallen begint wit
Oplossingen komen in het volgende Aanzet.
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MOSKOU
Het lijkt haast alsof de immer fanatieke Gari Kasparov nauwelijks gebukt gaat onder
zijn tegenvallende prestaties op de schaakolympiade. Geen onvertogen woord kwam
over zijn lippen nadat hij dit weekeinde tot tweemaal toe goede stellingen in remise
had laten verzanden. Even bleef hij nog kijken hoe de rest van zijn team het er af bracht, daarna vertrok hij haastig. Op weg naar de zoveelste vergadering voor
Kasparov is de traditionele landenwedstrijd slechts het decor voor gewichtiger zaken.
De man die vorig jaar de wereldschaakbond FIDE de rug toekeerde om in samenwerking met Nigel Short de rebellenbond PCA op te richten, heeft zich bedacht. Het
beviel Kasparov slecht dat hij door de helft van de schaakwereld met de nek werd
aangekeken en het beviel hem nog minder dat de voorgoed verslagen gewaande concurrent Anatoli Karpov opeens ook weer wereldkampioen was geworden.
In Moskou moet dezer dagen de breuk
worden gelijmd die Kasparov eigenhandig
heeft veroorzaakt. Een verklaring van goede wil is al ondertekend door Kasparov en
het zittende FIDE-bestuur. In 1995 zullen
twee
wereldkampioenschappen worden
gehouden Terwijl Kasparov zijn PCA-titeI
verdedigt tegen de winnaar van de tweekamp
Anand - Kamsky werkt de FIDE de eigen
WK-cyclus af waarin Karpov, Gelfand,
Salov en Kamsky nog vertegenwoordigd zijn.
In 1996 zal dan een herenigingsmatch
worden gespeeld door de twee wereldkampioenen. Het klinkt allemaal als een klok en
de ware schaakliefhebber verheugt zich bij
voorbaat op al het moois dat hem de
komende jaren te wachten staat.
Helaas zit er een addertje onder het gras. Kasparov is alleen bereid tot verzoening als
de Filippijn Florencio Campomanes leiding aan de wereldschaakbond blijft geven.
Het is eigenlijk te gek voor woorden. Zijn hele leven lang heeft Kasparov ruzie
gemaakt met Campomanes. Hij heeft hem een boef genoemd en een dictator in de
stijl van Marcos maar nu is diezelfde Campomanes de enige met wie Kasparov zaken
wil doen. Terwijl dat reglementair helemaal niet kan. Het was de bedoeling dat
Campomanes dit jaar zou aftreden als president van de FIDE. Niet omdat de Filippijn
zijn incompetentie in het verleden ondubbelzinnig zou hebben bewezen, maar omdat
hij er na twaalf jaar genoeg van had.
De strijd om zijn opvolging was al in volle gang. De Fransman Kouatly, de Griek
Makropoulos en de Portugees Durao meldden zich op tijd aan als kandidaat en
voerden intensief campagne. Campomanes meldde zich niet op tijd aan en kan
volgens het reglement niet worden erkend als kandidaat.
Het is een probleem dat Kasparov en Campomanes met al hun vindingrijkheid
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proberen op te lossen. Als hun plan slaagt neemt de algemene vergadering aanstaande
dinsdag eerst een reglementswijziging aan die Campomanes toelaat tot het rijtje
presidentskandidaten.
Een bijkomende moeilijkheid is dat een tweederde meerderheid vereist is wil die
reglementswijziging geaccepteerd worden. Het zijn derhalve hectische dagen voor
Kasparov. Links en rechts probeert hij gedelegeerden ervan te overtuigen dat de
schaakwereld zonder Campomanes geen toekomst heeft en dat hij met de andere
presidentskandidaten absoluut geen zaken zal doen. Of Kasparovs plan zal lukken, is
onzeker. Velen zouden graag zien dat hij vol op zijn gezicht gaat maar een niet onbelangrijk deel van de gedelegeerden vindt het prachtig dat de wereldkampioen hen
voor eenmaal serieus neemt en is geneigd hem te steunen.
Aan de zijlijn kijkt Anatoli Karpov machteloos toe. De andere wereldkampioen is
geen speler in Moskou. Van Kasparov, de organisator van het spektakel in Moskou,
kreeg hij geen toestemming om met een eigen ploeg aan de olympiade mee te doen en
bij de F1DE lijkt de man die als enige steeds loyaal aan de bond is geweest plotseling
alle krediet verspeeld te hebben.
Oplossing drie zet
Mat kan op 2 manieren
1.Tb7-fxg2
1.Tb7-hxg2
2. Da8 - fg1(D)
2. Tg7 - fg1(D)
3. Tb1 - mat
3. Dxg1- mat
Oplossing blz 12-13
diagram l
l. ... Kf6 2. Kd2 Kg2 Kg5 3. Ke2 Kh4
4. Kfl Kh3 5. Kgl e5 6. Khl b5
7. Kgl f5 8. Khl g5 9. Kgl h5
10. Khl g4 11. e4 fxe4 12. fxe4 h4
13. Kgl g3 14. hxg3 hxg3 0-1
(wit verliest zijn e-pion en is
dan kansloos)
diagram 2
l. g4 Kd7 2. g5 Ke7 3. h4 Hd7
4. h5 Ke7 5. a4 a5 6. c4 Kd7
7. h6 g6 8. Kf6 Kd6 9. Kg7 Ke7
10. Kxh7 Kf7 11. c5 en wit wint
diagram 3
1. h4 a5 2. g4 a4 3. Kf2 a3
4. Ke3 Ke6 5. Ke4 Kf6 6. c4 b6
7. c3 Ke6 8. h5 gxh5 9. gxh5 Kf6
10. h6 Kg6 11. Kxe5 1-0
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Campomanes toch president
MOSKOU - De manier waarop de president van de FIDE wordt gekozen, is aan
herziening toe. Dat een bond met dertig leden, evenveel inbreng (één stem) heeft als
een bond met 300.000 leden is natuurlijk te gek voor woorden. Voor Campomanes is
dat altijd de basis van zijn succes geweest. Hij won ook gisteren (16 dec.) de
verkiezingen en blijft aan voor een vierde ambtstermijn. Dat de stemming geheim was,
was in zijn nadeel omdat veel bonden hem niet openlijk durven af te vallen.
Toch won hij met 78 tegen 66 stemmen. Zijn enige tegenstander was Kouatly.
Makropoulos en Duraq trokken zich terug, toen Campomanes als kandidaat werd
toegelaten. Volgens de afgevaardigde van de Nederlandse Schaakbond in Moskou
"Löwenthal" gebruikt Campomanes zware pressiemiddelen hij zei, de veiligheid van
buitenlandse delegaties niet te kunnen garanderen als hij niet gekozen zou worden.
In zijn bestuur werd opgenomen Makarov, vriend van Kasparov en voorzitter van een
van de twee Russische schaakbonden. Na de verkiezing kwam Campomanes met een
verrassend gebaar. Hij benoemde Durao en Kouatly als vice-voorzitters.
Nederland stemde op Kouatly. KNSB-voorzitter Hamers noemde het een
merkwaardige zaak, dat de verkiezingen gewonnen konden worden door iemand die
niet kandidaat was. "We hopen dat er rust ontstaat nu vogels van diverse pluimage bij
elkaar zijn. We willen wel herhaling van dit soort toestanden voorkomen."
Lobby voor olympisch schaken.
MOSKOU - De president van het internationaal Olympisch Comité, Juan Antonio
Samaranch, heeft zaterdag in Moskou met FIDE-president Campomanes en wereldkampioen Kasparov gesproken over 'de Olympische toekomst van het schaken.'
Samaranch bood de wereldschaakbond ruimte aan voor een bureau in Lausanne en
nodigde Campomanes, Kasparov en Makarov (voorzitter van de Russische schaakbond) uit voor gesprekken over integratie van het schaken in het programma van de
Olympische spelen. De schakers houden sinds 1927 hun eigen Olympiades, de laatste
vier decennia gebeurt dat eens in de twee jaar. Thans is het evenement aan de gang
Komt u ook leuke stukjes tegen in de krant? Lever het dan in bij de redaktie

Nou nee.........
zulke stapels kopy
verwachten we niet,
maar..........
tot 31 januari 1995 zijn
normale hoeveelheden
kopy welkom bij de redaktie.
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Advertenties:
Stomerij Speedy Clean Nije Nering
Hofstee belastingadvies
Wolf fin. adviezen Holl'veld
Vishandel Pruiksma
Unive verz. OBM Hoogeveen
Mazda Mastebroek
ABN-Amro
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