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Beste clubgenoten
In alle –veelal leuke- opwinding van deze decembermaand was het
Aanzet-stukje er bij in geschoten, totdat ik een briefje vond na een
telefoontje van Frans. December als feestmaand is voor mij ook de maand
van terugblikken en plannen maken.
Ik herhaal mezelf, doelbewust, met de vaststelling dat onze schaakclub een
bloeiende periode doormaakt. De interne competitie draait volop in een
goede gezellige sfeer. De grote opkomst en de relatieve kleine verschillen
in speelsterkte binnen de groepen staan garant voor boeiende partijen.
De externe resultaten houden niet echt over maar de animo om onze club
te vertegenwoordigen blijft meer dan voldoende. Ik vind het een
compliment waard dat onze teams, zover ik weet, nooit incompleet hun
wedstrijden afwerken. Hulde ook voor de teamleiders die daar natuurlijk
een belangrijke rol in spelen.
Ik wil ook graag de jeugdleiders een compliment maken voor de rustige
sfeer die er meestal heerst tijdens de schaakschool.
Welke voornemens hebben we voor volgend jaar?
Allereerst een flink aantal mooie partijen spelen, want daar zijn we een
schaakclub voor. De instructie blijft in de picture staan, er zijn volgend jaar
weer data voor gepland. Onder aanvoering van Frans pogen we de (basis-)
schoolschaakkampioenschappen (de spellingscontrole heeft geen moeite
met dit lelijke woord) nieuw leven in te blazen.
Ik wens, mede namens het bestuur, ieder heel fijne feestdagen en een
uiterst voorspoedig en gezond 2005 met veel vuurwerk op het schaakbord.
Bert
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Jeugdcompetitie
De jeugdcompetitie van dit jaar is de spannendste tot nu toe. De vorige
jeugdkampioenen wisten met een aanzienlijke voorsprong hun titel te
behalen. Dit seizoen gebeurt dat zeker niet. Dit komt omdat favoriet Mark
Dijkstra er zin in lijkt te hebben om de ranglijst aan te voeren. Na een
slechte eerste periode kwam Mark sterk terug. In de elfde ronde nam hij de
leiding in de competitie. Een ronde later ging het alweer mis. Hij verloor
van Tim Wiersma. Tim voert nu samen met Stefan Dijkstra de ranglijst aan.
Deze drie spelers hebben zich afgescheiden van de overige jeugdschakers
en zullen onderling uitmaken wie er kampioen wordt.
7E RONDE
Tim-Stefan D 1-0
Irmo-Jan 0-1
Ruben-Jetse 0-1
Stefan W-Harmen 0-1
Maatje-Tjarda 1-0
10E RONDE
Stefan D-Jetse 1-0
Mark-Jan 1-0
Harmen-Tim 0-1
Tjarda-Irmo 0-1
Maatje-Ruben 0-1
vrij: Stefan W

8E RONDE
Mark-Stefan D 1-0
Jan-Tim 0-1
Jetse-Jordy 0-1
Irmo-Harmen 0-1
Stefan W-Maatje 1-0
vrij: Tjarda
11E RONDE
Stefan D-Mark 0-1
Tim-Jan 1-0
Irmo-Jordy 1-0
Jetse-Ruben 1-0
Harmen-Stefan W ½-½
Tjarda-Maatje 0-1

STAND NA 12 RONDEN
1 Stefan Dijkstra
46
2 Tim Wiersma
46
3 Mark Dijkstra
45
4 Irmo vd Berghe
36
5 Jan Schepers
36
6 Jordy Knol
36
7 Harmen Tukstra
34
8 Ruben Hoeksta
34
9 Jetse Norel
33
10 Stefan Wildeboer
30
11 M. v. Broeckhuysen 26
12 Tjarda Norel
20
13 Robin Giethoorn
18

6/6
6/6
5/6
6/4
5/6
4/6
5/5
5/5
6/6
5/4
4/4
4/4
1/1

-/-/-/1
-/2
-/1
-/2
*/1
*/1
-/*/1
*/3
*/3
-/*
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9E RONDE
Stefan D-Harmen 1-0
Jordy-Mark 0-1
Jetse-Tim ½-½
Stefan W-Jan 0-1
Irmo-Maatje 1-0
Ruben-Tjarda 1-0
12E RONDE
Tim-Mark 1-0
Irmo-Stefan D 0-1
Jan-Jetse 1-0
Maatje-Jordy 0-1
Ruben-Tjarda 1-0
vrij: Harmen

Programma
datum Nosbo Interne Opm.

14-dec
3
1
17-dec
3
21-dec
S2
28-dec
4-jan
11-jan
2
13-jan B-1/4
18-jan
3
21-jan
4
25-jan
4
4
28-jan
4
28-jan
4
1-feb
5
8-feb
6
15-feb
I2;B4
21-feb
5
22-feb
5
7
25-feb
5
1-mrt
8
3-mrt
5
4-mrt
5
8-mrt
B
9
15-mrt
10
18-mrt
6
18-mrt
6
19-mrt
22-mrt
6
1
22-mrt
6
24-mrt
6
26-mrt

Hoogeveen 5 - Ter Apel; loting kw.fin. beker
ESG 5 - Hoogeveen 4
Snelschaak
geen schaken
kerst
geen schaken
kerst
Oostermoer - Hoogeveen (beker)
Hoogeveen 5 - ESG 3; Haren 6 - Hoogeveen 4
Hoogeveen - Staunton 2
Haren 3 - Hoogeveen 2
Hoogeveen 3 - Groningen 7 (j)
Instructie; laatste dag kwartfinale beker krokus
Roden - Hoogeveen
Hoogeveen 2 - Unitas 6; loting h.f. Beker
Kasteel 2 - Hoogeveen 3
HSP 3 - Hoogeveen 5
Hoogeveen 4 - Kasteel 3
Halve finale Nosbo-beker
Haren 5 - Hoogeveen 4
Hoogeveen 5 - Groningen 9 (j)
Drents Scholenkampioenschap
Hoogeveen 2 - Groningen 5
Hoogeveen 3 - Haren 4
Unitas 6 - Hoogeveen
Paastoernooi

Let op: wijzigingen Nosbo-competitie:
In de klassen 3A en 3B zijn Haren 6 en Groningen 9 uitgewisseld na een
protest van Groningen.
Het vierde moet nu eind januari niet naar Groningen maar naar Haren 6;
het vijfde krijgt 18 maart een thuiswedstrijd op vrijdag.
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Nosbo-competitie: eerste klasse
Het eerste en het tweede hebben van het onderlinge duel weer net zo’n
ouderwets spannende potje gemaakt als in voorafgaande jaren. Uiteindelijk
mocht het eerste onbeschadigd door, maar er moest hard voor geknokt
worden. Want tegen tienen ging de strijd op de meeste borden nog
behoorlijk gelijk op.
De sectie Nieuwlande zag de felle strijd van deze avond niet beloond. V/d
Star (1e) kwam niet lekker uit de opening, offerde een kwaliteit om wat
tegenkansen te krijgen, maar moest later erkennen dat het niet genoeg
geweest was. Verwijs (2e) zag geen andere mogelijkheid dan van alles op
v/d Sluijs af te gooien, maar ook bij hem bracht dit niet de stelling die hij
wilde. Een over het hoofd gezien lange-afstandsschaak (De7-a7 met schaak
naar Kg1 en aanval van een ongedekte La6) maakte een einde aan zijn
lijden. Van Til en De Jong hadden hun partij zo degelijk opgezet dat er
halverwege de avond al niets meer aan te beleven was. Uw reporter moest
zich inventief verdedigen tegen Jansen, maar dit lukte hem ook na een
dameruil op zet 23. Halverwege dus een mooie 2-2 stand, tenminste vanuit
het tweede gezien.
Jonker hield het lang vol tegen Janmaat, maar moest aan het eind wel
wat veel zetten doen in weinig tijd. Toen de vlag gevallen was, kostte
het wel eventjes voor vast kwam te staan dat er niet 37, niet 41 maar
slechts 39 zetten gedaan waren. Mol besloot toch maar even door
te drukken in onduidelijke stand tegen Hofstee en bracht ook het
volle punt binnen. Dat was wel nodig, want Lunenborg gaf
ineens een mooie voorsprong uit handen en verloor. Zo had
Sadallah aan remise genoeg voor de teamwinst, maar er moest
nog een oude rekening vereffend worden met Van Seventer
voor de nederlagen in de interne vorig jaar. Dat lukte en zo
kwam de eindstand op 5-3, maar het ging weer met
spektakel: Van Seventer stond in de kritieke fase een
kwaliteit achter, had een toren instaan en deed ijskoud
nog een paard in de aanbieding. Er zaten dan ook flinke
matdreigingen voor hem in. Een paar zetten later leek
de stelling zelfs weer vrijwel gelijk te zijn, maar
uiteindelijk trok Sadallah aan het langste eind.
Elders in dit nummer een analyse van de winnaar.
FvA
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Groningen 5 - Hoogeveen
3-5
Soms heb je van die schaakavonden dat alles tegen zit. Daar was van deze
avond absoluut geen sprake van. Ondanks dat de 2 vooruitgespeelde
partijen gewonnen waren door Sadallah en Janmaat, leek het er niet op dat
we met een overwinning naar huis zouden gaan.
V/d Star speelde voor Sinterklaas en gaf zijn tegenstander een stuk cadeau.
Gelukkig kwam hij op tijd achter dat het nog een paar dagen te vroeg was
om voor Sinterklaas te spelen en wist uiteindelijk nog een remise uit te
slepen door zijn tegenstander op eeuwig schaak te houden. Ondertussen
stond Lunenborg een kwaliteit voor, maar was bang voor de opkomende
pionnen. Ze koos eieren voor haar geld en nam remise aan. Even later had
Hoogeveen haar eerste nederlaag te incasseren. De Jong kwam niet goed
uit de opening. Ondanks diverse pogingen viel de nederlaag niet te
voorkomen. Ik kwam ook niet goed uit de opening en zag mij genoodzaakt
om 2 pionnen te offeren. Ik kreeg hier tot mijn verbazing een goeie
koningsaanval voor en na de tijdscontrole kon ik mijn tegenstander mat
zetten. V/d Sluijs speelde een goeie partij, maar kwam plotseling slecht te
staan. Even later was zijn tegenstander zo vrijgevig om hem een toren
cadeau te geven. De winst was nu definitief binnen voor Hoogeveen.
Sybesma, plaatsvervanger voor Jansen, zag weinig terug voor zijn
geofferde pion. Hij hield zich lang staande, maar de klok werkte helaas niet
mee.
Deze avond hebben we veel geluk gehad, maar eigenlijk doet dat er niet
toe. We zijn met de winst naar huis gegaan. En hebben weer uitzicht op een
goeie klassering
Christiaan Mol
Het tweede hoopte tegen Assen 2 de kleine overwinning van vorig seizoen
te kunnen herhalen, maar dat viel zwaar tegen. Jonker, in de interne zeer
goed op dreef de laatste maanden, werd van het bord gezet op een manier
die hij in jaren niet had meegemaakt.
Stevens leek zich in een pionneneindspel met loper tegen paard nog net te
redden, maar verslikte zich in een geniepige paardzet en verloor. In de
analyse bleek dat Van Seventer bij correcte behandeling het eindspel net
remise had kunnen houden, maar hij ging er na een foutje kansloos af. Op
de vijf lage borden werd het na soms korte, soms tot de laatste minuten
uitgevochten strijd allemaal remise. Assen 2 heeft zich duidelijk versterkt.
FvA
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Hoogeveen 1
O. Sadallah
C. Mol
B. Janmaat
G. Jansen
K. v/d Sluijs
D. de Jong
A. Lunenborg
R. v/d Star

1744
2018
1802
1674
1819
1674
1621
1704
1642

-

Hoogeveen 2
T. van Seventer
K. Hofstee
T. Jonker
F. van Amerongen
H. Verwijs
J. van Til
L. de Jonge
W. Stevens

1615
1640
1640
1659
1650
1608
1510
1588
1625

5-3
1-0
1-0
1-0
rem
1-0
rem
0-1
0-1

Groningen 5
T. Ensink
D. Knight
T. Tilma
K. Ruygendijk
B. Beijer
J.J. Groot
M. Vos
R. Holtz

1745
1762
1887
1710
1759
1704
1694
1699

-

Hoogeveen
O. Sadallah
C. Mol
B. Janmaat
P. Sybesma
K. v/d Sluijs
D. de Jong
A. Lunenborg
R. v/d Star

1720
2018
1802
1674
1624
1674
1621
1704
1642

3-5
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
rem
rem

Hoogeveen 2
T. Jonker
W. Stevens
T. van Seventer
F. van Amerongen
K. Hofstee
L. de Jonge
H. Verwijs
J. van Til

1615
1659
1625
1640
1650
1640
1588
1608
1510

-

Assen 2
M. Jager
P. Tromp
C. v/d Werf
G. Asselman
J. Boer
E. v/d Haar
B. v. Os
H. Boslooper

1626
1554
1540
1657
1590
1745
1559
1627
1738

2½-5½
0-1
0-1
0-1
rem
rem
rem
rem
rem

Alexandra Kosteniuk, Grootmeester dec. 2004
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Partij
Wanneer ik elke week op de clubavond om half acht naar de indeling kijk,
word ik gelijk enthousiast als ik tegen een van twee spelers mag spelen,
Christiaan Mol of Ton van Seventer.
Mol omdat ik een achterstand qua de onderling partijen tegen hem heb. En
Van Seventer omdat hij vorig jaar twee keer van mij won.
Op 9 november 2004 speelde ik tegen Van Seventer in de NOSBO
competitie en het was een spannende partij.
Ton van Seventer - Osama Sadallah
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 e6 6.Le3 Da5
Hier wordt volgens de theorie d6 gespeelt, maar ik heb ook al eerder Da5
gespeelt en had ik geen problemen mee. 7.Pge2 Pd4 het idee van het paard
op d4 is om te voorkomen dat wit d4 speelt met een goede stelling. 8.Dd2
Pe7 9.f4 hier heb ik bedacht het wordt een leuke schaak met het paard op f3
maar hoe krijg ik zo een kans… Laat maar.
9…d6 (zwart moet 10.e5 niet toelaten) 10.0–0 Ld7 11.Tfb1 Pec6 12.a3 Dd8
Wit probeert wat te creëren op de dame vleugel en ik zag wat kansen op de
koningsvleugel daarom was ik van plan om mijn dame te verplaatsen naar
de koningsvleugel, in ieder geval vindt ik dat mijn dame haar missie (sinds
6…Da5) heeft voltooid en dat was wit te verhinderen van de normale
ontwikkeling die bij deze stelling hoort: Pc3 naar d1 en dan pion op c2 naar
c3 om uiteindelijk d4 te spelen .
13.Lxd4? zo'n loper moet je niet ruilen 13...Pxd4 14.Pxd4 Lxd4+ cxd4 is
beter 15.Kh1 h5 16.h4 Lg7 17.Pe2 e5 18.c3 Wit wil nog steeds d4 spelen
18.Lg4 en ik laat nog steeds niet d4 toe.
19.Tf1! een goede zet van Ton. Hij heeft gemerkt dat de koningsvleugel
zwak begin te worden daarom brengt hij zijn toren naar toe. 19...Dd7?
slechte zet van mij. De dame kan druk uitoefenen op pion h4 wanneer ik in
plaats daarvan 19…Lh6 had gespeeld. 20.Tf2 Weer een leuke zet van Ton
hij zorgt voor extra dekking voor zijn paard.
20...0–0–0 21.Kh2 Kb8 22.Taf1 f6 23.f5? gxf5
24.exf5 Lh6 en zo verliest wit de kwaliteit.
25.Dc2 Le3 26.Tf3 goed van wit hij wil ruilen
met mijn sterke witte loper.
26...Lxf3 27.Txf3 Lh6 28.c4! zie diagram
Ik heb zo veel respect voor deze zet. Het
betekent voor mij dat Van Seventer een goede
positionele speler is. Hij controleert het veld d5
en maakt het veld c3 vrij voor zijn paard.
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28...d5 heel snel voor dat het paard komt op c3 29.cxd5 Dxd5 30.Pc3 Df7
31.Pe4 b6 Toen ik b6 speelde zag ik de diagonaal h1 – a8 en de witte loper
natuurlijk, maar ja, hoe kan ik de pion op c5 dekken, ik heb gedacht aan
32…Lf8 33.Pxc5 Lxc5 dan ben ik af van dat sterke paard en blijft de stelling
in het voordeel van zwart, maar met b6 loop ik geen gevaar dacht ik maar
de volgende zet was een totale verrassing voor mij.
32.d4!! Ton had een goed begrip voor de stelling. Als hij mij de tijd gaf dan
had ik met een paar zetten mijn stukken gereorganiseerd en de kwaliteit
zal voldoende zijn om de wedstrijd in mijn voordeel te beslissen. Door die
zwakke pion op d3 te offeren creëert wit wat tegenspel. 32...exd4?! Beter
Txd4, torens functioneren beter bij open lijnen en die open d–lijn kon heel
nuttig voor mijn torens zijn.
33.Tb3? Mist de kans op remise: 33.Pxc5! bxc5 34.Tb3+ Kc8 35.De4
(35.Dxc5+ Dc7 36.Lb7+ Kd7 37.Dd5+ wordt ook wel remise) 35...Dd5 (Dxb3
36.Da8+Kc7 37.Kc6 is meteen remise) 36.Dxd5 Txd5 37.Lxd5 Td8 en met
ongelijke lopers is het remise
33...c4 34.Pc5 d3! diagram [34...cxb3?? 35.Pa6#]
Nu is het een leuke stelling, het paard, de toren
en de dame van wit zijn aangevallen door drie
pionnen. Hoe gaat Van Seventer dat oplossen?
Als wit met de dame speelt dan volgt d2 en met
nog een dame op het bord wint zwart.
35.Pxd3 Tc8?? Een heel slechte zet, ik moest de dlijn niet verlaten want ik dreig Td2 dan komt wit
in gevaar vooral als ik 36…The8 had gespeeld.
Bovendien heb ik het veld c8 nodig voor mijn koning. 36.Pb4 a5 37.De4
Ka7 38.Tc3 Ld2 Leuk om zo’n zet te spelen in de tijdnood tegen de
veertigste zet. Niet 39...axb4 40.axb4 en de schaak met de toren op a3 is
gevaarlijk
39.Tc2 Lxb4 40.axb4 axb4 41.Tc1 Tc5 42.Dd4 Ka6 43.Ta1+ Ta5 44.Lf1 Tc8
45.Txa5+ Kxa5 46.b3 b5 47.bxc4 bxc4 0-1
Osama Sadallah

Bibliotheek
Er gaan stemmen op om de Bibliotheek wat op te ruimen. Er liggen nu veel
jaargangen van oude tijdschriften in, New in Chess en Schaakbulletin, dat
zijn kwaliteitsbladen die we vind ik moeten houden, maar ook een aantal
typische nieuws- en partijenbladen die nu minder interesant zijn: het
Bondsblad, Die Schachwoche, Computerschaak e.d.
(vervolg op pag. 20)
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Reglementenkennis
Nu er weer zoveel clubgenoten, ook ‘nieuwe’, aan de externe competitie
meedoen, zal ik weer een artikel wijden aan de regels van het spel,
waaraan in een externe wedstrijd toch wat strakker de hand gehouden
wordt dan in een gemoedelijke interne partij. Niet dat we helemaal niet
weten hoe het hoort, maar elk jaar komt het toch wel een paar keer voor
dat ik denk dat wat meer kennis van de wedstrijdregels geen kwaad had
gekund.
De “Regels voor het schaakspel” staan in een boekje van de KNSB dat ik
altijd bij me heb, wie interesse heeft komt het mij of Tino maar vragen.
Tegenwoordig zijn ze natuurlijk ook zo te bekijken op Internet:
www.schaakbond.nl/info-download/reglementen.
Het boekje bestaat uit drie onderdelen:
A. De algemene spelregels, de basisregels waarmee we over de hele wereld
een partijtje kunnen spelen zonder dat er onduidelijkheid is over wat wel
en niet mag. (dit te voorkoming van:“..bij ons thuis mag je met een loper
wèl over je eigen stukken springen..”).
B. De wedstrijdregels over het gebruik van de klok, het inroepen van hulp
van alsmede de taak van de wedstrijdleider, het optreden bij onregelmatigheden, het noteren van de zetten en over hoe een partij eindigt in een
overwinning van een der spelers of in remise. Ook het (wan-)gedrag van de
spelers komt hier aan de orde.
C. Aanhangsels met regels voor bijzondere spelvormen en situaties zoals
rapid- en snelschaak, afgebroken partijen en het noteren van de partijen.
Een internationaal arbiter bij een groot toernooi als een Olympiade of
Essent-toernooi moet natuurlijk het reglement (en het Ratingreglement en
nog een paar) achterstevoren Gregoriaans kunnen zingen, een Nosbowedstrijdleider moet ze behoorlijk kennen en in elk geval alles feilloos
kunnen opzoeken, van een teamleider mag verwacht worden dat hij een
paar potentiële conflictsituaties kan voorkomen en anders oplossen en het
modale teamlid zou toch eigenlijk behalve de elementaire spelregels iets af
moeten weten van enkele procedures rond notatie, tijdperikelen, remiseclaims e.d. Mag ik dat hier poneren als leerdoel voor de hele club?
Laat ik in dit nummer meteen ingaan op de wedstrijdregels, in het
bijzonder het ingrijpen van de wedstrijdleider (arbiter, wsl.). De tekst is
uiteraard een samenvatting, niet alle regels over de behandelde
onderwerpen komen aan bod en ook zijn ze niet compleet.
Als zich op het bord of daaromheen onregelmatigheden voordoen, kan de
speler die dit constateert de hulp van de wedstrijdleider inroepen. In
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simpele gevallen los je het natuurlijk samen op (‘U mag dat stuk niet
zetten, u staat schaak!’ ‘O, sorry, dan moet ik dat maar zetten’). Ook voor
claimen van winst of remise haal je de wsl. erbij als de tegenstander het niet
meteen met je eens is.
Wie de hulp van de wsl. inroept, zet de klokken stil en haalt dan de wsl.
erbij en zo nodig ook de eigen teamleider. Een speler mag trouwens de
klokken alleen maar stilzetten om de hulp van de wsl. in te roepen. Dus niet
uit beleefdheid als de tegenstander even weggaat om te roken en zelfs niet
als hij koffie voor jou is gaan halen. Dan gewoon laten lopen, beleefd zijn
mag je ook in eigen bedenktijd doen.
De arbiter bepaalt of de speler die de klok heeft stilgezet een geldige reden
had. Hij bepaalt ook wanneer de partij hervat wordt. In veel gevallen kan
het voorkomen dat de wsl. de tijd van een of beide spelers moet aanpassen.
Het is raadzaam om daar ook de teamleider bij te betrekken.
Teamleden of omstanders mogen zich nooit met de partij bemoeien, maar
wie ziet dat er iets vreselijk fout gaat mag natuurlijk best discreet aan de
wedstrijdleider vragen of een bepaalde situatie wel in orde is. Bijv. als er
een klok blijkt stil te staan zonder dat de spelers aan dit bord dit in de
gaten hebben.

Remise claimen
Remise claimen mag a) als een identieke stelling voor tenminste de derde
maal op het bord is verschenen of op het punt staat te verschijnen; b) als
tijdens de laatste 50 zetten door geen van beide spelers een pion is
verplaatst noch een stuk is geslagen. Je doet dit als je aan zet bent en nog
niet hebt gezet.
Staat de stelling voor de 3 e keer op het bord na de zet van de tegenstander,
dan claim je dat. Zou door je eigen zet de stelling voor de derde maal op
het bord komen, dan 1) schrijf je die zet op, 2) zet de klok stil, 3) roept de
wsl. en 4) claimt dat de stelling na het uitvoeren van jouw opgeschreven
zet voor de derde keer zal verschijnen. Voer ‘m dus niet alvast uit, want
dan is de tegenstander aan de beurt en kan je kans op remise verkeken zijn.
Let op, dezelfde stelling betekent niet alleen dat alle stukken op dezelfde
plaats staan, maar ook dat alle speelmogelijkheden dezelfde zijn. Kijk dus
uit voor pionnen die eerst wel en later niet meer e.p. mogen slaan of voor
inmiddels verspeelde rochaderechten, al komt dat eerder voor bij
examenvragen dan in de praktijk.
De populaire kreet voor ‘3x dezelfde stelling’ is ‘zetherhaling’; dit is dus
onjuist. Zoals al bleek in de partij Short-Carlsen in het laatste Essent-
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toernooi mogen er best wat andere zetten tussendoor zitten. Wanneer blijkt
dat een claim niet klopt, dan moet de arbiter 3 minuten toevoegen aan de
bedenktijd van de tegenstander en bovendien de helft van de resterende
tijd van de claimende speler aftrekken met een maximum van 3 minuten.
De partij gaat daarna verder en de aangekondigde zet moet gedaan
worden.
Overigens, een remiseclaim is ook een remiseaanbod. Als je tegenstander in
vliegende tijdnood met veel betere stelling een claim indient, dan mag je
als je denkt dat hij de tijdnood zal doorstaan en daarna winnen, gewoon de
remise aannemen wat de partij onmiddellijk beëindigt.
Tenslotte mag je remise claimen in de fase “versneld beëindigen”. Dit is in
onze competities de laatste periode met 15 minuten voor de rest van de
partij. Remise claimen doe je als je denkt dat de tegenstander geen
pogingen doet de partij op een normale manier te winnen of hier niet eens
mogelijkheden voor heeft en alleen maar op je tijdnood speelt.
Dit mag als je minder dan 2 minuten op de klok hebt, en voordat de vlag is
gevallen. Ook in dit geval moet je de klok stilzetten en de wsl.
waarschuwen. Als de wsl. het met je eens is moet hij de partij remise
verklaren, hij mag ook de beslissing uitstellen tot nadat er een vlag is
gevallen of de claim afwijzen. Bij afwijzing krijgt de tegenstander 2
minuten extra tijd. Maar als je vergeet te claimen moet je ook niet klagen
als je door de klok gejaagd bent, dan heb je gewoon een nul.
Nog een stukje tactiek: Zit je in vreselijke tijdnood en heb je een geweldig
materieel overwicht maar krijg je het niet voor elkaar om binnen de tijd te
winnen, probeer dan zsm. alle gevaarlijke stukken van de tgst. te slaan of af
te ruilen, vooral de pionnen. Als hij nl. K alleen, K+L of K+P overhoudt,
dan heeft hij onvoldoende materiaal om te winnen en is de partij remise
ipv. verloren als jouw vlag valt.
Frans van Amerongen
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Nosbo-competitie: derde team
Mijn gedachte voorafgaand aan de tweede ronde was: “Dat moeten we
kunnen winnen.” Op het laatste moment was Boelema echter verhinderd,
maar gelukkig kon M. v/d Neut invallen. Na ongeveer een uur spelen
bood ik (aan bord 4) op de 12e zet al remise aan. En terwijl mijn tegenstander nadacht, had ik de gelegenheid om even rond te lopen.
Danker, bord 1, speelde Siciliaans en stond op dat moment ongeveer gelijk.
Krikken speelde, aan bord 2, geweigerd damegambiet en stond al 2
pionnen voor. Bij Snuverink, bord 3, was na het aangenomen damegambiet
reeds een eindspel bereikt van T+P+P en 4 pionnen tegen T+L+P en 5
pionnen. Bottema, bord 5, stond in een Caro-Kann ook ongeveer gelijk en
Nijmeijer, bord 6, had in een Siciliaan het loperpaar, maar stond wel 1 pion
achter. Horlings, bord 7, kwam niet lekker uit de opening en had een toreneindspel met 1 pion minder. M. v/d. Neut tenslotte, aan bord 8, stond
ongeveer gelijk.
Om 21:15 uur had Krikken een gedekte vrijpion en haalde 20 minuten later
het punt binnen. Tussenstand: 1-0 (we begonnen zo goed …) Snuverink
vocht op dat moment met P + 4 pionnen tegen P + 5 pionnen voor remise.
En M. v/d. Neut had een eindspel bereikt met alle zware stukken nog op
het bord en elk 7 pionnen. En dan, om 21:45 uur, staat het 1-1. Horlings kon
het niet bolwerken. Tien minuten later leverde ook Nijmeijer het punt in (12).
Ikzelf bracht op de 19e zet een stukoffer, maar ik had een rekenfoutje
gemaakt en moest toen dus alle zeilen bijzetten. Om 22:20 uur stonden alle
nog spelende teamgenoten 1 pion achter (Snuverink zelfs 3). Om 22:35 uur
stond het 2-2, M. v/d Neut had zojuist gewonnen. Kijk, zulke invallers zijn
goud waard! Tien minuten later stond Snuverink mat (2-3). En om 22:50
uur stond het zelfs 2-4, Bottema moest het eindspel D tegen D + pion
gewonnen geven. Pas om 23:20 uur werd het 2½-4½: ik had mijn partij
knap remise weten te houden. Nog vijf minuten later werd door het verlies
van Danker de eindstand bepaald op 2½–5½. De volgende keer, tegen
Dwingeloo, misschien een tactische opstelling?
Ook voor de derde ronde dacht ik: “Dat moeten we kunnen winnen.” Om
20.00 uur was “de aftrap”, en om 20:08 uur waren alle tegenstanders
present. Een uur later denkt Rudi na over z’n achtste (!) zet, Pieter staat een
toren voor, Marc heeft een zeer open stelling, dus absoluut niet saai, Marijn
staat 2 pionnen achter, Jeroen staat een pion voor, Taco’s tegenstander valt
aan, Mark staat een pion voor en Wim staat ongeveer gelijk. Weer een uur
later: Rudi heeft nog steeds een gelijke stelling, Pieter staat nog steeds
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gewonnen, Marc staat een stuk voor, Marijn heeft een toreneindspel met
een pion minder en Taco valt nu zelf ook aan.
22:15 uur We staan opeens 3-0 achter, de borden 4, 5 en 7 vormen een lange
rokade. Vijf minuten later maakt Pieter 3–1 en een kwartier later scoort
Taco 3–2. Marc heeft dan nog 18 minuten voor 18 zetten om z’n gewonnen
positie te verzilveren; een 4–4 eindstand begint steeds aannemelijker te
worden.
Rond 23:00 uur mag Wim remise aanbieden/aannemen. Zijn tegenstander
is de Kwaadste niet, dus 3½–2½. Wanneer ook Rudi remise heeft gespeeld
(4–3), vraagt Marc: “Pieter, wil jij effe voor mij noteren?” Marc had nog
minder dan 5 minuten bedenktijd over, dus ik zeg: “Ja, dat is goed.” En
twee half-zetten later staat Marc’s tegenstander mat!
Pieter Sybesma
Hoogeveen 3
R. Danker
J. Krikken
M. Snuverink
P. Sybesma
J. Bottema
P. Nijmeijer
E. Horlings
M. v.d. Neut

1560
1647
1586
1582
1624
1503
1544
1614
1378

-

Assen 3
J. Dijkstra
E. Hommel
D.G. Blom
J.P. de Kort
P. Tromp
J. van Dijk
L. Kosse
M. Hoolsema

1540 2½-5½
1575 0 – 1
1647 1 – 0
1717 0 – 1
1536 ½ – ½
1540 0 – 1
1487 0 – 1
1452 0 – 1
1369 1 – 0

Dwingeloo
H. Langbroek
A. Koops
G. Kamps
J. Pauptit
K. v/d Klauw
B. Damman
J.G. bij de Vaate
B. de Kwaasteniet

1663
1910
1753
1676
1557
1721
1596
1576
1513

-

Hoogeveen 3
R. Danker
P. Sybesma
M. Snuverink
M. Hofstra
J. Bottema
T. Boelema
M. v/d Neut
W. v/d Neut

1521
1647
1624
1434
1652
1508
1640
1378
1286
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4-4
rem
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
rem

Het jeugdteam
Ons spiksplinternieuwe jeugdteam debuteerde als Hoogeveen 4 op 5
november in de NOSBO-competitie tegen Het Kasteel 4, eveneens een
jeugdteam. Aanvankelijk zag het er naar uit dat Hoogeveen 4 nog zou
winnen ook, vooral nadat James Mantel aan bord 5 met wit een snelle
overwinning had geboekt en het er op de overige borden (nog) vrij goed
voorstond. Helaas bleek dat te optimistisch ingeschat. Ezra Lesimanuaja
kon het niet bolwerken tegen S. Düsman en ook Joey Untied verloor zijn
partij: zijn koning werd midden op het bord mat gezet. Gelukkig trok
Edwin de Jonge de stand weer gelijk. Thijmen Norel probeerde nog lang
een remise te bereiken, maar slaagde daar niet in. Toen moest de redding
komen van Mark van der Neut. Die hield het hoofd koel en wist een klein
voordeel langzaam maar zeker uit te bouwen zodat de winst hem
uiteindelijk niet meer kon ontgaan: 3 – 3.
Kasteel 4
1352 - Hoogeveen 4
1277 3-3
R. Hekhuis
1352 - M. v/d Neut
1378 0-1
S. Dusman
- E. Lesimanuaja
1302 1-0
H. Hurink
- E. de Jonge
1220 0-1
D. Bartels
- T. Norel
1206 1-0
T. Oudhuis
- J. Mantel
831* 0-1
B. Vermeij
- J. Untied
756* 1-0
In de tweede ronde van de NOSBO-competitie behaalde ons jeugdteam
tegen Assen 5 een 4 – 2 overwinning. Tom Jocker had al na ongeveer 20
minuten zijn tegenstander mat gezet. James Mantel liet na nog eens een
minuut of vijf de tweede overwinning noteren, ook met wit. Al op de
veertiende zet had hij een mat-aanval, die eerst werd afgeslagen, maar
even later slaagde hij erin de koning naar het midden van het bord te jagen
en daar mat te zetten.
Bij Thijmen Norel was de vijandige dame de zwarte stelling binnengedrongen. Een paar zetten later verloor Thijmen de kwaliteit, vervolgens
nog twee pionnen en tenslotte de partij.
Edwin de Jonge offerde een toren voor een doorbraak op de koningsvleugel en kreeg er een paard en een pion voor terug. Hij kon met zijn
dame de witte stelling binnen dringen en nog een tweede pion veroveren,
maar na dameruil slaagde Knol er in het initiatief over te nemen en de
partij te winnen.

14

Bijzonder spannend was de partij tussen Ezra Lesimanuaja en H. Verkerk.
Ezra raakte een stuk kwijt en kwam vervolgens in een eindspel terecht van
een dame met zes pionnen tegen toren, loper en paard met vijf pionnen.
Toen zag hij de kans om door te promoveren (overigens op een verdedigd
veld) tevens een matdreiging met zijn dame te scheppen. Maar de reactie
van Verkerk, een schaakje, verraste hem zo dat hij bijna wilde opgeven en
nog maar net op tijd zag dat hij met zijn koning een inmiddels ongedekte
loper kon slaan. Dat betekende weliswaar dat hij zijn door promotie verkregen tweede dame weer kwijtraakte, maar hij kon wel via een schaakje
nog een paard veroveren en het overgebleven eindspel van dame tegen
toren tot winst brengen.
Een stuk rustiger verliep de partij van Mark van der Neut. Hij brak met een
loperoffer de witte rokade-stelling open, kon met zijn dame binnendringen
en een paard veroveren. Maar wit bracht de materiaalverhouding weer in
evenwicht. Mark wist af te wikkelen naar een gunstig pionneneindspel en
won tenslotte ‘volgens het boekje’.
Wim de Berg
Hoogeveen 4
M. v/d Neut
E. Lesimanuaja
E. de Jonge
T. Jocker
T. Norel
J. Mantel
*: jeugdrating nov.’04

1277
1378
1302
1220
1170*
1206
831*

-

Assen 5
M. Bosma
J.H. Verkerk
T.Knol
I. Bakx
V.v.Deemter
T. Verkerk

15

1540
1333
1724
1564

4-2
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0

Partij
E. Lesimanuaja - D. Verkerk
1.e4 g6 2.d4 2...Lg7 3.Pc3 e6 4.Pf3 Pe7 5.Lg5 0–0 6.Lc4 c6 7.Dd2 Kijk eens,
wit heeft al zijn stukken al ontwikkeld, en zwart? 7...Te8 8.Lh6 d5 9.Ld3
dxe4 10.Pxe4 Pf5 11.Lxg7 Kxg7 12.c3 veel sterker is: 12.0–0–0 Pxd4 13.Lc4
e5 14.Pxd4 exd4 15.Df4 Tf8 16.Pd6±
12...f6.diagram
Nu staat de zwarte koning erg onbeschermd en
de damevleugel is onontwikkeld. Wit moet lang
rokeren en met de pionnen de koningsaanval
starten, te beginnen met 14.g4. 13.Pg3 e5 14.dxe5
fxe5 15.De2 Pxg3 16.fxg3?!–+ kost een stuk,
16.hxg3 e4 17.Lxe4 Lf5 18.Pd2 De7 19.f3 houdt
het centrum onder controle en maakt een open
lijn naar de zwarte K. 16...e4 17.0–0 17...Db6+?=
een misrekening, nu mag Ezra weer. Na 17...Dxd3 18.Dxd3 exd3 staat wit
gewoon een stuk achter. 18.Kh1 tja, nu is e4 gepend! 18...Ld7 19.Lxe4 Pa6
diagram.
20.Tac1 O, hoe zwak is f7: 20.Pg5! Te7 21.Df3 Lf5
22.g4 Txe4 23.Pxe4 Lxe4 24.Dxe4 20...Da5
21.Pg5?? ja, nu dus niet meer 21...Dxg5 22.Df3
Tf8 23.Dd3 Txf1+ 24.Txf1 Pc5 25.Dd4+ Kg8
26.Df2 De7 27.Lc2 Tf8 28.Dg1 Lf5 29.Te1 Dxe1
Niet nodig, met Dd6 Dd4 Dxd4 houdt zwart
groter voordeel 30.Dxe1 Lxc2 31.h4 Lf5 beter is
Le4 32.De7 Pd7 33.Da3 Lg4 34.Db3+ nu staat het
volgens Fritz weer gelijk.
34...Kg7 35.Dxb7 Tf1+ 36.Kh2 Kh6 zoekt de moeilijkheden op 37.Dxa7 c5
38.b4 Lf5 39.g4 Lxg4 40.bxc5 Te1 41.c6 Pe5 42.c7 Lf5 43.Kg3 Te4 44.Kf2? nu
is het witte voordeel weer weg. Df2 dreigt Dxf5 en c8D, wint stuk.
44...Pg4+ 45.Kf3 Te3+ 46.Kf4 Txc3 47.a4 Tc4+
48.Kg3 Kh5 49.a5 Tc3+ 50.Kf4 Kxh4 speelt ‘ie
nog op winst?! Zwart kan makkelijk met Tc4 etc
op zetherhaling spelen. Nu benut Ezra mooi zijn
kans! diagram
51.c8D g5+ oeps, opgeven? oh nee: 52.Kxf5 Txc8
53.Dxh7+ Kg3 54.Dh3+ Kf2 55.Df3+ Kg1
56.Dxg4 Kxg4 gaat sneller 56...Tc5+ 57.Ke6 Txa5
58.Dd4+ Kh2 59.Dd6+ Kh1 60.g4 1–0
(Analyses Fritz 8, commentaar FvA)
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Even voorstellen
(interview van Pieter Sybesma met … zichzelf)
Ik ben getrouwd en woon sinds 2003 in Hoogeveen. Ik heb schaken geleerd
van m’n vader en m’n broer, ik was toen ongeveer 10 jaar. Pas op m’n 20e
werd ik lid van “De Dolle Toren” (Groningen) en vanaf seizoen ‘94-‘95
werd ik redacteur van het clubblad “Rondom de Toren”. ‘t Laatste seizoen
(95-96) was ik wedstrijdleider van de Dolle Toren (2e klasse Nosbo).
Mijn score extern: +10 –10 =5 (50 %).
In augustus 1995 verhuisde ik naar Leeuwarden om wiskunde te studeren
aan de NHL. Ik ben toen géén lid geworden van een schaakclub (bijv. van
“Philidor”), maar heb in mijn studententijd wel een aantal tweekampjes
gespeeld met een huisgenoot: 5½–½ gewonnen, 5–5 gelijk, 7–5 gewonnen
en tenslotte 6–6 gelijk. Zo kwam mijn totaalscore op +20–13=7 (59%).
Sinds oktober 1999 ben ik een aantal correspondentiepartijen begonnen.
Inmiddels heb ik er 4 gewonnen, 2 verloren en heb ik 1 remise gespeeld, de
overige partijen duren nog voort.
In februari 2000 verhuisde ik naar Leusden en werd meteen lid van de
schaakvereniging. Leusden III speelde 2e klasse SGS.
Score extern: +5 –2 =3 (65%).
In oktober 2001 verhuisde ik naar Delfzijl en werd meteen lid van de
plaatselijke schaakclub (toen nog SCD). Ik won wederom zowel mijn eerste
interne alsook mijn eerste externe partij. Met s.c. Delfzijl werden we het
seizoen 2000/2001 kampioen! van de 2e klasse NOSBO (2A).
Mijn score extern: +3 –2 =1 (58%).
Sinds april 2004 ben ik lid van s.c. Hoogeveen en ik speel met het 3e team
in de 2e klasse NOSBO. Ik speelde mijn eerste interne partij en mijn eerste
externe partij beide remise. Score extern: +1–0=3 (63%), althans tot-nu-toe !
Totaal extern: +19–14=12 (56%).
Persoonlijke records:
Kortste verliespartij: 7 januari 1995
Pieter – Bernard Bos
(8 zetten)
Kortste remise:
12 oktober 2004
Pieter – Anky Lunenborg
(9 zetten)
Kortste winstpartij:
6 april 2000
Pieter – Sanchez
(9 zetten)
Langste verliespartij: 22 januari 1994
Jeroen v.d. Kaay – Pieter
(70 zetten)
Langste verliespartij: 18 januari 1998
Pieter – J.W. van Veen
(70 zetten)
Langste remise:
25 mei 2000
Pieter – Theo Elschot
(74 zetten)
Langste winstpartij: 20 april 2000
Pieter – L. Bröker
(>80
zetten)
Langste reeks ongeslagen : 17 partijen (vanaf 17 dec 2002 tot 2 nov 2004).
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Stellingen
Oplossingen novembernummer:
1. (Bronstein-Geller, Moskou 1961) Heeft u geprobeerd ‘uit het hoofd’ de
zetten voor te stellen vanaf het diagram? Gezien dat de pion inmiddels op
f6 staat? Wit speelde [na 1...dxe3 2.gxf6 Txc3] 3.Dg6! fxg6 (anders Dxg7#)
4.Txg7 Kh8 5.Pxg6#
2. (Smyslov-Bronstein, Moskou 1962) 1...Dxc3 2.Dxc3 d2 en wint. Simpele
zetten, maar je moet ze maar zien.
3. (NN.-Andresen, Christiana 1914) Een ingenieuze lijnruiming, gevolgd
door stikmat: 1...Lg2+ 2.Txg2 Df1+ 3.Tg1 Pg3+ 4.hxg3 Dh3#
4. 1.Dh7+! Kf8 2.Dh8+ Ke7 3.Pf5+ exf5 4.Lc5# (Tylor-Winter, Hastings 1933)
5. Zwart heeft potentiële matzetten met de dame op g2, h1 en h5 die wit
met D en T moet verdedigen. Dus: roet in het eten gooien met: 1...Te1;
slaan wordt bestraft met mat, dus: 2.c4 Txg1 3.cxd5 Txd1 en wit is
reddeloos verloren (Belenki-Pigorov, Moskou 1957)
6. Een aardige remisestudie met kleine middelen van A. Kovalenko (1927):
1.Kc6 Kb4 2.Kd5 Kc3 3.Ke5 e3 (andere zetten leiden tot opruimen van alle
zwarte pionnen) 4. Kxf4 exf2 5.Ke3 en nu heeft zwart niet beter dan f1 D of
T met pat! (na f1 L of P+ valt pion f5 en is het ook remise).
De nieuwe opgaven: voor alle stellingen geldt: Wit aan zet geeft mat in 2.

1

2

3

4
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Het vijfde
De wedstrijd Hoogeveen 5 - ESG 4 is in twee gedeelten gespeeld omdat op
de wedstrijddag plotseling twee van de Emmenaren in het ziekenhuis
opgenomen waren, zodat ze niet met een compleet team konden komen.
Op hun voorstel is de wedstrijd toen 2 weken na elkaar met elk 3 borden
gespeeld. Op 2 nov. speelden Galenkamp, De Graaf en Reinders, op de 9 e
de anderen.
Galenkamp kreeg na een damegambiet een evenwichtige stelling. Ineens
was het uit; de Emmenaar vertelde dat hij wel op drie manieren mat in 2 of
3 had kunnen geven, maar de zetvolgorde door elkaar haalde waardoor hij
ineens een toren kwijt was en kon opgeven. De Graaf kwam met een pion
achter uit de opening, maar kon de kansen laten keren in zijn voordeel. Hij
kreeg een eindspel met wel 3 pionnen meer dat hij tot winst kon voeren.
(Hij moest het elementaire eindspel K+pion tegen K wel aan het bord bedenken,
maar deed gelukkig de goede zetten. red.) Reinders trok ten aanval over de half
open c-lijn en hield een stelling over met T+5 pionnen tegen T+P+2
pionnen. Dat werd remise.
Met een comfortabele 2½-½ voorsprong begon een week later de tweede
helft. Bos opende met g3, Pf3 en Lg2 zoals hij graag doet en kon in de loop
van het spel de tegenstander helemaal klem zetten en winnen.
Piet de Jong speelde een Siciliaanse partij en besloot met een bord vol
stukken in gelijke stelling tot remise. Van Hoorn hield de stand lang gelijk,
kreeg van de enkele jaren geleden in zijn Ter Apelse tijd nog zeer
gevreesde Heribert Hake een remiseaanbod maar speelde toch liever door.
Hij had een winstkans gezien, maar verspeelde in het eindspel een pion en
daarna de partij. Een verdiende overwinning voor Hoogeveen 5.
De gezondheid van de tegenstanders gooide ook in de tweede ronde het
speelschema in de war. Van het tweede team van ‘J.H. Kruit’ uit Stadskanaal waren op de wedstrijddag ook ineens drie spelers door griep
geveld. Daarom werd de wedstrijd een week later gespeeld. J.H. Kruit is de
oprichter van de club en in de jaren dertig en later veelvoudig noordelijk
kampioen; een soort Erik Hoeksema of Gert Ligterink van die tijd. Een
kleinzoon en naamgenoot van hem speelde mee in het team.
Vanwege onbekendheid ter plaatse en onzekerheid omtrent eventuele mist
waren wij wat ruim op tijd vertrokken, maar er was geen mist zodat we al
om 19.20 aanwezig waren. Kruit II was om halfacht nog niet voor de helft
compleet, waarover de teamleider nogal ontstemd was. Toch maar
begonnen en om acht uur was iedereen aan het spelen.
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Piet de Jong was het eerst klaar. Dat ging als volgt:1.e4 c5 2.Pf3 g6 3.Lc4
Lg7 4.c3 h6 5.Db3 a6 6.Lxf7+ Kf8 7.Lxg6 Pc6 8.Df7 mat. Daarna won Karel
Galenkamp na een Engelse opening. Van der Meer opende ook met Engels,
althans zijn tegenstander, maar hij raakte uiteindelijk een pionnetje kwijt.
De pluspion van de tegenstander kon uiteindelijk promoveren en zo had
Kruit ook een partij binnen. Intussen had Van Dalen na een tamelijk wild
begin een paard voor gekregen, even later een volle toren en uiteindelijk na
promotie ook nog een dame, maar de tegenstander bleef lang doorspelen in
de hoop op pat. Het duurde dus wat langer, maar Van Dalen won gewoon
wel.
Van Hoorn raakte in een Siciliaanse opening al gauw een kwaliteit achter,
probeerde terug te komen, kon uiteindelijk een pion krijgen en kreeg na
ruil een vrijpion waarmee hij kon verhinderen dat de tegenstander zou
binnendringen met zijn toren: remise. Doornbos speelde een zeer degelijke
partij, kwam een pion voor maar de stelling liep vast zodat ook daar het
resultaat remise was. Eindstand 2-4.
Jan van Hoorn
Hoogeveen 5
K. Galenkamp
T. Bos
J. van Hoorn
B. de Graaf
P. de Jong
H. Reinders

1414
1434
1519
1419
1406
1385
1323

-

ESG 4
W. Schepers
M. van Holst
H.W.J.Hake
K. Tiemens
R. Wolbers
R. Drenth

1407
1283
1206
1600
1535

4-2
1-0
1-0
0-1
1-0
rem
1410 rem

J.H. Kruit 2
R. Spaans
O. ten Hoff
J.H. Kruit
J. Hulshof
K. v/d Spoel
V. Islami

1387
1529
1396
1436
1266
1310

-

Hoogeveen 5
K. Galenkamp
L. v/d Meer
J. van Hoorn
F. Doornbos
P. de Jong
G. van Dalen

1398
1434
1383
1419
1557
1385
1212

2-4
0-1
1-0
rem
rem
0-1
0-1

Bibliotheek (Vervolg van pag. 8:)
Willen mensen die er bezwaar tegen hebben dat dit opgeruimd wordt dit
melden bij het bestuur? Ook mensen die belangsteling hebben voor deze
evt. op te ruimen bladen of anderszins willen meedoen/-denken over de
bibliotheek kunnen zich melden.
FvA
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Vluggeren.

(of hoe het spelletje niet gespeeld moet worden)

Bij de club hebben wij enige spelers met een hoog speeltempo. Krol is er
één van, maar hij wordt met lengte geslagen door W. de Jong. Met de
laatste heb ik nu 3 partijen gespeeld en ik heb altijd de indruk dat hij
vluggert, of althans een rapidpartij speelt. Op 16 nov. j.l. zaten we voor de
3e keer tegenover elkaar en ik had er moeite mee om me niet in een hoog
tempo te laten meeslepen. Nadat de partij was afgelopen, hebben we het
bord omgedraaid en nog een vluggertje gespeeld. Met recht een vluggertje.
Volgens mij kwamen de volgende zetten binnen 30 seconden op het bord!
Wit: W. de Jong, zwart: A. ten Haken.
1.e2-e4 e7-e5; 2.f2-f3 Een soort Damianoverdediging in de voorhand, een
niet aan te bevelen voortzetting. 2...Pg8-f6; Brengt het paardoffer, analoog
aan de Damianoverdediging, in stelling. Weliswaar in de nahand niet aan
te bevelen, maar je weet maar nooit. *) Overigens is het een normale
ontwikkelingszet. 3.Lf1-e2, Veel te passief., de loper moet naar c4, waarna
het paard nog redelijk centraal ontwikkeld kan worden naar e2. 3...Lf8-c5;
Analoog aan het geweigerd koningsgambiet kijkt de loper kijkt nu mooi
naar het gat in de witte koningsstelling. 4.c2-c3 Belemmert nu ook nog de
normale ontwikkeling van het paard op b1, terwijl d2-d4 toch niet goed
mogelijk is. 4...Pb8-c6; Verhindert de direkte opmars naar d4. 5.b2-b4 Lc5b6 6.Pg1-h3 (Beter b4-b5 !?) 6...d7-d6 7.a2-a4,
zie diagram.
Wit wint nu in ieder geval materiaal. 7...Lc8xh3
8.g2xh3, Indien 8 a5, dan 8...Lxg2. 8...Pf6xe4;
Dus toch nog het paardoffer!. 9.f3xe4, Dit leidt
tot direct verlies, wit had zijn loper moeten
wegspelen om een gaatje voor de koning te
maken. 9...Dd8-h4 + Opgegeven.
Voor de jeugd in opleiding: zoals wit speelde
moet het spelletje dus niet gespeeld worden!!!
*) Gebaseerd op de zettenreeks 1.e4 e5 2.Pf3 f6 3.Pxe5 fxe5 (3...De7 is véél
beter) 4.Dh5+ Ke7 5.Dxe5+ Kf7 6.Lc4+ d5 (6...Kg6 7.Df5+ Kh6 8.d4+ enz.)
7.Lxd5+ Kg6 8.h4 en wint.
Arie ten Haken

Kopij voor de volgende Aanzet
15 februari bij de redactie.
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graag uiterlijk

Uitslagen Interne competitie
7e ronde
Eggersman M. - Antheunisse D. 1-0
Kelfkens A. - Galenkamp K.
1-0
Oldenkamp J. - Krol G.
0-1
Piepot W. - Haken A. ten
0-1
Boeren H. - Meer L. v/d
1-0
Berg W. de - Mantel J.
0-1
Dalen G. van - Lesimanuaja E.
rem
Hofman R. - Reinders H.
rem
Jonge E. de - Norel T.
1-0
Jong W. de - Doornbos F.
0-1
Titalauw S. - Schulte W.
0-1
Untied J. - Jocker T.
0-1
8e ronde
Sadallah O. - Janmaat B.
Mol Chr. - Amerongen F. van
Jong D. de - Stevens W.
Jansen G. - Krikken J.
Hofstee K. - Til J. van
Star R. v/d - Sluys K. v/d
Lunenborg A. - Jonge L. de
Bottema J. - Boeren H.
Sybesma P. - Eggersman M.
Kelfkens A. - Snuverink M.
Krol G. - Danker R.
Boelema T. - Oldenkamp J.
Jonker T. - Verwijs J.
Piepot W. - Norel T.
Berg W. de - Untied J.
Haken A. ten - Jong W. de
Doornbos F. - Neut M. v/d
Hoorn J. van - Jonge E. de
Reinders H. - Lesimanuaja E.
Meer L. v/d - Dalen G. van
Jong P. de - Titalauw S.
Neut W. v/d - Bos T.
Nijmeijer P. - Hofman R.
Mantel J. - Horlings E.

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

(wat een rijen uitslagen tegenwoordig!)
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9e ronde
Jong D. de - Til J. van
Sluys K. v/d - Stevens W.
Jansen G. - Mol Chr.
Krikken J. - Verwijs J.
Amerongen F. van - Hofstee K.
Eggersman M. - Star R. v/d
Sybesma P. - Boelema T.
Jonge L. de - Krol G.
Snuverink M. - Lunenborg A.
Jonker T. - Kelfkens A.
Oldenkamp J. - Danker R.
Galenkamp K. - Bottema J.
Hofstra M. - Jong P. de
Bos T. - Haken A. ten
Neut M. v/d - Antheunisse D.
Boeren H. - Neut W. v/d
Doornbos F. - Dalen G. van
Hofman R. - Meer L. v/d
Jonge E. de - Reinders H.
Jocker T. - Piepot W.
Lesimanuaja E. - Hoorn J. van
Norel T. - Schulte W.
Nijmeijer P. - Mantel J.
Titalauw S. - Berg W. de

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

10e ronde
Janmaat B. - Jansen G.
Krikken J. - Boelema T.
Danker R. - Kelfkens A.
Krol G. - Bottema J.
Oldenkamp J. - Eggersman M.
Neut M. v/d - Hofman R.
Berg W. de - Hofstra M.
Haken A. ten - Neut W. v/d
Horlings E. - Titalauw S.
Schulte W. - Bos T.
Jocker T. - Nijmeijer P.
Lesimanuaja E. - Piepot W.
Untied J. - Norel T.
Mantel J. - Jonge E. de

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

Eindstand eerste periode
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
B 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Naam
Mol Chr.
Sluys K. v/d
Janmaat B.
Sadallah O.
Jansen G.
Jong D. de
Stevens W.
Star R. v/d
Amerongen F.v.
Seventer T.v.
Krikken J.
Hofstee K.
Til J.v.
Verwijs J.

Pnt
36
26
23
21
20
19
18
18
18
18
17
17
16
10

WS
232
230
235
255
222
196
211
205
199
194
209
182
185
185

Jonker T.
Lunenborg A.
Sybesma P.
Jonge L. de
Kelfkens A.
Snuverink M.
Eggersman M.
Oldenkamp J.
Danker R.
Galenkamp K.
Krol G.
Antheunisse D.
Bottema J.
Boelema T.

30
28
24
23
22
21
20
20
19
19
16
14
12
12

225
236
218
205
217
194
213
192
205
179
177
201
189
177

C
1.
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.

Naam
Pnt WS
Boeren H.
33 224
Doornbos F.
28 227
Neut M. v/d
27 236
Dalen G.v.
25 209
Hoorn J.v.
24 209
Hofman R.
22 241
Haken A. ten
22 224
Piepot W.
21 207
Bos T.
20 215
Nijmeijer P.
19 201
Meer L. v/d
18 223
Neut W. v/d
18 219
Lesimanuaja E. 18 216
Reinders H.
18 204
Jonge E. de
18 184
Graaf B. de
17 205
Hofstra M.
16 227
Jocker T.
16 199
Berg W. de
16 176
Jong W. de
14 188
Jong P. de
14 171
Schulte W.
14 150
Mantel J.
13 189
Untied J.
13 148
Horlings E.
12 160
Norel T.
9 178
Titalauw S.
2 162

(mw Agasi voor deze periode afgemeld)

Mea Culpa,
Ik heb de afgelopen weken te stellig beweerd dat de puntentelling voor de
externe wedstrijden gewijzigd was. Toch nog net op tijd voor het begin van
de tweede periode nagekeken en de klagers blijken gelijk te hebben: de
telling van vorig jaar is ongewijzigd, alleen is de vergoeding voor afmelden
beperkt tot 2 per periode. Het voornaamste verschil is dat nu niet Krikken
maar Hofstee degradeert uit de A-groep. Het spijt me dat de herinnering
aan de hoofdmoot van de discussie het uiteindelijke besluit zo heeft
verdrongen. Gelukkig zijn de notulen en aantekeningen er nog.
Bovenstaande eindstand is de herziene stand, met correcte uitvoering van
het ALV-besluit.
FvA
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Ach, ter zijde
Ik heb eens vier euro van een goede vriend afgetroggeld nadat ik een
artikel uit “De Telegraaf” had gelezen.
Ik legde hem de volgende stelling voor:

Zwart is aan zet.
Mijn vriend Lex zei meteen: ”Wit wint, want wanneer zwart zijn dame
wegzet, speelt wit Dxa7.” “Wedden?”, vraag ik, en speel (voor een inzet
van een euro) Txc3. Na enig piekeren betaalt Lex een euro en noemt dat
leergeld. Ik zeg: ”Ik weet het goed gemaakt Lex, we spelen 1…Txc3, ik
neem vervolgens wit, en we zetten opnieuw een euro in.” Lex gaat er gretig
op in en ik speel 2.Df1! Lex kleurt rood weg, de toren op c3 sneuvelt. Hij
betaalt voor de tweede keer een euro en zegt: ”Pieter, zal ik even koffie
zetten?” Ik houd hem tegen: ”Je krijgt nog een kans, we draaien het bord
nog een keer om. Kiet of dubbel.” Lex bezwijkt voor de verleiding en zet
twee euro’s in. Met zwart speel ik 2…Tc8 en na 3.Txd4 Pxd4 ziet Lex dat er
Tc1 dreigt. Hij denkt even na en ik zeg: ”Als je nu meteen 2 euro betaalt,
geef ik je zwart en spelen we verder.” Lex wil er niets van weten en speelt
4.Kh1. Ik antwoord rustig 4…Pe2 en Lex gaat koffie zetten, vier euro armer.
We zijn echter nog steeds vrienden!

Pieter Sybesma
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