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Van de voorzitter
Een lege plek
Zo ervaar ik dat nog iedere clubavond. Frits van Oosten is vanaf begin dit jaar ineens geen spelend lid meer van onze vereniging en hoewel het gaan en komen
van leden eigen is aan het clubleven vind ik zijn gaan een niet zo maar gaan.
Zo van de ene dinsdag op de andere zit Frits niet meer op zijn vertrouwde plek,
meestal rechts aan de raamkant. Hij straalde het plezier hebben in en het inhoud
geven aan het schaakspel uit. Een incidentje was zeker niet de oorzaak, maar
hooguit de aanleiding tot zijn besluit. Dat bleek wel heel duidelijk uit het fijne gesprek dat ik met hem had. Spanningen doen zijn gezondheid geen goed, integendeel zelfs en dat was ook de reden waarom hij niet extern meespeelde. Toch wil
Frits wel betrokken blijven bij de club en met mij hopen velen dat hij blijft babbelboxen. Natuurlijk blijft hij, lid of niet, een schaakbezetene en hij zal het bijzonder
waarderen als wie dan ook van ons bij hem thuis een partijtje komt schaken. Een
aanrader; het is niet alleen leuk, het is nog leerzaam ook.
Frits, het is overbodig te zeggen dat je altijd welkom blijft; meedoen aan toernooitjes
of beter, altijd wanneer je zin hebt. Zelf lig ik nu al een paar weken plat; ik zou anders al lang bij je geweest zijn.
Een volle plek
Nee deze vult de lege plek niet op, maar daarom zijn we niet minder blij met ons
nieuwe lid Läslo Heere.
Op de eerste avond merkte ik al dat hij schaakgek is en dus volkomen past in onze
club. Läslo, ik hoop dat je je hier gauw thuisvoelt en met ons een fijne schaakperiode tegemoet gaat.
Een nieuwe plek
Niet bij ons, hoewel dat nog komen kan, maar op 13 januari om 07.55 uur is Johannes Cornelis geboren, 3540 gram en 51 cm; zoon van Richard en Gea van der Star.
Moeder, zoon en ook vader maken het prima. Richard en Gea ik wens jullie met
Lars -want zo noemen jullie hem- namens allen een goede toekomst toe.
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Een verontrustende plek
Die had ons trouwe lid Gerrit Dun. Hij moest worden opgenomen in Bethesda en
dat is wel even spanning en zorg. Gelukkig gaat het weer goed en is hij weer thuis.
Hoogstwaarschijnlijk kan hij dit nummer zelf in ontvangst nemen op de clubavond
en ik hoop dat te kunnen meemaken.
Nog lang een vaste plek gewenst Gerrit, thuis en bij ons.
Een trouwe plek
Die ontmoette ik bij de slager. Jan Pieters, al jaren staat hij bij ons op de ledenlijst.
Trouw voldoet hij aan zijn verplichtingen, maar aan het schakend clubleven kan hij
niet meedoen. Het te lang zitten vergt teveel van zijn rug. Toch hoop ik dat je weer
kunt komen Jan; in ons gesprek merkte ik dat je twijfelde. Je kunt het eens
proberen.
Een goede plek
Die wens ik jullie allen.
Veel plezier in jullie partijen.
Vanuit m’n patstelling,
Gert

Op bezoek ...
Niet zo vroeg als ik van plan was, maar toch... is hier "mijn" nummer 3. En vooral
jullie nummer 3 van deze jaargang. Want het doet me deugd dat ik zonder al te veel
zeuren nog steeds voldoende kopij krijg van jullie. En ondanks ernstige rugklachten
(voor wie nog niet wist waar die "patstelling" op slaat) zorgt onze voorzitter ook weer
voor zijn bijdrage.
Overigens... al lezend in zijn stukje vallen bij mij ineens een paar gedachten op hun
plaats. Ik vind dat wij van de schaakclub, en misschien ook van de dam- of bridgeclub eens moeten kijken of er een clubje gevormd kan worden waarvan de
deelnemers af en toe eens op bezoek gaan bij mensen die best eens willen
schaken of ... maar niet (meer) naar een clubavond kunnen of willen komen.
Dan bedoel ik niet alleen Frits van Oosten of Jan Pieters, maar ook mensen in het
verpleeghuis e.d. Zo'n clubje zal de vorm kunnen krijgen van een lijst van vrijwilligers met een voorkeursavond die x keer per kwartaal wel eens op bezoek willen
gaan en een lijst van mensen die graag eens een schaker/dammer op bezoek
willen krijgen.
We moesten maar eens kijken of er voldoende aanbod is en dan in eerste instantie
via verpleeg- en verzorgingshuis, opvangcentrum e.d. de vraag in kaart brengen.
Daarna is er vast wel aanleiding om met dit initiatief in de krant te komen en langs
die weg andere, "individuele" liefhebbers erbij te betrekken. Wie mee wil doen
melde zich bij mij, ik zal ook wel iets op het prikbord hangen.
Tenslotte... veel leesplezier!
Frans van Amerongen
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De Pen
Ongeveer 25 jaar geleden had ik m’n eerste ontmoeting achter het schaakbord met
de toenmalige clubkampioen Van Herksen. Ik kende Van Herksen al langer, want
na z’n eerste pensionering was hij wiskundeleraar op het Menso Alting Lyceum
geworden. De partij is een Siciliaan in de Najdorf-variant, toen nog een lievelingsopening van Van Herksen. Van Herksen had meerdere malen tegen Najdorf gespeeld, heeft hij mij eens verteld, vandaar misschien zijn voorliefde. De eerst 7 zetten van beide kanten zijn overbekend, de rochade van zwart op de achtste zet lijkt
mij ongebruikelijk en ook gevaarlijk, langzaamaan komt zwart in de problemen, uiteindelijk leidt dat tot een aanval van loper, dame en beide torens op de zwarte koningsstelling. Op de 24e zet begint zwart materiaal in te leveren, maar speelt toch
met behoorlijke materiaalachterstand door tot de 60 e zet om in een dan hopeloze
stelling op te geven.
Van Herksen speelde in het vervolg steeds een Caro Kann opening tegen mij en
stapte later helemaal af van het Siciliaans met zwart, evenals ikzelf trouwens. Ik
vond het zelf een leuke partij, binnen de club leverde me dit direct de erkenning op
dat ik best een beetje kon schaken. Ik had het schaken 2 jaar daarvoor geleerd van
m’n kleine zusje, had tijdens m’n diensttijd wel flink geoefend (er liep op onze
kazerne een soldaat Böhm rond, die erg goed kon schaken en geregeld bereid was
een partijtje met me te schaken). Ik ben bang dat Van Herksen mij een beetje
onderschat had, overigens werd hij wel weer gewoon clubkampioen dat jaar.
Ik heb daarna nog vele leuke partijen met hem 
geschaakt, als we beiden goed op dreef waren tvTl
werd het meestal een interessante partij. Van
oWoO
Herksen kon met haast eindeloos geduld een foutje
omOoMO
van z’n tegenstander afwachten, waarna ineens
alle agressie los kwam en er geen spaan van je 
NpPQ
heel bleef. Zelf maakte hij weinig fouten.
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pPppP
Stevens-van Herksen (Siciliaans Najdorf, 1973)
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 Kbr
6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 O-O 9.O-O-O Dc7 10.Dg3 
Ph5 11.Dh4 Lxg5 12.Dxg5 Pf6 13.Td3 h6 14.Dh4
Pc6 (diagram 1) 15.Pxc6 Dxc6 16.e5 dxe5 17.fxe5
Ph7 18.Tg3 Kh8 19.Ld3 Dc7 20.Dh5 b5 21.Tf1 Lb7
22.Pe4 Lxe4 23.Lxe4 Tac8 24.Tf4 g6 25.Dxh6
Dxe5 26.Th4 Dg7 27.Tgh3 f5 (diagram 2) 28.Dxg7+
Kxg7 29.Txh7+ Kf6 30.Lb7 Tc5 31.Lxa6 Ta8
32.Ta3 b4 33.Ta4 e5 34.Tb7 e4 35.Tbxb4 e3
36.Le2 Td8 37.Ta3 Te5 38.Tbb3 f4 39.Td3 Tc8
40.h4 Th8 41.Td6+ Ke7 42.Tad3 Txh4 43.Txg6 f3
44.Lxf3 e2 45.Lxe2 Txe2 46.Kd1 Tf2 47.Te3+ Kf7
48.Td6 Txg2 49.Te2 Th1+ 50.Kd2 Tgg1 51.Kc3
Tg3+ 52.Kb4 Th4+ 53.c4 Tg5 54.a4 Tg3 55.a5
Thh3 56.a6 Tb3+ 57.Ka5 Tb8 58.a7 Ta8 59.Td7+
Kf8 60.Tb7
1-0
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Wim Stevens
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Externe wedstrijden (1,2)
Na vriendelijk doch dringend verzoek verzorg ik hierbij het verslag van het eerste
tegen ESG 2, Emmen dus. Wij mochten beschikken over twee bullebijters uit het
tweede die ons over de drempel hebben geholpen. Bob en Jan, hiervoor onze hartelijke dank. Zonder jullie twee winstpartijen op het zesde en zevende bord had de
uitslag aanzienlijk minder gunstig geweest kunnen zijn.
Christiaan aan het eerste bord had een moeilijke partij die in een blufremise eindigde. Wat dit inhoudt, kan men aan de weet komen bij Christiaan. Ikzelf wist een keer
niet te verliezen, maar kon ook niet aantonen dat mijn plusremise een gewonnen
partij geweest had moeten zijn. Saïd op het derde bord toverde op zijn onnavolgbare wijze een door mij verloren geschatte partij om in een broodnodige winstpartij.
Anky, ondanks geklaag dat ze op het vierde bord moest spelen, bestendigde haar
reputatie van sterkste schaakster van Hoogeveen en wijde omgeving en won gewoon. Lieffert wist na een pionoffer een betere stelling niet tot de verdiende winst te
voeren.
De wedstrijd werd in een vriendelijke sfeer gespeeld, daarbij was de aanwezigheid
van een negende man als teamleider bij Emmen opvallend. Zelf zou ik bij thuiswedstrijden de aanwezigheid van een wedstrijdleider buiten het team een geruststellende gedachte vinden. Zonder dat ik echt aantoonbaar hinder ondervind van het
vervullen van deze functie werkt het een en ander niet bevorderlijk voor mijn concentratie. Samenvattend is weer eens gebleken dat niet verliezen, hoewel een wezenlijk onderdeel van ons prachtige spel, voor een team minstens zo belangrijk is
als winnen. Het lijkt erop dat het tij gekeerd is, en dat we ons kunnen gaan manifesteren op een bij ons passend niveau. We zullen zo doorgaan.
Hoogeveen 1
1690 - Emmen 2
1686 6-2
C.Mol
1745 - J.Slaa
1860 rem.
B.Janmaat
1751 - D.Tobben
1795 rem.
D.Saïd
1735 - T.Selten
1600 1-0
A.Lunenborg
1643 - F.Sluter
1665 1-0
R.Hofman
1645 - A.Timmerman 1610 rem.
J.Krikken
1681 - S.Detmers
1571 1-0
R.Flower
1653 - J.Reinink
1653 1-0
L.de Jonge
1673 - J.Linssen
1736 rem.
Bert Janmaat
Het eerste heeft net als het tweede moeten ondervinden dat Veendam bij de
topclubs in de eerste klasse behoort. Ze scoorden wel meer dan de drie schamele
remises van het tweede, maar brachten toch een 5-3 nederlaag mee. Naast vier
remises was er één winstpartij van Anky, "de enige kerel in het team" vlgs. Lieffert!
RDW/Veendam
1681 - Hoogeveen 1 1697 5-3
S.Prins
1716 - C.Mol
1745 rem.
J.Misdom
1886 - B.Janmaat
1751 1-0
J.v/d Laan
1709 - G.Jansen
1769 rem.
P.Holthuijsen
1688 - J.Krikken
1681 rem.
W.Smit
1551 - L.de Jonge
1673 1-0
H.de Vries
1661 - R.Hofman
1645 1-0
G.de Vries
-- - T.v.Seventer
1665 rem.
G.Bos
1566 - A.Lunenborg
1643 0-1
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Het tweede
Het tweede miste twee vaste spelers maar kon voor deze thuiswedstrijd gelukkig
een beroep doen op v/d Kooy en Eggersman. Ze hebben zich prima van hun taak
gekweten en brachten een remise en een winstpartij in. Danker en v.Amerongen
straften al vroeg een fout van de tegenstander af, waardoor het al na ruim een uur
2-0 stond ter aanmoediging van de rest. Daarna volgden vier remises, terwijl v.Til
het hoofd moest buigen voor de met afstand sterkste speler van het Winschotense
team. Zo was een gelijkspel al verzekerd. In de laatste partij had v/d Kooij zijn
tegenstander in het middenspel mooi onder druk gehouden maar tegen het einde
kwam hij steeds meer in moeilijkheden. In lichte wederzijdse tijdnood bracht hij zijn
tegenstander in verwarring met een tussenschaakje. De koning ging terug naar het
verkeerde veld en werd daar pardoes matgezet! Zo kreeg het tweede zijn eerste
overwinning.
Hoogeveen 2
1604 - Van der Linde 1570 5-3
R.Flower
1653 - L.Vrooland
-- rem.
R.Danker
1535 - J.Hollander
1707 1-0
K.Hofstee
1613 - J.v.Duin
-- rem.
J.v.Til
1607 - R.Algera
1692 0-1
H.Verwijs
1589 - G.Zwaagstra
1550 rem.
F.v.Amerongen
1619 - P.Mulder
1484 1-0
M.Eggersman
1593 - E.Sportel
1499 rem.
A.v/d Kooij
1624 - E.Reintke
1477 1-0
Tegen Oostermoer werd het tweede niet kansloos geacht, ondanks de 6-2 nederlaag die ze ons eerste hadden toegebracht. De andere wedstrijden had het team nl.
alle verloren. Even werd het spannend of teamleider Bob met zijn chauffeur Richard
v/d Star niet te laat zouden komen, maar een dik half uur na aanvang waren ze er
gelukkig toch. Invaller Richard zat wegens het laatkomen op bord 2 en werd daar
zonder pardon aan de kant gezet. Ik had zelf op het vierde bord wat teveel routinezetjes gedaan in een voor mij bekend lijkende Najdorf en toen bleek dat de opzet
van wit toch wat afweek van het bekende, was het met een paar rake klappen in het
centrum snel bekeken.
Op bord 8 zat Rudi Danker zich al een poosje af te vragen wanneer de doodklap in
zijn beroerde stelling nu eindelijk zou komen. Het duurde iets langer, maar hij kwam
inderdaad. Aan de andere borden had een enkeling nog even het vermoeden dat er
meer dan remise in had gezeten, maar het is er niet uitgekomen.
Tegen Emmen moet het tweede nu net zo'n stunt uithalen als het eerste, anders is
de degradatie wel erg dichtbij. En de laatste kans is tegen hekkensluiter Het
Springend Paard.
Oostermoer 1
1595 - Hoogeveen 2 1605 5½-2½
H.de Graaf
1680 - R.Flower
1653 rem.
D.Vegter
-- - R.v/d Star
1550 1-0
N.v.Huizen
1739 - J.Krikken
1681 rem.
A.Koenes
1614 - F.v.Amerongen 1619 1-0
R.Bosscher
1485 - H.Verwijs
1589 rem.
B.Groenhard
1682 - K.Hofstee
1613 rem.
J.Nijveen
1401 - J.v.Til
1607 rem.
H.Bottema
1567 - R.Danker
1535 1-0
Frans van Amerongen
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Sterker schaken
In het schaakspel zijn tactische en positionele kenmerken te vinden. De tactische
grapjes zijn in de praktijk wel te leren. Iedereen trapt wel eens in een paardvorkje,
of een aftrekschaakje - en daar leer je tenslotte van.
De positionele factoren zijn moeilijker te leren. Om iedereen gelegenheid te geven
ook hierin wat te oefenen, loopt er een serie met positionele testen. Achterin het
nummer staan de oplossingen met een puntenwaardering. Aan het einde van de
serie kunt u aan het behaalde puntentotaal zien, hoe goed (of hoe slecht) uw positiegevoel is.
TEST 15
Spaanse partij
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0-0 Le7
6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Pb8 10.d4 Pbd7
11.Pbd2 Lb7 12.Lc2 Te8 13.Pf1 Lf8 14.Lg5 h6
15.Lh4 c5 16.dxe5 dxe5 17.P3h2 Dc7 18.Df3 Le7
19.Pe3 g6 20.Tad1 Tad8 21.Te2 Kg7 22.Ted2
Pf8 23.Phg4 P8h7 24.Lg3 Pg5 25.De2 Txd2
26.Txd2 Pxg4 27.Pxg4 f6
zie diagram. Wit aan zet: kies je plan.
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Plan A: Bezet het zwakke veld d5
Ik denk dat de open d-lijn en het zwakke veld d5 de enige strategische elementen
van belang zijn in deze stelling. Zwart dreigt reeds de beheersing van de d-lijn met
Td8 over te nemen en de torens af te ruilen, wat zijn defensieve taak vergemakkelijkt. Om vereenvoudiging door deze afruil te voorkomen bezet ik het veld d5 met
Pe3-d5. Direct 28.Pe3 gaat echter niet vanwege 28...Pxe4 en 28.f3 laat torenruil toe
na 28...Td8. Om de aanval op de e-pion te voorkomen, jaag ik het paard weg met
28.h4. Deze zet maakt het ook mogelijk om, nadat zwart zijn paard heeft teruggetrokken, 29.h5 te spelen en daarmee de pion op g6 te ondermijnen. Dit leidt tot een
algemene verzwakking van de witte velden bij mijn tegenstander en vooral van veld
f5. Een mogelijke voortzetting is: 28.h4 Pe6 (op 28... Pf7 volgt ook 29.h5) 29.h5 g5
(29... gxh5 30.Pe3 of 29... Td8 30.hxg5 is zelfs slechter voor zwart) 30.Pe3 en
vervolgens bezetting van veld d5.
Plan B: Bereid een doorbraak in het centrum voor
Hier wil ik eveneens ruil van zware stukken vermijden en wel door mijn tegenstander een dringender probleem te bezorgen: namelijk een doorbraak met f4. Ik speel
28.De3 en denk dat zwart mijn plan niet kan bestrijden met 28... Pe6 gezien de druk
op zijn h-pion. Na 28... Td8 29.Txd8 Dxd8 30.f4 exf4 31.Lxf4 ziet mijn toekomst er
rooskleurig uit. Ook na 28... Ld6 is vereenvoudiging via de d-lijn niet mogelijk en na
29.h4 Pf7 kan ik f4 voorbereiden met Td1-f1. Zwarts beste antwoord is dus 28... h5
maar na 29.h4 (nodig om Pe6 te voorkomen) 29... Pf7 (na 29... hxg4 30.hxg5 fxg5
is zwarts pionformatie een ramp, zelfs met een pluspion) 30.Ph2 dreigt weer f4.
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Plan C: Vergroot de beweeglijkheid van je stukken met een kwaliteitsoffer
Ik denk dat de invloed van mijn lopers gering is door de pionstelling en dat zelfs de
zware stukken weinig hebben aan de open d-lijn. Om de beweeglijkheid van mijn
stukken te vergroten en gebruik te maken van de tactische mogelijkheden van de
positie van mijn loper tegenover de dame op de diagonaal h2-b8, offer ik de kwaliteit met 28.Td5. Deze zet houdt de onmiddellijke dreiging 29.Txe5 in, zodat de weigering van het offer met 28... h5 wordt weerlegd door 29.Txe5 hxg4 30.Txg5 enz.
Vermoedelijk speelt zwart 28... Lxd5 en na 29.exd5 heb ik uitstekende aanvalskansen op de koningsvleugel, dankzij de open diagonaal b1-h7 en de mogelijkheid om
de h-pion ver in de vijandelijke stelling te laten doordringen. Naast deze dynamische elementen krijg ik voor mijn offer ook nog een positioneel voordeel in de vorm
van een vrijpion op d5. Het sluiten van de open lijn verhindert zwart om zijn toren
snel in het spel te brengen. Waarschijnlijk wordt het spelverloop: 28.Td5 Lxd5
29.exd5 Ld6 30.h4 Pf7 31.h5 met zeer goede kansen.
Strategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek: geef in het kort de tactische redenen, indien aanwezig, om enkele van de
plannen te verwerpen (dit onderdeel levert ook punten op).

Uitslagen interne competitie
Uitslagen 15e ronde:
B.Janmaat - M.Bosma
W.Stevens - T.Jonker
K.Spitse - W.Piepot
J.v.Hoorn - H.Straat
M.Hofstra - M.Snuverink
G.Krol - W.de Berg
H.Reinders - H.v/d Ploeg
M.Bonting - G.Dun
T.Bos - F.Doornbos
L.v/d Meer - M.Bonnema
A.Kuilman - H.de Boer
K.Riethorst - J.Oldenkamp

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

Tweede periode
Uitslagen 1e ronde:
D.Saïd - T.v.Seventer
B.Janmaat - J.Krikken
G.Jansen - F.v.Amerongen
L.de Jonge - R.Flower
C.Mol - A.Lunenborg
K.Spitse - R.Hofman
A.v/d Kooij -R.Danker
J.v.Til - W.Stevens
H.Verwijs -W.Piepot
M.Bosma - M.Eggersman
F.Doornbos - K.Riethorst
M.Bonting - M.Snuverink
T.Jonker - J.v.Hoorn
G.Krol - P.Nijmeijer
H.Straat - M.Hofstra
H.Reinders - A.Kuilman
T.Bos - M.Bonnema
W.de Berg - G.Dun
H.Swarts - H.de Boer

rem.
rem.
1-0
rem.
rem.
1-0
1-0
rem.
rem.
rem.
0-1
rem
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
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Uitslagen 2e ronde:
A.Lunenborg - L.de Jonge
J.Krikken - K.Spitse
F.v.Amerongen - A.v/d Kooij
M.Eggersman - J.v.Til
W.Stevens - H.Verwijs
K.Hofstee - J.Oldenkamp
R.Hofman - R.v/d Star
R.Danker - L.Heere
W.Piepot - M.Bosma
J.v.Hoorn - H.Straat
M.Hofstra - T.Jonker
H.v/d Ploeg - M.Bonting
M.Snuverink - G.Krol
P.Nijmeijer - F.Doornbos
H.de Boer - T.Bos
M.Bonnema - H.Reinders
A.Kuilman - H.Swarts

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

Uitslagen 4e ronde:
J.Krikken - C.Mol
T.v.Seventer - G.Jansen
K.Spitse - B.Janmaat
F.v.Amerongen - L.de Jonge
M.Eggersman - R.Danker
W.Stevens - R.Hofman
A.Kelfkens - H.Verwijs
A.v/d Kooij - J.v.Til
W.Piepot - J.Oldenkamp
G.Krol - H.v/d Ploeg
L.v/d Meer - H.Straat
K.Riethorst - T.Jonker
J.v.Hoorn - M.Bonting
H.Swarts - W.de Berg
H.de Boer - M.Bonnema
G.Dun - A.Kuilman

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

Uitslagen 3e ronde:
A.Kelfkens - F.v.Amerongen
M.Bosma - A.v/d Kooij
L.Heere - M.Eggersman
H.Verwijs - K.Hofstee
J.Oldenkamp - R.Danker
M.Hofstra - M.Snuverink
P.Nijmeijer - H.Swarts
K.Riethorst - G.Krol
M.Bonting - F.Doornbos
T.Bos - H.Reinders
A.Kuilman - H.de Boer

0-1 R
1-0
1-0
rem.
0-1
0-1
1-0
rem.
0-1
rem.
0-1

Uitslagen 5e ronde:
R.Flower - A.Lunenborg
L.de Jonge - G.Jansen
F.v.Amerongen - T.v.Seventer
L.Heere - A.Kelfkens
R.Hofman - M.Bosma
J.v.Til - H.Verwijs
K.Hofstee - W.Stevens
R.v/d Star - M.Eggersman
R.Danker - W.Piepot
J.Oldenkamp - M.Hofstra
M.Snuverink - P.Nijmeijer
T.Jonker - L.v/d Meer
G.Krol - J.v.Hoorn
F.Doornbos - H.v/d Ploeg
H.Straat - M.Bonting
H.Swarts - G.Dun
H.Reinders - H.de Boer
M.Bonnema - A.Kuilman
W.de Berg - T.Bos

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

Gehoord...
"Veel mensen zien in de overwinning van Deep Blue op Kasparov het bewijs van de
superioriteit van de computer en Kunstmatige Intelligentie. Maar ik vind het juist het
bewijs van de geringe vorderingen op dit gebied. Bedenk eens: schaken is hèt
ideale spel voor de computer. Eenvoudige regels en een beperkt aantal stukken op
een klein, mooi cartesiaans speelveld. En dan nog heeft dat monster, dat voor
miljoenen door al die knappe koppen van IBM gebouwd is, de grootste moeite om
van het denkvermogen van zo'n nietig mens te winnen."
Socioloog Daniël Miller in "De ontdekking van de wereld", NL3, 4/1-'98.
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Eindstand van de eerste periode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Punten Wrd
Jansen G.
973.5 90
Oosten F. van
946.0 89
Mol Chr.
896.0 88
Dadkhodaie S.
873.0 87
Janmaat B.
782.5 86
Jonge L. de
725.5 85
Amerongen F. van 720.0 84
Flower R.
690.5 83
Riethorst K.
684.0 82
Spitse K.
680.0 81
Verwijs H.
677.0 80
Kooy A. van de
669.5 79
Bosma M.
664.5 78
Til J. van
662.0 77
Hofstee K.
657.5 76
Krikken J.
646.0 75
Kelfkens A.
621.5 74
Seventer T. van
604.5 73
Piepot W.
600.5 72
Lunenborg A.
596.5 71
Stevens W.
595.5 70
Star R. van de
588.0 69
Eggersman M.
585.5 68
Hofman R.
573.5 67

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Naam
Oldenkamp J.
Hoorn J. van
Danker R.
Doornbos F.
Straat H.
Bos T.
Jonker T.
Reinders H.
Ploeg H. van de
Swarts H.
Berg W. de
Krol G.
Bonting M.D.
Meer L. van der
Snuverink M.
Nijmeijer P.
Hofstra M.
Dun G.
Boer H.A. de
Kuilman A.
Houtzager B.
Bonnema M.
Kord N.

Punten Wrd
550.5 66
537.0 65
531.0 64
526.5 63
518.5 62
507.5 61
500.5 60
488.5 59
481.5 58
476.0 57
473.5 56
469.5 55
462.0 54
457.0 53
450.5 52
437.5 51
435.5 50
346.0 49
341.5 48
270.0 47
260.5 46
204.0 45
161.5 44

Eindstand per groep eerste periode
Jansen is de kampioen van de eerste
periode. Hij bereikte dit o.a. door Van
Oosten in een rechtstreeks duel te verslaan. Onderin was het dringen. Voor
Hofman is de A-groep blijkbaar net iets
te hoog. Anky degradeert niet vanwege
het vertrek van Van Oosten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jansen G.
Oosten F. van
Mol Chr.
Dadkhodaie S.
Janmaat B.
Jonge L. de
Flower R.
Krikken J.
Kelfkens A.
Seventer T. van
Lunenborg A.
Hofman R.

973.5
946.0
896.0
873.0
782.5
725.5
690.5
646.0
621.5
604.5
596.5
573.5

90
89
88
87
86
85
83
75
74
73
71
67

D

In de B-groep promoveert Frans van
Amerongen. De tweede promovendus is
zeer verrassend Karl Spitse. Rudi
Danker heeft zich het vege lijf weten te
redden door in de laatste ronde te
winnen, terwijl Jonker verloor. Laatstgenoemde mag het nu dus in de C-groep
proberen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amerongen F. van
Spitse K.
Verwijs H.
Kooy A. van de
Bosma M.
Til J. van
Hofstee K.
Stevens W.
Eggersman M.
Oldenkamp J.
Danker R.
Jonker T.

720.0
680.0
677.0
669.5
664.5
662.0
657.5
595.5
585.5
550.5
531.0
500.5

84
81
80
79
78
77
76
70
68
66
64
60

P
P

D
9

Wim Piepot en Richard van de Star
stonden al onbedreigd bovenaan en promoveren. Wegens het vertrek van twee
spelers zijn er hier geen degradanten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Piepot W.
Star R. van de
Doornbos F.
Straat H.
Ploeg H. van de
Krol G.
Bonting M.D.
Meer L. van der
Snuverink M.
Nijmeijer P.
Hofstra M.
Kord N.

600.5
588.0
526.5
518.5
481.5
469.5
462.0
457.0
450.5
437.5
435.5
161.5

72
69
63
62
58
55
54
53
52
51
50
44

P
P

De spelers die in de C-groep de kandidaat waren om te promoveren zijn ook
daadwerkelijk gepromveerd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Riethorst K.
Hoorn J. van
Bos T.
Reinders H.
Swarts H.
Berg W. de
Dun G.
Boer H.A. de
Kuilman A.
Houtzager B.
Bonnema M.

684.0
537.0
507.5
488.5
476.0
473.5
346.0
341.5
270.0
260.5
204.0

82
65
61
59
57
56
49
48
47
46
45

P
P

D

De NOSBO-beker
Op 27 januari j.l. moesten wij voor de Nosbo-beker tegen Groningen spelen. Wij
hadden een tegenvaller te verwerken omdat Gert niet mee kon spelen, maar gelukkig hadden wij Bob nog achter de hand, dus wij gingen met een gerust gemoed
naar Groningen. Na een zoektocht door Groningen kwamen we eindelijk bij de
plaats van bestemming. Al gauw bleek dat wij met spelers uit de promotieklasse te
maken kregen. Dit was even slikken, maar we lieten de moed hierdoor niet zakken.
En dit bleek terecht te zijn, want alle 4 partijen gingen gelijk tegen elkaar op. Pas in
het laatste uur viel de beslissing. Nadat ik de gehele partij onder druk had gestaan,
zag mijn tegenstander een matzet over het hoofd, dus ik won. Een meevaller dus.
Maar Bert vond dit zo zielig voor de tegenstander dat hij besloot om zich mat te
laten zetten. Even later verloor ook Bob zodat wij met 2-1 achter stonden. Al onze
hoop was gevestigd op Saïd. Op het eerste gezicht leek het net alsof deze partij op
remise zou eindigen, maar Saïd dacht hier duidelijk anders over. Door een spectaculair loperoffer wist hij de partij naar zich toe te trekken. Eindstand 2-2. Omdat de
uitslag aan de drie hoogste borden in ons voordeel was, gaan wij door naar de
halve finale!
Groningen
1979 - Hoogeveen
1721 2–2
A. Tilstra
2122 - Chr. Mol
1745 0-1
C. Alberts
1889 - B. Janmaat
1751 1-0
R. Potze
2064 - D. Saïd
1735 0-1
E. Zuiderweg
1842 - R. Flower
1653 1-0
Christiaan Mol
En het laatste nieuws is wat minder euforisch. Tegen Lewenborg lukte het trucje
niet nog eens. Het sprookje is uit. Alleen Christiaan hield aan bord 1 remise, Bert,
Saïd en Jan Krikken moesten het punt inleveren. Maar voor een modale club als
Hoogeveen is het halen van de halve finale toch een hele prestatie, zeker gezien de
tegenstanders!
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Agenda
Externe wedstrijden:
ma. 23/2 ESG 2 - Hoogeveen 2

't Brinkenhoes
0591-610201
Mantingerbrink 140 Emmen-Bargeres
di. 24/2 Hoogeveen 1 - Hoogezand/Sapp. Salawaku
di. 24/2 Hoogeveen 3 - ESG 3 Salawaku
ma. 9/3 Ter Apel - Hoogeveen 3De Drie Musketiers
0599-582391
Hoofdstraat 24 Ter Apel
9-13/3
finale beker
di.17/3 Hoogeveen 2 - Springend Paard 1 Salawaku
vr. 20/3 Van der Linde - Hoogeveen 1
De Medeklinker
0597-421833
Dr. D.Bosstraat 16 Winschoten
Hoogeveen 4:
6e ronde: 2 - 6 maart:
Assen 6
7e ronde: 23 - 27 maart
Toernooien:
Paastoernooi VOG Elim: Zaterdag 11 april, rest. Schoonhoven, Hollandscheveld

De ratinglijst
Ratings per 20 feb. '98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Startr.RatingVersch.
Oosten F. van
1812 1826 +14
Mol Chr.
1781 1789 +8
Heere L.
- 1785 Jansen G.
1652 1783 +131
Dadkhodaie S.
1689 1771 +82
Janmaat B.
1825 1732 -93
Lunenborg A.
1708 1711 +3
Bosma M.
1550 1677 +127
Seventer T. van 1742 1672 -70
Krikken J.
1665 1670 +5
Flower R.
1594 1652 +58
Hofstee K.
1585 1647 +62
Stevens W.
1694 1630 -64
Kooy A. van de
1630 1628 -2
Kelfkens A.
1648 1625 -23
Jonge L. de
1660 1625 -35
Amerongen F. van 1583 1624 +41
Star R. van de
- 1621 Hofman R.
1713 1612 -101
Verwijs H.
1565 1604 +39
Til J. van
1572 1579 +7
Danker R.
1609 1569 -40
Spitse K.
1479 1569 +90
Eggersman M.
1652 1568 -84

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Naam
Startr.RatingVersch.
Oldenkamp J.
1598 1548 -50
Jonker T.
1512 1482 -30
Riethorst K.
1347 1457 +110
Krol G.
1427 1427 +0
Doornbos F.
1405 1415 +10
Piepot W.
1399 1414 +15
Hofstra M.
1337 1392 +55
Straat H.
1394 1388 -6
Ploeg H. van de 1437 1384 -53
Nijmeijer P.
1314 1352 +38
Meer L. van der 1490 1340 -150
Bonting M.D.
1342 1337 -5
Snuverink M.
1219 1320 +101
Hoorn J. van
1324 1315 -9
Bos T.
1201 1256 +55
Berg W. de
1317 1246 -71
Boer H.A. de
1267 1236 -31
Swarts H.
1135 1235 +100
Reinders H.
1289 1228 -61
Kord N.
1351 1208 -143
Dun G.
1193 1174 -19
Kuilman A.
- 1017 Houtzager B.
- 938 Bonnema M.
773 809 +36
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Externe wedstrijden (3,4)
In de vierde ronde tegen Assen 2 waren de verwachtingen van het derde niet te
hoog gespannen, maar het team was niet bij voorbaat kansloos. Het was jammer
dat Stevens, v/d Star en v/d Ploeg niet mee konden, maar de twee invallende
jeugdspelers uit het vierde pakten allebei de winst! De sterkste Assenaren bleken
aan de borden 3 t/m 6 te zitten en behalve Spitse was niemand in de buurt van de
gelijkmaker geweest. Het team blijft dus in de onderste regionen van de tweede
klasse A, maar de degradatie is nog lang niet zeker.
Assen 2
1500 - Hoogeveen 3 1435 5-3
S.Sarkinovic
1494 - M.Bosma
1631 0-1
G. Sopacua
1426 - L.v/d Meer
1388 1-0
C.v/d Werff
1585 - W.de Berg
1276 1-0
A.Koops
1574 - W.Piepot
1469 1-0
H.Verkerk
1546 - K.Spitse
1544 1-0
H.Boonstra
1616 - J.v.Hoorn
1313 1-0
L. de Jong
1426 - T.Jonker
1507 0-1
N. Ringenaldus 1338 - M.Hofstra
1357 0-1
Hoogeveen is afgelopen seizoen met de drie topteams gepromoveerd. Dat dat wel
even slikken is in de hogere klasse is al eerder gemeld. Maar Het Kasteel uit Coevorden is met beide topteams vorig seizoen gedegradeerd. Eind januari, begin februari stonden de partijen Hoogeveen 3 - Kasteel 1 en Kasteel 2 - Hoogeveen 4 op
het programma. Daarbij werd onbarmhartig aangetoond wat het verschil in niveau
is. Beide teams mochten alleen in het begin nog hopen op een halfje hier of daar,
maar kregen aan bijna alle borden het grote Elo-verschil netjes uitgemeten.
Alleen de beide eerste-bordspelers wisten voor een (half) punt te zorgen. Michiel
boekte een remise en Richard zorgde in de thuiswedstrijd voor een geweldige
verrassing door de sterkste man van Coevorden met een dame-offer beentje te
lichten. Hij stond al in de krant, maar nu nogmaals:
S.Broertjes - R.v/d Star.
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d6 4.cxd4 g6 5.Pc3 Lg7
zwart weet zich duidelijk geen raad met de ongebruikelijke opening. 6.f4 b6 7.Pf3 Lb7 8.Le3 Pd7
9.Lc4. Zwart ztaat wel erg gedrongen. 9...Tc8
(op e6 wordt d6 te zwak volgens zwart) 10.Lxf7+ 
Kxf7 11.Pg5+ Ke8 12.Pe6 ( beter is Db3) lmT
12...Txc3!? 13.Pxd8 (of bxc3, Dc8) 13...Txe3+! OnmOVo
14.Kf2 Txe4 15.Pxb7 (dit paard zit nu toch OOo
gevangen. Zwart laat het staan en start een ster
ke aanval. diagram. 15... Lxd4+ 16.Kf3 Te3+
17.Kg4. Met 17.Kf2 Td3+ 18.Ke2 Txd1 19.Txd1 PtP
is het materiële evenwicht weer aardig hersteld. 
Wit hecht zo aan zijn dame, dat hij nu definitief pPKpP
het matnet in vlucht. 17...h5+ 18.Kg5 Lf6+! Die Rqr
zag wit niet aankomen. Hij geeft op, omdat op 
het gedwongen 19.Kxg6 Pf8+ 20.Kf5 hij wordt
matgezet met Ph6+ of e6+.
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Hoogeveen 3 1433 - Kasteel 1
1647 1-7
R.v/d Star
1551 - S.Broertjes
1839 1-0
K.Spitse
1544 - M.Ruisdonk 1821 0-1
W.Piepot
1469 - P.Assen
1669 0-1
T.Jonker
1507 - R.Stegeman 1719 0-1
L.v/d Meer
1388 - K.Hoogeveen 1586 0-1
H.v/d Ploeg
1414 - J.Hoogeveen 1603 0-1
J.v.Hoorn
1313 - I.Breimer
1567 0-1
W.de Berg
1276 - G.Knol
1371 0-1
Het vierde
Hierboven staat het hoe en waarom van de nederlaag tegen Kasteel 2 al
beschreven. Nu de uitslag per bord:
Kasteel 2
1534 - Hoogeveen 4 1316 5½ - ½
H.Arends
1558 - M.Bosma
1631 rem.
G.Knol
1371 - F.Doornbos 1411 1-0
K.Bekker
1776 - M.Hofstra
1357 1-0
A.Snoeyer
1487 - T.Bos
1280 1-0
A.Mol
1415 - H.Swarts
1206 1-0
R.v.Dijk
1595 - A.Kuilman
1011 1-0
Gelukkig heeft het team meteen de aansluiting bij de top van de derde klasse A hersteld door een fraaie overwinning op J.H. Kruit 2 uit Stadskanaal. Het team kon
weer in de sterkste opstelling aantreden en kreeg meteen op een aantal borden duidelijk voordeel. Op bord 5 en 6 wisten Snuverink en Bos het punt snel binnen te
halen. Aan het derde bord zat captain Nijmeijer met het koninklijk paar nog in de
beginstand in een kruisvuur van vijandelijke lopers en torens. Een directe nederlaag
kon hij alleen afwenden door de dame te geven voor een toren, maar met zo'n achterstand kon hij natuurlijk niet lang stand houden.
De junioren Hofstra en Bosma bevestigden hun progressie van de laatste maanden
en wonnen hun partij. Aan het eerste bord had nieuw lid Heere een pion geofferd
om de vijandelijke lopers in een uithoek van het bord op sterk water te zetten. Hij
zat net te denken over het starten van de beslissende aanval toen naast hem de
andere partijen beslist werden. Voor de zekerheid bood hij toen remise aan. Hij
heeft wel laten zien dat hij ook in een hoger team voor punten kan gaan zorgen.
Hoogeveen 4
L. Heere
M.Bosma
P.Nijmeijer
M.Hofstra
M.Snuverink
T.Bos

1374
-1631
1330
1357
1272
1280

- J.H.Kruit 2
- G.Meinders
- C.Joost
- P.Oosten
- O.ten Hoff
- J.Hulshof
- G.Zielema

1260 4½-1½
1454
rem.
1378
1-0
-0-1
1293
1-0
1154
1-0
1021
1-0

Wijzigingen
Nieuw lid:
Läslo Heere, De Reiger 64, 7905 GP Hoogeveen; 06-54761070.
Nieuw telefoonnummer Salawaku:

234749; bar: 264898
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Sterker schaken
OPLOSSING VAN TEST 15
Plan A: Zwart dreigt met vereenvoudiging door ruil van de zware stukken op de dlijn, waarna het eindspel onvermijdelijk resulteert in remise. Daarom is het zeer belangrijk om de open lijn te blokkeren door op tijd Pe3-d5 te spelen. Dit is dus het
juiste plan. Je hebt goed gezien dat je met 28.f3 de ruil van de torens niet kunt verhinderen, wat tot een verarming van de stelling leidt: bijvoorbeeld 28... Td8 29.Pe3
Txd2 30.Dxd2 Dd6 31.Pd5. Merk op dat zwart in de toekomst zijn e- en f-pionnen
kan bevrijden met de ruil Lxd5. Dit kan niet gebeuren als je h-pion op h5 staat en de
zwarte g-pion op g5. Dus dient de manoeuvre h4-h5 niet alleen om de ruil van de
torens te vermijden, maar ook om de zwarte koningsvleugelpionnen te verlammen.
Als zwart ruilt met ... Lxd5 wordt ook nog eens de diagonaal b1-h7 verzwakt.
Plan B: In deze stelling brengt de opmars f4 uit strategisch oogpunt zowel voor- als
nadeel voor beide partijen met zich mee. Wit zal zeker de beweeglijkheid van zijn
stukken en zijn aanvalskansen tegen de vijandelijke koning vergroten, maar na exf4
heeft zwart een betere pionformatie door de geïsoleerde pion en daarmee het betere eindspel. In tegenstelling tot plan A, waarin de opmars h4-h5 alleen voor wit gunstig is, wordt zwart onnodig kansen geboden. Ook heb je niet overwogen dat de opmars f4 de diagonaal g1-a7 ernstig verzwakt. Zwart kan hiervan zelfs gebruik maken om de uitvoering van je plan te stoppen. Laten we eens zien: 28.De3?! h5 (niet
direct 28... c4 vanwege 29.h4 Lc5? 30.Pxf6! met gunstige verwikkelingen voor wit)
29.h4 Pf7 30.Ph2 c4! en met de dreiging Lc5 is je plan een volslagen mislukking.
Plan C: Je hebt teveel wildwestfilms gezien; het is niet altijd mogelijk om de vijand
in het stof te laten bijten wanneer jij dat wilt! Juist het tegenovergestelde is het
geval. In deze stelling heb je veel geduld nodig om gebruik te maken van de
minimale zwakte in zwarts pionformatie: namelijk het kwetsbare veld d5. Op zichzelf
is het idee niet zo slecht, maar de pionformatie op de zwarte koningsvleugel is
gezond en na exd zal de bevrijding van de f-pion je tegenstander in staat stellen de
werking van je loper op de diagonaal b1-h7 teniet te doen. Kijk maar eens: 28.Td5?
Lxd5 29.exd5 Pf7! en nu wordt de poging om druk uit te oefenen op de diagonaal
b1-h7 snel weerlegd: bijvoorbeeld 30.De4 f5! 31.Lxe5+ Pxe5 32.Dxe5+ Dxe5
33.Pxe5 Ld6 en de partij gaat verloren. En als het spel niet helemaal zo verloopt,
dan is toch op de lange duur zwarts materiële voordeel beslissend.
Punten voor strategie: plan A: 10, plan B: 3 en plan C: 3.
Punten voor tactiek: geen in deze test.
Het verdere verloop van de partij Timman - Garcia Padron, Las Palmas 1981
28.h4 Pe6 29.h5 g5 30.Pe3 Td8 (na 30... Pf4? 31.Lxf4! exf4 [31... gxf4 32.Dg4+
met winnende aanval] 32.Pf5+ Kh7 33.e5! wint wit) 31.Pd5! Lxd5 32.exd5 Pf8 (gedwongen om de velden g6 en h7 te verdedigen met het oog op De4). Zie diagram
Het effect van wits plan is goed duidelijk, maar ondanks de gaten op de witte velden
kan de zwarte koningsvleugel elke aanval weerstaan. Om te winnen moet Timman
een langdurige strijd op de damevleugel aangaan.
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33.c4! (opent de aanval op de b-pion die zwart echt niet mag ruilen zonder de
pionnen op a6 en c5 ernstig te verzwakken en als zwart ... b4 speelt wordt de dpion versterkt) 33... Db7 34.Ld3 Tb8 35.f3 Ld6?! (minder slecht in deze stand is
35... b4; zwart ziet niet dat wit na ... Ld6 zware druk kan opbouwen tegen c5)
36.cxb5! axb5 37.b3 Df7?! (ook na 37... Dxd5?! 38.Lxb5 behoudt wit zijn troef met
de vrijpion op de a-lijn; meer weerstand biedt 37... b4)
38.Lxb5 Dxh5 39.a4 Df7 40.De4 (wijst erop dat

het paard op f8 moet blijven staan) 40... Dc7
41.Tc2 De7 42.Lf2 h5 43.Tc3 (bevrijdt de loper TM
op b5 voor actie) 43... h4 44.Le3 Pg6 45.Ld3 WVL
Pf8 46.a5 Tb4 47.Lc4 Dd7 48.a6 Pg6 (na 48... oOO
f5 49.Db1 Kf6 50.Da1 Da7 51.Da5 [dreigt Dxb4] oOpOOp
51... Tb6 52.b4 wint wit) 49.Dg4 Dc7 (of 49... 
Dxg4 50.fxg4 Tb8 51.Lf1 met snelle winst)
PB
50.Tc1 Tb8 51.Ta1 Pf8 52.Ld3 (om voort te
zetten met 53.a7 Ta8 54.Da4 en dan Lb5-c6) pPbRqPp
52... Da7 53.b4 Df7 54.bxc5 Da7 55.Tc1 Pd7 K
56.De4 Lxc5 57.Dh7+ 1-0.

vertaling: Ton van Seventer

Boertjes van buut'n
Op 7 februari werd het onderhand traditionele Boertjes-toernooi georganiseerd door
Schaak- en Damvereniging Kijk Uit in Balkbrug. Even traditioneel is de goede Hoogeveense vertegenwoordiging aldaar. Bij de prijsuitreiking werd al gewaarschuwd
dat er veel prijzen naar Hoogeveen zouden gaan. Onze hoogst geplaatste vertegenwoordiger was de clubkampioen in groep 4. Hij wist maar een overwinning te
boeken, maar die mocht er zijn! Zie hierna een verslag van die partij.
Resultaten Hoogeveners in Balkbrug
naam
groep punten plaats
Mol
4
1
4
Lunenborg
8
2
2
v.Amerongen
10
1½
3
Bosma
11
2½
1
Danker
14
½
4
Eggersman
15
2½
1
Post
17
1
(VOG-Elim)
Oldenkamp
17
0
4
Boer
18
2
(VOG-Elim)
Aalbregtse
23
2
(oud-jeugdlid)
Hofstra
26
1
3
De Jong
27
1½
2
Snuverink
27
2½
1
Nijmeijer
28
2½
1
Calic
28
2
(VOG-Elim)
Frans van Amerongen
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Boertjespartij
Dit was de eerste partij die ik speelde in het Boertjes schaaktoernooi 1998 te Balkbrug. Het mooie van deze partij dat wit eerst een toren offert om een sterke aanval
te krijgen. Zwart verdedigt zich sterk, zodat wit gedwongen is om zijn dame te
offeren om alsnog de partij naar een goed eind te brengen.
Chr. Mol – C. Ormol (Hardenberg) 07-02-98
1.e2-e4 c7-c5 2.Pb1-c3 Pb8-c6 3.g2-g3 g7-g6 4.Lf1-g2 Lf8-g7 5.d2-d3 d7-d6
Gesloten Siciliaans 6.f2-f4 e7-e6 7.Lc1-e3 Pg8-e7 8.Pg1-f3 Ta8-b8 9.0-0 0-0
Wit gaat op de koningsvleugel aanvallen en zwart op de damevleugel. 10.Dd1-d2
b7-b5 11.Pc3-d1 Dd8-c7 12.c2-c3 f7-f5 13.Dd2-f2 Tf8-d8 14.h2-h3 a7-a5
15.g3-g4 a5-a4 16.a2-a3 Er dreigde a4-a3 zodat de witte damevleugel verzwakt
wordt. 16...Pc6-a5 17.g4xf5 Pa5-b3 18.f5xg6!? (zie diagram 1)


TvT l
WMVo
Oop
oO
opP
PmPpBnp
PQb
RnrK

diagram 1, na 18.fxg6
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PQb
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diagram 2, na 25...Txf5

Ik besloot om een toren te offeren om niet in de verdrukking te komen op de
damevleugel. Op 18.Ta1-b1 volgt 18...e6xf5 gevolgd door b5-b4 staat zwart
aanzienlijk beter. Nu kost het zwart tijd om te voorkomen dat wit het paard
“terugwint”. 18...Pb3xa1 19.g6xh7+ Kg8-h8 Andere mogelijkheden voor zwart
waren:
A) 19...Kg8xh7 20.Df2-h4+ Kh7-g8 [20...Kh7-g6 21.Pf3-g5 22.Td8-h8 22.Dh4-g4
met onduidelijke stelling] 21.Pf3-g5 Lc8-d7 22.Dh4-h7+ Kg8-f8 23.Dh7-h5
Kf8-g8 24.Dh5-h7 met zetherhaling
B) 19...Kg8-f8 20.Df2-h4 Pe7-g6 21.Dh4-g5 Pg6-h8 [21...Kf8-f7 22.Pf3-e5+ en wit
wint] 22.Pf3-h4 Dc7-f7 23.f4-f5 met een onduidelijke stelling
20. Pf3-g5 Pe7-g6!? 20...Td8-f8 21.Df2-h4 Dc7-d8 22.Pd1-f2 Pa1-c2 23.Le3-c1
Lc8-d7 24.Pf2-g4 met een onduidelijke stelling 21.h3-h4 Dc7-e7 22.d3-d4 Pa1-b3
23.f4-f5 e6xf5 24.e4xf5 Td8-f8 25.h4-h5! Tf8xf5 (zie diagram 2) Nu dacht ik dat ik
verloren stond, maar plotseling zag ik het dame-offer dat zwart voor onoverkomelijke problemen stelt. 26.h5xg6 Tf5xf2 27.Tf1xf2 Lc8-e6 28.d4-d5 Tb8-f8 Zwart
zat in tijdnood. Beter was 28...Lg8 of 28...Lg4. 29.Tf2xf8 Lg7xf8 30.d5xe6 b5-b4
31.Pg5-f7+ De7xf7 32.e6xf7 b4xa3 33.b2xa3 Pb3-a5 34.Lg2-d5 Lf8-g7 35.Le3g5 Pa5-b3 36.Lg5-f6 Pb3-d2 37.f7-f8 D schaakmat
Christiaan Mol
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Ranglijst en stand per groep in 2e periode na 5 ronden
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
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Naam
Punten Wrd
Mol Chr.
411.5 90
Lunenborg A.
378.5 89
Bosma M.
364.5 88
Dadkhodaie S.
346.5 87
Snuverink M.
325.5 86
Swarts H.
303.0 85
Krol G.
302.5 84
Spitse K.
299.0 83
Jansen G.
296.0 82
Janmaat B.
295.5 81
Riethorst K.
292.5 80
Boer H. de
292.0 79
Nijmeijer P.
290.0 78
Heere L.
285.5 77
Krikken J.
276.0 76
Hofstee K.
270.5 75
Verwijs H.
254.5 74
Flower R.
248.5 73
Amerongen F. van 247.5 72
Hofstra M.
240.0 71
Seventer T. van
237.0 70
Danker R.
231.0 69
Dun G.
225.0 68
Star R. van de
224.5 67
Hofman R.
222.5 66
Bos T.
220.5 65
Kooy A. van de
216.5 64
Oldenkamp J.
199.5 63
Jonker T.
197.0 62
Doornbos F.
196.5 61
Stevens W.
195.5 60
Hoorn J. van
192.5 59
Berg W. de
191.0 58
Til J. van
185.0 57
Reinders H.
176.0 56
Eggersman M.
166.5 55
Ploeg H. van de
157.5 54
Jonge L. de
152.0 53
Kuilman A.
152.0 52
Bonting M.
148.0 51
Straat H.
139.5 50
Kelfkens A.
118.5 49
Piepot W.
114.5 48
Meer L. van der
110.5 47
Bonnema M.
76.5 46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
Punten Wrd
Mol Chr.
411.5 90
Lunenborg A.
378.5 89
Dadkhodaie S.
346.5 87
Spitse K.
299.0 83
Jansen G.
296.0 82
Janmaat B.
295.5 81
Krikken J.
276.0 76
Flower R.
248.5 73
Amerongen F. van 247.5 72
Seventer T. van
237.0 70
Jonge L. de
152.0 53
Kelfkens A.
118.5 49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bosma M.
Heere L.
Hofstee K.
Verwijs H.
Danker R.
Star R. van de
Hofman R.
Kooy A. van de
Oldenkamp J.
Stevens W.
Til J. van
Eggersman M.
Piepot W.

364.5
285.5
270.5
254.5
231.0
224.5
222.5
216.5
199.5
195.5
185.0
166.5
114.5

88
77
75
74
69
67
66
64
63
60
57
55
48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Snuverink M.
Krol G.
Riethorst K.
Nijmeijer P.
Hofstra M.
Jonker T.
Doornbos F.
Hoorn J. van
Ploeg H. van de
Bonting M.
Straat H.
Meer L. van der

325.5
302.5
292.5
290.0
240.0
197.0
196.5
192.5
157.5
148.0
139.5
110.5

86
84
80
78
71
62
61
59
54
51
50
47

Swarts H.
Boer H. de
Dun G.
Bos T.
Berg W. de
Reinders H.
Kuilman A.
Bonnema M.

303.0
292.0
225.0
220.5
191.0
176.0
152.0
76.5

85
79
68
65
58
56
52
46

1
2
3
4
5
6
7
8
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Onze toernooien
Even aandacht voor onze eigen toernooien:
Op de laatste speeldag van 1997 hebben we het 60-jarig jubileum van Geert Krol
waardig gevierd met een snelschaaktoernooi. De jubilaris werd gelukkig niet toegezongen, maar kreeg een fraai tinnen bord met inscriptie en het erelidmaatschap
aangeboden. Maar dat stond al in het vorige nummer.
De 32 deelnemers hebben elkaar zeven ronden het vuur aan de schenen gelegd.
Met het snelle speeltempo werden heel wat winststellingen op het laatste ogenblik
door een blunder verprutst of kroop men door het oog van de naald omdat een
blunder niet opgemerkt en verzilverd werd. En het toppunt van drama overkomt
natuurlijk degene die in gewonnen stelling, één zet voor het mat door zijn vlag gaat.
Tussen de partijen door is er op zo'n avond veel meer tijd om elkaar eens te spreken en de hele avond was er een geanimeerd geroezemoes; heel anders dan de
stilte die bij normale partijen wordt nagestreefd.
De prijzen gingen zoals gebruikelijk niet naar de drie hoogst geëindigenden in de
totaalstand, maar naar de hoogste per groep van de interne competitie. De gelukkigen die met een smakelijke kerstkrans na
ar huis mochten waren Janmaat, die alleen aan kop eindigde met zes winstpartijen
en een remise, Oldenkamp, Doornbos en Van Hoorn. De fotograaf van de krant is
ook nog langs geweest om een zeer geslaagd portret van Krol in de
Hoogeveensche Courant te krijgen. Van de bijgeleverde begeleidende tekst bleef
helaas weinig goeds over.
Jan Schoonbeek jeugdtoernooi 14/2-1998
Een treurig dieptepunt in dit seizoen is de teleurstellende score van 13 aanmeldingen voor het enige jeugdtoernooi van Hoogeveen en wijde omgeving. Het toernooi
is terecht afgeblazen. We moeten maar eens goed nadenken hoe we de basisschooljeugd beter kunnen bereiken. Vrijwilligers die net als Oldenkamp een uurtje
per week voor de klas willen staan? Of hem willen helpen bij het jeugdschaak voor
de clubavond?
Bekertoernooi 1998 - 1999
Het staat nog op een laag pitje, maar voor het einde van het seizoen komt het bestuur nog met voorstellen om naast de interne competitie een intern bekertoernooi
op te zetten.

Babbelbox
f3
In enkele openingen speelt Wit in een vroeg stadium pion f2 naar f3. Op ons
bescheiden nivo schrikt Zwart daar nogal eens van. Je kunt er nl. uit afleiden, dat
Wit geen gewoon schakertje is, maar "aan theorie doet"! Normaal houdt men
immers graag de rokadestelling intact en zet hoogstens h3 als het nodig is om een
vijandelijke loper te weren van g4, of g3 om h2 te beschermen of de eigen loper op
g2 te brengen.
18

f2-f3 dient om de g-pion naar g4 te spelen ter inleiding van een aanval op de
koningsstelling in de Sämisch-variant van het Koningsindisch. Hetzelfde wordt wel
gedaan in de Pirc-verdediging en in de Keres-aanval tegen de Siciliaanse
verdediging.
Doorgaans streeft wit dan naar de lange rokade om zodoende ook de a-toren te
laten meedoen aan de aanval en tevens om de eigen koning niet te erg op de tocht
te laten staan in de knokstrook (fgh-kant) van het bord.
Voor zwart geldt het axioma: "de beste verdediging is de tegenaanval". Natuurlijk
moet de eigen koningsstelling worden gebarricadeerd, maar aan de abc-kant van
het bord moet de veiligheid van de witte, lang gerokeerde koning bedreigd worden
en met spoed, zodat Wit genoodzaakt wordt troepen te onttrekken aan de aanval en
over te brengen naar de verdediging.
f3 wordt eveneens toegepast om e4 te dekken als daar al een eigen pion op staat,
danwel moet komen, of wanneer Zwart van dat veld moet worden afgehouden. ZO
bijvoorbeeld tegen de Nimzo-indische, de Dame-indische of de BenOniverdedigingen.
Al deze openingen met f3 hebben weer varianten. Dat geldt in de eerste plaats voor
de Sämisch-opstelling tegen het Koningsindisch. Behalve systemen waarmee Zwart
zo vroeg mogelijk aanvallen op de damevleugel voorbereidt en aan zijn konigszijde
volstaat met het hoogstnaadzakelijke ter basrricadering, zijn er ook methoden voor
zwarte agressie op de koningsvleugel, zelfs al rokeert Wit 0-0-0. Daarvan heb ik er
een uitgezocht als voorbeeld.
Timman,J. - Topalov,V. Moskou,1994.
1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Lg7 5.f3 O-O Normaal kiest Wit een andere zetvolgorde en bereikt dezelfde stand. 6.Le3 e5 7.d5 Ph5 Zwart beoogt ...f5. Wit kan
dat verhinderen met meteen g4. Zie na het slot van deze partij. 8.Dd2 f5 9.0-0-0 a6.
Zwart strijdt op twee fronten! 10.exf5 gxf5
11.Pge2 b5 12.Pg3 Pf6 13.Lg5 b4 14.Pb1 
(terug) De8 15.Dxb4 h6 16.Ld2 a5 7.Da3 Pa6 TVl
Zwart heeft b5 al laten nemen en biedt nu ook
nog a5 aan teneinde beide lijnen b en a te ope- vwm
nen. Wit kijkt wel uit. 18.Pc3 Ld7 19.Ld3 Dg6 O
20.Lb1 Pb4 21.Thg1 h5 22.Pge2 Df7 23.Pg3 pOo
Beide witte paarden verspillen zetten door tO
onzekerheid van de baas. 23 ... Ph7 24.Pb5 PqBpN
Tfc8 25.Db3 Lf8 26.a3 c6 27.Pc3 cxd5 28.cxd5
pP
Tab8 29.axb4 axb4 30.Dc2 bxc3 31.bxc3 Tc4
32.Dd3 Ta4 33.Le3 f4 (zie diagram 1) 34.Dxh7+ bKrR
Dxh7 35.Lxh7+ Kxh7 36.Pe4 Ta1+ 37.Kd2 
Tb2+ 38.Kd3 Lb5+ 39.c4 Ta3+ 40.Pc3 Le8 Wit
geeft het op.
Ik besluit met twee aanvangsfragmenten van partijen, die model kunnen staan voor
een andere aanpak van Zwart.
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Timman,J. - Kasparov,G.Amsterdam 1996
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 
6.Le3 e5 Dit is de meest gebruikelijke volgorde tvWTl
van zetten. 7.Pge2 c6 8.Dd2 Pbd7 9.d5 cxd5 omoV
10.cxd5 a6 11.g4 h5 Zie diagram 2. Dit is de oOMo
stelling waarom dit artikel draait. Zwart zet een
pOo
reactie op g4 in die door wijlen Gligoric en Geller
is uitgewerkt en beproefd. 12.h3 Ph7 13.Tg1 h4 pp
14.Pc1 Kh8 15.Pb3 Lf6 16.g5 Le7 17.O-O-O f6 Np
18.gxf6 Txf6 Beide partijen hebben hun resp. pPQnP
koningsburchten stevig beveiligd. De partij werd RKbr
remise na z. 45.

Beljavski - Kupreichik, Joegoslavië 1992.
1.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 g6 4.e4 Lg7 5.f3 e5 6.d5 Ph5 Zwart laat voorlopig de
rokade achterwegeom Ph5 te zetten vóórdat Wit Le3 heeft kunnen doen. Nu zou g4
gevolgd worden door Dh4+. 7.Le3 f5 8.Dd2 Dh4+ 9.Lf2 Df4 10.Dxf4 exf4
De partij werd gewonnen door Zwart na 80 zetten. Na dit begin was wit zijn
voornaamste kanon kwijt in een stelling, die wel was opgezet ten dienste van dit
geschut.
Met de keuze van de voorbeelden ben ik aan de kant gaan staan van Zwart. De
Sämisch-variant van het Koningsindisch is een kansrijk aanvalswapen voor Wit.
Zwart heeft meer voorbeelden nodig om de moed erin te houden. Gelukkig dat die
voorbeelden er zijn.
Bij gebleken belangstelling ben ik gaarne bereid soortgelijke voorbeelden aan te
dragen voor de andere hieboven genoemde f3-openingen.
Frits van Oosten

FIDE-Reglement
Uw redacteur volgt momenteel een KNSB-cursus scheidsrechter in Groningen. Een
prima aanleiding om enkele reglementswijzigingen die sinds ruim een jaar van
kracht zijn wat beter te belichten. Hier en daar verwijs ik naar de tekst van het regelement, die iedereen in principe kan opzoeken. Het boekje met de nieuwe regels is
tenslotte deze zomer met het Schaakmagazine van de KNSB aan ieder KNSB-lid
verzonden. Wie het niet meer heeft, kan het bij mij inzien; ik heb ook de officiële
aanvullingen die daarna zijn aangebracht.
Een belangrijke nieuwe regel betreft de verplichting om de partij in algebraïsche
notatie te noteren (art.8.1).: 1. e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 etc. De scheidsrechter zal
er niets van zeggen als de lange notatie wordt gebruikt (1.e2-e4 d7-d5 2.e4xd5 etc.)
of als iemand de beginletters in een andere taal gebruikt (duits: 3.Sc3, engels:
3.Nc3, russisch: 3.Kc3) maar bijv. de oude engelse notatie is veboden (1.K4 Q4
2.KxQ5 QxQ4 3.NQB3...).
De plicht tot noteren vervalt wanneer de speler zelf (dus ongeacht de klokstand v/d
tegenstander) minder dan 5 minuten bedenktijd heeft. Gebruik dit dus en ga niet in
tijdnood de notatie bijwerken. Dat kan, en moet, wel na het vallen van de vlag. De
oude KNSB-regel dat bij tijdnood van één van beide spelers ze allebei niet meer
hoeven te noteren is vervallen!
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Ook nieuw, en bij de meeste mensen totaal onbekend, is dat een remiseaanbod
onmiddellijk door beide spelers genoteerd moet worden d.m.v. een = teken achter
de zet (23.Tad1 =). Zo kan bijv. in de fase van versneld beëindigen een remiseclaim
wegens niet op winst spelen van bewijsmateriaal voorzien worden. En ook kan
degene die het heeft aangeboden niet meer terugkrabbelen als hij net als zijn
tegenstander na enige bedenktijd de winnende voortzetting ziet.
Over noteren staat ook nog iets onder het kopje "Gedrag van de spelers": Het
notatieformulier mag alleen worden gebruikt om de zetten, de kloktijden, een
remise-aanbod en zaken betreffende een claim te noteren. Nu zal het weinig
voorkomen dat iemand er iets van zegt als bijv. een teamleider of clubbladredacteur
de opstelling en de uitslag van de teamwedstrijd in zijn boekje bijhoudt. Maar
opschrijven van commentaar bij voorgaande zetten en ook het opschrijven van
meer dan alleen de volgende eigen zet (en dan alleen nog als je aan zet bent) is
strikt genomen ook verboden, zelfs als het een reeks gedwongen zetten betreft. Het
kan nl. opgevat worden als analyseren.
Vernieuwd, en heel belangrijk voor zowel de interne als de externe wedstrijden, zijn
de regels voor versneld beëindigen Laat ik art.10 maar letterlijk overnemen:
10.1: "Versneld beëindigen" betreft de laatste fase van een partij waarin alle resterende zetten moeten worden gedaan in een beperkte bedenktijd.
10.2: Als een speler minder dan 2 minuten op zijn klok over heeft, dan mag hij
remise claimen voor zijn vlag valt. Hij moet de klokken stilzetten en de arbiter
waarschuwen.
a) Als de arbiter ervan overtuigd is dat de tegenstander geen poging doet de partij
op een normale manier te winnen, of dat het niet mogelijk is om op een normale
manier te winnen, dan moet hij de partij remise verklaren. Anders moet hij zijn
beslissing uitstellen.
b) Als hij zijn beslissing uitstelt, dan kan aan de tegenstander 2 minuten extra
bedenktijd worden toegewezen. en gaat de partij verder in aanwezigheid van de
arbiter.
c) Als hij zijn beslissing heeft uitgesteld, dan kan de arbiter de partij alsnog remise
verklaren, zelfs na het vallen van de vlag.(!!!)
Het is dus heel belangrijk om in uiterste tijdnood (wacht dus tot de laatste 2 minuten) remise te claimen als je denkt dat je tegenstander alleen maar wat vluggert
om je door de vlag te jagen. Zelfs al staat de arbiter er met zijn neus al een tijd
bovenop, zonder claim mag hij niets doen. Apert onjuiste claims vallen wel onder
wangedrag en kunnen dan leiden tot tijd bijtellen voor de tegenstander. Volgens de
nieuwe regels kun je niet meer zelf zo'n tijdstraf krijgen dat je door je vlag gaat.
10.3: Onreglementaire zetten leiden niet automatisch tot verlies. Nadat is
gehandeld volgens art. 7.4 (over onreglementaire zetten) geeft de arbiter de
tegenstander twee extra minuten bedenktijd als het de eerste onreglementaire zet
van de speler is; bij een tweede onreglementaire zet geeft de arbiter opnieuw twee
mininuten aan diens tegenstander; bij de derde onreglementaire zet door dezelfde
speler moet de arbiter de partij voor hem verloren verklaren.
10.4: Als beide vlaggen gevallen zijn en het onmogelijk is om vast te stellen welke
vlag het eerst viel, dan is de partij remise.
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Tenslotte: het is een van de belangrijkste taken van de arbiter om de rust in de
speelruimte te bewaken en ervoor te zorgen dat toeschouwers of andere spelers
zich niet met een partij bemoeien. Dat betekent niet dat we van Tino moeten
verwachten dat hij voor politieagent gaat spelen, daar moeten we zelf voor zorgen.
Dus ook niet op 2 meter van het bord net te hard fluisteren tegen een ander dat
"met Df6 het vrijwel uit is". Dat is hoogst onsportief, maar toch zie ik het wel
gebeuren, zelfs bij externe wedstrijden.
En wat de rust betreft, we mogen allemaal wel eens flink oefenen op gedempt
praten. Vooral in het eerste halfuur van externe wedstrijden neemt de geluidsoverlast van binnenkomende en elkaar begroetende clubgenoten soms stuitende vormen aan. Misschien moeten we het prikbord maar gaan ophangen in de barruimte.
Frans van Amerongen

Probleemrubriek
Oplossing van de vorige aflevering: Een studie van T.B.Gorgiev, 1975. (wit
Kh6,Pb6;zwart Kh8 pi: h7,f6,h4. wit speelt en houdt remise): 1.Pd5 h3 2.Pf4 h2
3.Ph5 dreigt met Pg3 de pion te stoppen, dus zwart moet wel promoveren, maar
dan staat wit pat! (Nee, minorpromotie tot L of P helpt niet, want dan volgt Pxf6 en
Pxh7 remise.)
Vier nieuwe opgaven. Voor alle stellingen geldt: wit speelt en wint.
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Afmaken!
Met twee blanco pagina's moet je een list verzinnen om het krantje af te maken.
Gelukkig ben ik niet zomaar eindredacteur geworden. Vorig jaar heb ik wat stukjes
ingeleverd over mijn vorige club GESS (Geleen en Sittard Schaken) en verteld
hoeveel die club op SC Hoogeveen lijkt qua aantal leden, speelsterkteverdeling en
opzet van de interne competitie. Dan zal één van mijn laatste bijdragen aan
GESSchaak wel wat punten van herkenning geven. Ik denk dat Tino momenteel wel
soortgelijke ervaringen heeft.
Afmaken!
De verschillen in speelsterkte in groep B zijn zo gering, dat het haast iedereen kan
gebeuren dat je na een keer wegblijven en een verliespartij onderaan komt op de
lijst en dan in de laatste ronde degradeert, omdat je onverantwoord op winst gaat
spelen.
Daarom was de reactie eind vorig seizoen van enkele leden als "Hé, wat doe jij in
groep C?" niet helemaal terecht. En ook al ben je dan de favoriet voor de periodetitel in groep C, dan nog moet je enorm op je tellen passen en steeds hard vechten
voor de volle winst. Gelukkig komen er iets vaker stellingen op het bord, die je, eenmaal uit balans gebracht, met wat fraai vuurwerk kunt afmaken. Eerst wat ruimtevoordeel, dan een pionnetje snoepen en die dan even later met rente teruggeven
voor een onstuitbare aanval.
Dan moet je wel bij de les blijven en niet uit onzekerheid passief of erger nog
defensief gaan spelen, maar met de blanke sabel voorwaarts en ... afmaken!
Dat je dan nog steeds erg moet oppassen voor valletjes toont het volgende voorbeeld: F. v. Amerongen - H. Rozemeijer, Na de fantasierijk gespeelde Spaanse
opening verloor zwart een centrumpion met een voorbarige opmars. Een koningsaanval kon daardoor alleen nog afgeslagen worden ten koste van nog een pion en
zo kwam na 31 zetten de volgende stelling op het bord:
Ik dacht de stelling snel te kunnen opblazen met
32.g4, maar dan heeft zwart toch een aardige
finesse: Pion c3 valt: 32. .. Td3! 33.Tff3 Tcxc3
34.Txd3 Lxd3 Ook heeft zwart zijn loper in
veiligheid gebracht en een stel torens geruild. Nu
moet wit zuinig omspringen met z'n pionnen.
Alleen 35.Tf2 kan pion a2 nog redden. Ook Pd5,
wat in eerste instantie lijkt op het verjagen van
het stuk dat de loper dekt, faalt op Tc1+ en Le4.
35. .. Tc1+ 36. Kg2.
Nu moet zwart iets verzinnen Zijn stukken zijn
verdwaald op de witte speelhelft en wit dreigt met
een uitval van de cavalerie de pionnen op de
damevleugel op te ruimen. Hij speelt daarom
36... c6 om Pb5 en Pd4 te verhinderen.
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Maar nu blijkt de grootste zwakte van zijn stelling: De koning staat helemaal niet
veilig als de witte toren langs de d-lijn binnen komt vallen. 37. Td2! Lf1+ 38.Kf2 Lh3
39. Td8+ en op Ke7 volgt nu Te8 mat en op Kg7 40. Tg8+ Kh6 41.g5 mat. De witte
velden zijn bezet door eigen pionnen of worden bestreken door het paard, op de
zwarte velden is wit met zijn toren en pionnen de baas. Zwart geeft op.
Frans van Amerongen

Partijenselectie VAM-zeskampen
Mol,C. - Oosten,F.v.
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0
6.Le3 e5 7.d5 Ph5 8.g4 Pf4 9.Pge2 Lf6 10.Dd2
Lh4+ 11.Pg3 h5 12.gxh5 Pxh5 13.0-0-0 Pf4
14.Pce2 g5 15.Pf5 Lxf5 16.exf5 a5 17.Pxf4 exf4
18.Lf2 Lxf2 19.Dxf2 Kg7 20.h4 Th8 21.Ld3 Pd7
diagram 22.hxg5 Txh1 23.f6+ Kg8 24.Txh1 Pe5
25.Th8+ Kxh8 26.Dh4+ Kg8 27.Dh7+ 1-0
Eijk,J.v.
Bosma,M.
1.Pc3 e5 2.e4 Lc5 3.Pf3 Pc6 4.Pxe5 Lxf2+
5.Kxf2 Pxe5 6.d4 Pg6 7.Lc4 Dh4+ 8.g3 Df6+
9.Kg2 Dc6 10.De2 P8e7 11.Pb5 a6 12.d5 Db6
13.Le3 c5 14.Pc3 d6 15.Lf4 Pxf4+ 16.gxf4 Pg6
17.Thf1 0-0 18.De3 Dc7 19.a4 Ld7 20.Dg3 Tae8
21.h4 Kh8 22.h5 Pe7 23.Tg1 Tg8 24.Tae1 g6
25.h6 diagram Pf5 26.Dg5 Dd8 27.Dxd8 Txd8
28.exf5 Lxf5 29.Te7 b5 30.axb5 axb5 31.Lxb5 f6
32.Ta1 Lxc2 33.Taa7 g5 34.Txh7+ Lxh7 35.Kf3
g4+ 36.Kg3 Tg6 37.Le2 f5 38.Tb7 Txh6 39.Pb5
Te8 40.Lc4 Th3+ 41.Kg2 Td8 42.Tf7 Tf3 43.Tf6
Txf4 44.Pxd6 Txd6 45.Txd6 Txc4 46.Td8+ Lg8
47.d6 Td4 0-1
Hoorn,J.v.
Boer,A.
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.c4 e6 4.dxe6 Lxe6 5.Pc3
Lb4 6.Dc2 De7 7.Pce2 Pc6 8.a3 Lc5 9.d3 Pg4
10.Ph3 0-0-0 11.b4 diagram Ld4 12.Lb2 Lf5
13.Lxd4 Pxd4 14.Dd1 The8 15.Pf4 Pxf2 16.Pd5
Pxd3+ 17.Kd2 Dg5+ 18.Kc3 Pxe2+ 19.Lxe2 Pf2
20.h4 Dg3+ 0-1
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