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Deze Aanzet was dankzij de grote hoeveelheid materiaal in december
niet zo moeilijk te vullen. De helft was eigenlijk al meteen klaar. De
andere helft vroeg echter zoveel van mijn tijd dat het toch wat later uit
is dan ik gepland had.
Twee weken geleden zei onze voorzitter dat hij niet zoveel te melden
had, waarop ik zei dat het geen punt was om eens een keertje "Van de
voorzitter" over te slaan.
Voordeel van een extra nummer is dat de Nosbo-verhalen minder
overheersen. Dit nummer de verslagen van de januarironde en de verse
uitslagen van de februarironde. Zo is er volgende keer ruimte voor een
tussenstand in de poule en komen in het meinummer alleen tabellen
met individuele resultaten en één rondeverslag.
De afgelopen weken hebben we heel wat fraaie wendingen op het bord
kunnen bewonderen. Christiaan heeft vast nog wel een eindspellettje
uit Balkbrug en Osama zal ons hoop ik zijn schwindel tegen Z! wel
willen laten zien. Maar natuurlijk hoop ik op partijen of -fragmenten van
veel meer leden. Schroom niet, een kopietje van een notatieboekje en
een diagrambeschrijving is al een heel goed begin. Het plaatje maak ik
wel en ik laat het wel weten als mijn computer een groot lek in de
analyse vindt.
Laat ik besluiten met een observatie die eigenlijk des voorzitters is: Het
gaat heel goed met onze club nu we al weken met twintig of meer
borden tegelijk interne competitie spelen. Met dat spelletje dat groeit
en bloeit en ons altijd weer boeit!
Frans van Amerongen
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Sterker schaken
TEST 28
Moderne Benoni
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5
d6 6.e4 g6 7.Lf4 Lg7 8.Lb5+ Ld7 9.Le2 De7
10.Dc2 0-0 11.Pf3 Lg4 12.h3 Lxf3 13.Lxf3
Pbd7 14.0-0 a6 15.a4 Tab8 16.a5 zie
diagram
Zwart aan zet: kies je plan.
Plan A: Actie op de koningsvleugel met ...f5
Wits laatste zet ontmoedigt mijn tegenspel op de damevleugel, omdat
na ...b5 en het en passant slaan mijn a-pion geïsoleerd wordt en op
een open lijn komt te staan. Om de pionformatie op mijn damevleugel
niet aan te tasten, begin ik tegenspel op de koningsvleugel. Het plan is
e5 te bezetten met het paard van d7 en ...Pf6-d7 te spelen om de weg
voor ...f7-f5 vrij te maken.
Ik speel dus 16...Pe5 en dreig ook met ...Pxf3+ hetgeen de witte
stelling enorm aantast. Wit zal waarschijnlijk zijn loper van f3 halen;
bijvoorbeeld: 17.Le2 Pfd7 18.f3 f5 met goede vooruitzichten op
initiatief.
Het bezetten van e5 is erg belangrijk in verband met het volgende:
het wegnemen van de druk op mijn d-pion door de loper op f4;
het verhinderen van wits doorbraak e4-e5 en
het ondersteunen van een eventueel ...c5-c4, waardoor c5 vrijkomt
voor het paard op d7.
Plan B: Bezet veld d4 en open de d-lijn
In tegenstelling tot plan A weerhoudt wit mij niet op de damevleugel
met zijn laatste zet, omdat na ...b5 en het en passant slaan de zwakte
van mijn a-pion opweegt tegen die van de b-pion. Verder beschouw ik
d4 als een belangrijke zwakte van wit, aangezien het kan worden
bezet door mijn paard op f6 (Pf6-e8-c7-b5-d4) of door mijn loper op g7
(Lg7-d4).
Ik geef er daarom de voorkeur aan mijn paard van f6 naar c7 over te
brengen met 16...Pe8. Als het paard op c7 staat handel ik naar
omstandigheden als volgt:
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1) Als wit mij weerhoudt om d4 met mijn paard te bezetten
(bijvoorbeeld met Lf3-e2) dan bezet ik het met mijn loper en open de
b-lijn met ...b7-b5. Na en passant slaan staat het paard op c7 klaar
voor de verdediging van de a-pion.
2) Als wit b5 niet beheerst ga ik verder met Pc7-b5-d4; de ruil Pc3xb5
a6xb5 zou positioneel gunstig voor mij zijn. Een mogelijke voortzetting
is: 17.Tfe1 Pc7 18.Le2 (18.Le3 Pb5 enz.) 18...Ld4 en ik sta klaar
voor ...b7-b5.
Plan C: Bereid de opmars... c4 voor
De belangrijkste doelen voor tegenspel lijken mij de volgende:
1) de zwakte van d3 en b3 die gemakkelijk kan worden geconsolideerd
met ...c5-c4;
2) de mogelijke beschikbaarheid van het sterke veld c5 (weer volgt
...c5-c4) en
3) de mogelijkheid om de pion op a5 aan te vallen, die verzwakt is door
het opschuiven; bijvoorbeeld: ...c5-c4, ...Pd7-c5-b3 of met ...c5-c4,
...Tf8-c8-c5, ...Pf6-e8, ...De7-d8.
Aldus bereid ik ...c5-c4 voor met 16...Tfc8. Wit kan dit plan op twee
manieren tegenwerken:
1) 17.b3 c4 18,b4 b5 19.axb6 Txb6 en mijn vooruitzichten zijn voortreffelijk vanwege de zwakke pion op b4, de lange diagonaal a1-h8 plus
de vrijpion op de c-lijn en
2) 17.Le2 (met het plan Le2-c4) 17...c4 18.Ta4 Pc5 19.Txc4 Pcxe4 en
opening van de c-lijn en het verdwijnen van de belangrijke e-pion zijn
gunstig voor mij.
Stategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek: geef in het kort de tactische redenen, indien aanwezig, om
een of meer van de plannen te verwerpen (dit onderdeel levert ook
punten op).

vert: Ton van Seventer

Als je mat speelt bij het schaken
Zul je nooit remise maken
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Nosbo-competitie (1e, 2e)
HET EERSTE

Anky was vorige maand wat minder trots op 'haar' jongens. Een
vreselijke off-day zorgde voor een nederlaag tegen de rodelantaarndrager Kasteel 2. Zo vreselijk dat ze er maar geen verslag
van ingeleverd heeft.
Gelukkig werd deze blamage in de 5 e ronde meer dan goedgemaakt
door een enorme overwinning op één van de sterkste teams in de
klasse: Z! uit Groningen dat het bekerteam een paar weken eerder
al vreselijk had afgedroogd.
F.
Het Kasteel 2
1510 - Hoogeveen
1732
5-3
H. Arends
1677 - C.Mol
1777
rem
K. Hoogeveen
1522 - M. Bosma
1807
1-0
A. Mol
1547 - K. v/d Sluijs
1763
1-0
R. van Dijk
1529 - L. Heere
1786
rem
R. Top
1449 - G. Jansen
1759
rem
C. Hoogeveen
1471 - J. Krikken
1589
rem
K. Bekker
1693 - T. Kelfkens
1668
rem
J. Gerritsen
1471 - K. Hofstee
1667
rem
Hoogeveen
C. Mol
O. Sadallah
M. Bosma
K. v/d Sluijs
B.Janmaat
J. Krikken
K. Hofstee
T. Kelfkens

1751
1777
2011
1807
1786
1706
1589
1667
1668

- Z!
- R. Gerlich
- R.Berkepies
- M. v/d Raad
- P. Kroes
- H. Huizinga
- R. Broekman
- M. Swart
- J. Vegt

1794 6½-1½
1896
1-0
1711
1-0
1781
1-0
1906
1-0
1807
1-0
0-1
1-0
1663
rem

Hoogeveen 2 - Ter Apel
Na de nederlaag tegen Dwingeloo, moesten we nu winnen tegen Ter
Apel om nog enige kansen te behouden voor het kampioenschap.
Op de eerste speeldag van het nieuwe jaar moesten we spelen. De
avond ervoor waren er twee partijen vooruit gespeeld. Die avond trof
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De Jonge het niet, omdat hij tegen iemand moest spelen met een
rating ruim boven de 2200. Lieffert vocht voor wat hij waard was, maar
het mocht helaas niet baten. Jonker speelde die avond keurig remise.
Met een punt achterstand begonnen we dinsdagavond. Alle partijen
gingen gelijk en al snel kwamen de remises binnenstromen van Van der
Star, Kelfkens en Van Til. Alleen Stevens stond beter. Ik ging er vanuit
dat Stevens ging winnen en dat Lunenborg of Verwijs misschien nog
winstkansen zouden krijgen. Maar schaken blijft onvoorspelbaar.
Verwijs zag in dat hij genoegen moest nemen met remise en Stevens
wist in tijdnood niet hoe hij moest winnen en ging door zijn vlag in een
gewonnen stelling. Jammer! Lunenborg hield nog keurig remise in een
spannende partij. Door dit verlies zijn de kansen op kampioenschap
heel klein geworden.
Ter Apel heeft laten weten dat ze niet willen promoveren wanneer ze
kampioen zouden worden. Dit geeft nog een kleine hoop dat we
misschien kunnen promoveren (maar we zijn dan geen kampioen!)
Hoogeveen 2
T. Kelfkens
L. de Jonge
W. Stevens
A. Lunenborg
H. Verwijs
T. Jonker
R. v/d Star
J. van Til

1583
1668
1617
1620
1547
1591
1537
1584
1498

Ronde 5:
Hoogeveen 2
1575
F. van Amerongen 1644
L. de Jonge
1617
W. Stevens
1620
A. Lunenborg
1547
H. Verwijs
1591
T. Jonker
1537
R. v/d Star
1584
R. Danker
1458

- TerApel
- L Huls
- J. Ceko
- M. Bruintjes
- P. Mulder
- H. Hake
- J. Tazelaar
- R. Draijer
- R. Westra

1661
1613
2230

- Hoogeveen 4
- R. Hofman
- J. Oldenkamp
- D. Antheunisse
- G. Krol
- M. Bonting
- T. Bos
- W. Piepot
- J. van Hoorn

1412 5½-2½
1491
0-1
1573
rem
1387
1-0
1417
1-0
1373
1-0
1391
1-0
1338
1-0
1325
0-1

1587
1634
1643
1465
1458

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

Christiaan Mol
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Beker, Olympiade
Op 13 februari even geen externe en ook geen interne competitie.
Voor de beker werden twee partijen tussen de matadoren van de club
gespeeld, twee andere partijen waren vooruit gespeeld.
Uitslag kwartfinale:
K. v/d Sluijs - B. Janmaat
1-0
G. Jansen - C. Mol
rem (overspelen op 6 maart)
M. Bosma - H. Reinders
1-0
H. Verwijs - R. v/d Star
1-0
De tweede olympiadeavond begon wat rommelig omdat er eerst net
teveel aanwezigen waren en later net een teveel was weggegaan om
precies vier zeventallen te vormen. Na enig geharrewar zat iedereen
aan het bord voor twee partijen met 45 min., p.p.p.p.
De Pletters konden hun naam ditmaal helemaal waarmaken.
Gewichtheffers
L. Heere 1
F. v.Amerongen
M. Hofstra
R. Danker
A. ten Haken
F. Doornbos
B. de Graaf
G.Jagt

Wurgers
T. Kelfkens 1
J. Krikken
D. de Jong 1
R. Hofman
T. Bos 1
W. Piepot
D. Antheunisse
S. Wartan
P. de Jong
A. Jagt

Underdogs
O. Sadallah
M. Eggersman
K. Hofstee
J. Oldenkamp 1
K. Riethorst 1
L. v/d Meer
H. Reinders
H. de Boer

Pletters
L. de Jonge
A. Lunenborg
W. Stevens
J. van Til
T.Jonker
J. van Hoorn
W. de Berg
J. Abercrombie

(1 =afwezig op 13/2)

Uitslagen 13 februari 2001:
Wurgers - Pletters
1-6 Underdogs - Gewichtheffers 6-1
Pletters - Gewichtheffers 4½-2½ Underdogs - Wurgers 3½-3½
Totaalstand: Pletters 6, Underdogs 5, Gewichtheffers 4, Wurgers 1.
Wedstrijdschema:
1 mei 2001 Underdogs - Pletters
Pletters - Wurgers

Wurgers - Gewichtheffers
Gewichtheffers - Underdogs
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Programma
datum
24-feb
27-feb
5-mrt
6-mrt
6-mrt
8-mrt
10-mrt
13-mrt
20-mrt
24-mrt
27-mrt
31-mrt
2-apr
3-apr
5-apr
10-apr
14-apr
17-apr
24-apr
1-mei
8-mei
12-mei
15-mei
22-mei
25-mei
29-mei
5-jun
12-jun
19-jun
26-jun
3-jul
10-jul e.
28-aug

Interne comp
Nosbo / div.
Zuidlaren Jeugdtoernooi Info: 050-4091646
3
6 ESG 2 - Hoogeveen 1
Crocusvakantie: geen jeugdschaak
4
6 Hoogeveen 2 - ESG 3
6 Hoogeveen 3 - Oostermoer 2
6 Oostermoer 1 - Hoogeveen 4
NOSBO-jeugdkamp ioenschap Cat.E
5
snelschaak-voorr.2
Open Drents Schaaktoernooi + Jeugdtoernooi, Assen
6
Nosbo pers. Snelschaakkamp.
7 Valthermond - Hoogeveen 2
7
7 Hoogeveen 1 - Kasteel 1
7 Hoogeveen 4 - Dwingeloo
7 Unitas 6 - Hoogeveen 3
8
Eemsmondschaaktoernooi, Delfzijl
9
(15,16: Pasen)
10
Beker, halve finaIe; OIympiade-3 (Meivakantie)
11
Grand-Prix Jeugd. Veendam
12
13; Bekerfinale
Snelschaken teams, Nosbo.
Snelschaakfinale
14
(Pinkstervakantie)
15
Zomerzotheid
Slotavond
Zomerzotheid
Zomerzotheid
Zomerzotheid
v.
Zomervakantie
Ledenvergadering
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Herinneringen (2)
De ledenvergadering van 5 september j. l. was, merkwaardig genoeg,
de eerste die ik bij de schaakclub bijwoonde. Het zal hier dus niet over
herinneringen aan vorige vergaderingen gaan. De aanleiding van dit
stukje is echter de ingezonden brief van Verwijs over de indeling/
organisatie van de competitie. Tijdens de vergadering (en ook na afloop
ervan), zat ik erover te denken hoe e. e. a. georganiseerd was, toen ik
in 1972 lid werd. Volgens mij was er toen geen sprake van een indeling
in groepen en ook de stand in de competitie werd (uiteraard) anders
berekend. Deze werd namelijk uitgedrukt in procenten van de mogelijke
totaal score die je kon behalen uit je gespeelde partijen. Om op de
eindranglijst vermeld te kunnen worden, moest men wel een minimum
aantal partijen gespeeld hebben (hoeveel weet ik echter niet).
De eerste partij winnen en vervolgens het hele seizoen niet meer
komen om dan met een 100% score het kampioenschap te claimen,
was er dus niet bij!
De indeling in 2 groepen werd halverwege het seizoen 1973/1974
ingevoerd en volgens mij waren dat 2 strikt gescheiden groepen. Ik had
mij trouwens al eens eerder, bij het doorbladeren van mijn oude
notatieboekjes, verbaasd over het feit dat ik in januari 1974 op 2
opeenvolgende clubavonden tegen Schoonbeek moest spelen. Achteraf
realiseer ik mij dat de eerste keer de afsluiting van het oude systeem
was en de tweede keer het begin van het nieuwe. Wedstrijdleider
Voerman was zo vriendelijk mij beide keren met zwart te laten spelen
(en beide keren werd het de franse opening en beide keren werd het
remise).
Uit die periode rolde uit een van mijn schaakboeken nog een bevlekt
en gescheurd verslag van de Hoogeveensche Courant. Mijn naam is wel
eens eerder en ook later in krantenartikelen genoemd, maar nooit in de
kop van een artikel. En dit naar aanleiding van een partij tegen
Meppelink op 2 april 1974 en wel omdat mijn tegenstander (die
normaal gesproken te sterk voor mij was) in een simpel
openingsvalletje trapte, waardoor hij een stuk kwijtraakte.
Arie ten Haken.
In het archief zijn nog de namen terug te vinden van Voerman, van
Herksen, Stevens, van Til, Schoonbeek, Hofman en Krol in groep A en
Oldenkamp en Piepot in groep B. Het knipsel was te oud om nog
leesbaar af te kunnen drukken.
FvA
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Bekerteam
Maandag 23 januari moesten we met het bekerteam naar Z! in
Groningen. We wisten van tevoren dat het een zware schaakavond zou
gaan worden. Z! heeft enkele spelers met een rating van bijna 1900,
maar dit bleek achteraf mee te vallen.
Na een toeristische route door Groningen konden we eindelijk beginnen. We waren net begonnen en er was meteen een tegenvaller. Laslo
vergiste zich in de opening en stond meteen heel slecht, maar gaf zich
uiteraard nog niet gewonnen. Klaas offerde in de opening een pion om
de stukken snel te ontwikkelen. Michiel speelde zijn favoriete opening
en kwam niet in de problemen. Mijn partij ging gelijk op. Het kon tot nu
toe alle kanten opgaan.
Het ging inderdaad alle kanten op, behalve de goeie. Michiel kwam een
stuk achter te staan en moest later opgeven. Laslo moest uiteindelijk
ook opgeven, hoewel zijn tegenstander nauwkeurig moest spelen om
dit veilig te stellen. Dit betekende dat Klaas en ik moesten winnen om
de volgende bekerronde te halen. Klaas kreeg wel een ontwikkelingsvoorsprong, maar kon dit niet uitbuiten. Hij bleef een pion achter staan
en moest uiteindelijk opgeven.
Mijn resultaat was nu niet belangrijk meer.
Maar ik wilde toch nog even doorspelen,
omdat ik een pion meer had ik een dameeindspel. Aangezien ik in tijdnood kwam,
besloot ik om remise aan te bieden en deze
werd geaccepteerd in deze stelling:
Wit kan als volgt winnen: 58.Dd5+ Kh7
(58...Kh8 59.Dd8 of 58..,Df7 59.Dd7)
59.Dd8 Df7 60. Dd7 en zwart heeft geen
schaak meer.
Z!
R. Gerlich
R. Berkepies
H.A.F. Lakke
M. v/d Raad

1817
1896
1711
1879
1781

- Hoogeveen
- C. Mol
- M.E. Bosma
- L. Heere
- K.v/d Sluijs
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1783
1777
1807
1786
1763

3½-½
rem
1-0
1-0
1-0

De uitslag is naar mijn mening iets geflatteerd, dus we hoeven niet
pessimistisch te zijn wanneer we met het eerste team tegen hun
spelen.
Ik hoop dat we volgend jaar nog iets beter doen dan dit jaar, want bij
mijn weten hebben we één keer de halve finale gehaald en het moet
toch de bedoeling zijn dat we een keer de beker gaan winnen.
Christiaan Mol

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

Naam
Mol Chr.
Sluijs K. van der
Bosma M.
Eggersman M.
Jansen G.
Seventer T. van
Janmaat B.
Heere L.
Jonge L. de
Hofstee K.
Kelfkens A.
Amerongen F. van
Knikken J.
Stevens W.

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

Lunenborg A.
Hofstra M.
Danker R.
Til J. van
Haken A.ten
Krol G.
Jonker T.
Verwijs J.
Hofman R.
Jong D. de
Bos T.
Antheunisse D.
Star R. van de
Oldenkamp J.

Punten
737.5
634.5
534.5
489.0
483.0
477.0
460.0
437.0
412.0
390.5
385.5
342.5
325.5
242.5
592.0
572.0
548.5
526.5
464.0
435.5
433.5
422.5
415.5
414.0
405.5
395.0
317.0
262.0

C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Naam
Riethorst K.
Piepot W.
Meer L. van der
Snuverink M.
Doornbos F.
Wartan S.
Nijmeijer P.
Reinders H.
Hoorn J. van
Bonting M.
Berg W. de
Boeren H.
Graaf B. de
Boer H. de
Swarts H.
Jagt G.
Ploeg H. van de
Jong P. de
Abercrombie J.
Jagt A.

Punten
527.5
427.5
381.0
379.0
374.5
329.0
321.0
314.5
307.5
301.0
291.0
270.0
268.5
224.5
219.5
191.0
174.5
144.5
122.5
89.0

Uitslagen interne Competitie
Uitslagen 11e ronde:
H. de Boer - H. Boeren
0-1
M. Bonting - P. de Jong
1-0
R. Danker - K. Hofstee
rem
F. Doornbos - D. Antheunisse rem
M. Eggersman - F.v.Amerongen 1-0
A. ten Haken - T. Bos
rem
R. Hofman - W. Piepot
0-1 regl.
M. Hofstra - L. de Jonge
rem
J. v. Hoorn - L. v/d Meer
0-1
G. Jagt - J. Abercrombie
0-1
B. Janmaat - L. Heere
rem
G. Jansen - M. Bosma
rem
A. Kelfkens - J. v. Til
rem
G. Krol - D. de Jong
1-0
A. Lunenborg - J. Krikken
1-0
J. Oldenkamp - J. Verwijs
rem
H. v/d Ploeg - W. de Berg
0-1
K. v/d Sluijs - Chr. Mol
rem
R. v/d Star - K. Riethorst
0-1
W. Stevens - T-Jonker
rem
H. Swarts - A. Jagt
1-0
S. Wartan - B. de Graaf
0-1

Uitslagen 13e ronde
D. Antheunisse - S. Wartan
H. de Boer - A. Jagt
T. Bos - R. Danker
M. Bosma - Chr. Mol
B. de Graaf - J. van Hoorn
K. Hofstee - J. van Til
G. Jagt - H. Boeren
D. de Jong - L. v/d Meer
L. de Jonge - A. ten Haken
A. Kelfksens - M. Eggersman
J. Krikken - M. Hofstra
G. Krol – J. Verwijs
P. Nijmeijer - P. de Jong
J. Oldenkamp - F. Doornbos
W. Piepot - T. Jonker
H. v/d Ploeg - J. Abercrombie
H. Reinders - W. de Berg
K. Riethorst - R. Hofman
T. van Seventer - G. Jansen
K. v/d Sluijs - B. Janmaat
M. Snuverink - M. Bonting
W. Stevens - A. Lunenborg

Uitslagen 12e ronde
J. Abercrombie - F. Doornbos
W. de Berg - P. Nijmeijer
H. Boeren - W. Piepot
M. Bosma - K. v/d Stuijs
B. de Graaf - H. v/d Ploeg
R. Hofman - J. Oldenkamp
K. Hofstee - G. Jansen
J. van Hoorn - K. Riethorst
A. Jagt - G. Jagt
B. Janmaat - Chr. Mol
P. de Jong - H. de Boer
L. de Jonge - J. Krikken
T. Jonker - G. Krol

Uitslagen 14e ronde
J. Abercrombie - H. Swarts
H. de Boer - G. Jagt
H. Boeren - H. v/d Ploeg
M. Bonting - P. Nijmeijer
R. Danker - W. Stevens
F. Doornbos - H. Reinders
A. ten Haken - A. Kelfkens
R. Hofman - D. de Jong
M. Hofstra - M. Eggersman
A. Jagt - W. de Berg
P. de Jong - B. de Graaf
L. de Jonge - M, Bosma
T. Jonker - T. Bos
Vervolg op p. 14

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

Ratinglijst 1 feb. 2001
nr
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

Naam
feb-01 dec-00 sep-00 feb-dec feb-sep
O. Sadallah
2011
2011
2011
0
0
Chr. Mol
1876
1895
1777
-19
99
K. v/d Sluijs
1785
1829
1763
-44
22
M. Bosma
1775
1812
1807
-37
-32
L. Heere
1754
1781
1786
-27
-32
B. Janmaat
1723
1725
1706
-2
17
G. Jansen
1721
1764
1759
-43
-38
T. v. Seventer
1693
1669
1705
24
-12
M. Eggersman
1654
1661
1629
-7
25
A. Lunenborg
1617
1609
1547
8
70
A. Kelfkens
1605
1614
1668
-9
-63
K. Hofstee
1604
1578
1667
26
-63
W. Stevens
1587
1596
1620
-9
-33
L. de Jonge
1577
1564
1617
13
-40
R. Danker
1569
1517
1458
52
111
F. v. Amerongen 1561
1596
1644
-35
-83
H. Verwijs
1555
1571
1591
-16
-36
J. v Til
1550
1514
1498
36
52
M. Hofstra
1542
1495
1414
47
128
R. v/d Star
1538
1567
1584
-29
-46
T. Jonker
1525
1530
1537
-5
-12
M. Snuverink
1512
1481
1505
31
7
A. ten Haken
1507
1482
1479
25
28
J. Krikken
1495
1581
1589
-86
-94
R. Hofman
1494
1489
1491
5
3

Een groeiende club, dat is ook meer ruimte voor uitslagen en lijsten.
Hofstra, Riethorst, Danker en Mol springen eruit, herstel van een
inzinking of waarmaken van oude beloftes.
Oldenkamp, Krikken en Van Amerongem moesten hun sterke progressie
weer inleveren.
De nieuwkomers blijven nog wat onderin hangen, maar dat kan
mettertijd verbeteren.
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nr
26
28
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Naam
D. de Jong
K. Riethorst
G. Krol
J. Oldenkamp
D. Antheunisse
T. Bos
L. v/d Meer
F. Doornbos
W. Piepot
J. v. Hoorn
M. Borftling
S. Wartan
H. Reinders
H. Swarts
P. Nijmeijer
B. de Graaf
W. de Berg
H. de Boer
H. Boeren
H. v/d Ploeg
G. Jagt
P. de Jong
J. Abercrombie
A. Jagt

feb-01 dec-00 sep-00 feb-dec feb-sep
1486
1513
1484
-27
2
1454
1382
1332
72
122
1454
1433
1417
21
37
1444
1474
1573
-30
-129
1409
1386
1387
23
22
1406
1410
1391
-4
15
1380
1377
1322
3
58
1371
1368
1372
3
-1
1353
1354
1338
-1
15
1304
1338
1325
-34
-21
1296
1316
1373
-20
-77
1284
1270
1255
14
29
1274
1250
1220
24
54
1266
1247
1320
19
-54
1242
1230
1219
12
23
1238
1243
-5
1232
1233
1211
-1
21
1193
1236
1234
-43
-41
1191
1172
1149
19
42
1179
1238
1276
-59
-97
1157
1219
-62
1116
1115
1135
1
-19
937
917
20
824
791
33
-

Het tel. nr. van Michiel Bosma is (al een hele tijd): 234560
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Uitslagen interne: vervolg
G. Krol - Hofstee K.
K. Riethorst - L. v/d Meer
T. van Seventer - K. v/d Sluijs
M. Snuverink - J. Oldenkamp
J. van Til - J. Krikken
J. Verwijs - W. Piepot
S. Wartan - J. van Hoorn
Uitslagen 15e ronde
F. v. Amerongen - K. Hofstee
W. de Berg - P. de Jong
M, Bonting - S. Wartan
R. Danker - A. ten Haken
M. Eggersman - G. Jansen
R. Hofman - T. Bos
J. v.Hoorn - M. Snuverink
A. Jagt - H. Boeren
J. Krikken - W. Stevens
A. Lunenborg - M. Hofstra
L. v/d Meer - F. Doornbos
Chr. Mol - A. Kelfkens
P. Nijmeijer - G. Jagt
J. Oldenkamp - D. de Jong
W. Piepot - K. Riethorst
H. Reinders - H. de Boer
K. v/d Sluijs - L. de Jonge
H. Swarts - H. v/d Ploeg
J. v. Til - G. Krol
J. Verwijs - T. Jonker

Ranglijst na 15 ronden
Naam
1. Mol Chr.
2. Sluijs K. van der
3. Lunenborg A.
4. Hofstra M.
5. Danker R.
6. Bosma M.
7. Riethorst K.
8. Til J. van
9. Eggersman M.

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

Punten
737.5
634.5
592.0
572.0
548.5
534.5
527.5
526.5
489.0

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Jansen G.
Seventer T. van
Haken A. ten
Janmaat B.
Heere L.
Krol G.
Jonker T.
Piepot W.
Verwijs J.
Hofman R.
Jong D. de
Jonge L. de
Bos T.
Antheunisse D.
Hofstee K.
Kelfkens A.
Meer L. van der
Snuverink M.
Doornbos F.
Amerongen F. van
Wartan S.
Krikken J.
Nijmeijer P.
Star R.van de
Reinders H.
Hoorn J. van
Bonting M.
Berg W. de
Boeren M.
Graaf B. de
Oldenkamp J.
Stevens W.
Boer H. de
Swarts H.
Jagt G.
Ploeg H. van de
Jong P. de
Abercrombie J.
Jagt A.

483.0
477.0
464.0
460.0
437.0
435.5
433.5
427.5
422.5
415.5
414.0
412.0
405.5
395.0
390.5
385.5
381.0
379.0
374.5
342.5
329.0
325.5
321.0
317.0
314.5
307.5
301.0
291.0
270.0
268.5
262.0
242.5
224.5
219.5
191.0
174.5
144.5
122.5
89.0

Nosbo-competitie (3e, 4e)
De eerste van twee uiterst belangrijke thuiswedstrijden voor het
derde. Het komt ons heel goed uit dat de twee mededegradatiekandidaten Staunton 3 en Oostermoer 2 bij ons op
bezoek moeten komen. Ze hebben moeite met het compleet krijgen
van een team en wij kunnen op volle oorlogssterkte aantreden met
Van Seventer en Eggersman.
Die deden tegen Staunton wat van ze verwacht werd; ze hielden
samen de stand aan de twee topborden in evenwicht. Zowel Van
Seventer als de tegenstander van Eggersman konden vanuit de
opening de druk steeds verder opvoeren en wonnen hun partij. Bord
3 en 4 bleven vacant. We hebben nog maar eens over ons hart
gestreken en het goed gevonden dat er twee partijen een week
later gespeeld werden. Daardoor kon Sadallah toch nog meedoen,
zodat we achteraf en de goodwill en de punten konden pakken.
Zoals tevoren verwacht moest de beslissing vallen aan de lage
borden. Danker kreeg het moeilijk, maar toen hij van een foutje kon
profiteren was hij allang blij met remise en zag pas een paar zetten
later dat bij meteen doorslaan een winststelling ontstaan zou zijn.
De Jong kwam maar niet los vanuit de opening en al ging hij door
tot de laatste pion, zijn tegenstander liet hem niet ontsnappen. Ten
Haken kwam een kwaliteit achter en zag de nul al aankomen toen
hij van een roekeloze koningswandeling kon profiteren en met een
paar fraaie paardvorken de partij besliste. Zie de rubriek
Combineren.
Hofstra had zijn handen vol aan een tweesnijdende stelling waarin
hij groot gevaar liep, maar ook zijn eigen tegenkansen met zorg
vasthield. In opkomende tijdnood kon hij toeslaan en al moest hij
een moeilijk toreneindspel spelen, de twee pluspionnen brachten de
winst wel binnen.
Een week later moest het winnende punt binnengehaald worden.
Gelukkig kon Sadallah zijn debuut in dit seizoen voor het derde
maken. We verwachtten een sterke invaller maar die belandde op
bord 4 om mij in te maken en Sadallah kreeg iemand die bij ons
nooit uit de C- groep zou wegkomen. 1-1 was genoeg voor de
eerste winst.

15

Hoogeveen 3
1603
M. Eggersman
1629
T. van Seventer
1705
O. Sadallah
2011
F. van Amerongen 1644
R. Danker
1458
M. Hofstra
1414
D. de Jong
1484
A. ten Haken
1479

- Staunton 3
- J. Hovius
- G. Luhrman
- E. Meyer
- B. Koole
- Th. Rellum
- R. Jacobs
- A. Offers
- J. Schlunke

1524 4½-3½
1636
0-1
1639
1-0
1245
1-0
1829
0-1
1563
rem
1449
1-0
1458
0-1
1404
1-0

Met een onverwacht sterk team konden we een maand later naar
Morphy's Law, de topper in klasse 2B. In december hoopte in op
maximaal 2 bordpunten, maar met Ton en Osama erbij en de goede
vorm van m.n. Marijn en Rudi zag ik een kleine kans op 4-4. We
haalden het bijna! De Groningers konden ondanks het thuisvoordeel
niet over alle topspelers beschikken.
Sadallah vond wel dat hij had moeten winnen met licht voordeel en
een uur tijdvoorsprong, maar zijn tegenstander was ook niet voor
de poes en hield de zaak in evenwicht. Marijn hield ogenschijnlijk
met gemak een sterke tegenstander op remise. Ton en Arie waren
blij dat ze er met remise vanaf kwamen en Rudi durfde terecht ook
niet door te hakken.
Marc deed iets onvoorzichtigs, had na 10 zetten al een witte pion op
d6 toegelaten en stond op zet 16 al mat. Dick hield het lang vol
maar moest met een kwaliteit en een pion achter uiteindelijk
opgeven. Ikzelf pakte mijn eerste externe punt door twee foutjes af
te straffen en alle listige trucs verder af te slaan.
Morphy's Law
1632 - Hoogeveen 3
1588 4½-3½
G. Mellink
1904 - O. Sadallah
2011
rem
I. Maat
1730 - M. Hofstra
1414
rem
D. Lohman
1751 - T. van Seventer
1705
rem
R. Goedhart
1594 - M. Snuverink
1505
1-0
H. Kruize
1495 - R. Danker
1458
rem
J. Bouius
1481 - F. van Amerongen 1644
0-1
P. Wijmans
- A. ten Haken
1479
rem
T. de Vries
1467 - D. de Jong
1484
1-0

Frans van Amerongen
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Het vierde
Op 8/1/2001 speelde het 4e team een uitwedstrijd tegen Valthermond.
Dankzij de nieuwe vierbaansweg Hgv-Emmen waren we ruim op tijd.
Zo niet de teamleider van het Valthermondse team, die pas om kwart
voor acht arriveerde.
De openingen waren behoorlijk gevarieerd: twee damegambieten en
twee Sicilianen en verder allemaal verschillende. Bonting had een
Scandinavische opening, Bos speelde zijn geliefde g2-g3, Reinders had
iets Koning-Indisch en Riethorst begon met e4 en e5, maar week
daarna af van de standaard-typen.
Heel lang ging het aan alle borden gelijk op en er zijn dan ook veel
remises gevallen. Vooral die van Bos en Anteunisse zijn het vermelden
waard vanwege de sterkte van hun tegenstanders, respectievelijk
ratings 1696 en 1732. Ook Reinders maakte knap remise: hij stond
twee pionnen achter met nog een paard bij een loper van zijn tegenstander. Die had met zwart echter een vrijpion op de koningsvleugel,
terwijl hij ook drie verbonden pionnen op de damevleugel had,
waar wit maar 2 pionnen tegenover kon stellen. Eerst hield wit met
kunst en vliegwerk de vrijpion tegen en kon hem zelfs slaan, zij het ten
koste van zijn laatste twee pionnen, maar het lukte hem ook nog de
middelste zwarte pion te slaan en offerde toen nog zijn paard tegen de
zwarte c-pion. Over bleef dus de zwarte randpion op de a-lijn en de
zwarte loper over de witte velden, terwijl de witte koning voor de
zwarte pion stond: theoretisch remise. Gelukkig zag zwart dat ook in en
wilde hij niet 'op de vlag' spelen, anders hadden we hier nog een
officieel protest tegen in moeten brengen.
Met vijf remises en drie verliespartijen werd de uitslag: 5½-2½ voor
Valthermond. We hopen toch nog een keer te winnen in deze
competitie.
Jan van Hoorn
Valthermond
1513 - Hoogeveen4
1314 5½-2½
H. Jansen
1696 - T. Bos
1391
rem
H. Stuut
1732 - D. Antheunisse
1387
rem
J. Deen
1429 - M. Bonting
1373
1-0
C. Joost
1440 - W. Piepot
1338
rem
P. Glazenburg
1430 - H. Reinders
1220
rem
K. Nienhuis
1467 - J. van Hoorn
1325
rem
J. Meijer
1397 - K. Riethorst
1332
1-0
S. Deen
- H. Boeren
1149
1-0
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Standjes en stellingen
ln het vorige nummer is (ook) deze rubriek een keer vervallen, daarom
nu maar eens twee pagina's.
Oplossingen oktobernummer.
1. J. Wedeven - G. Jansen (Essent amateurs): 55...Dc1! (of Df2+)
56.Dxc1 Pd3+ en de a-pion wint. Onze voorzitter deed iets anders en
ging nog door tot zet 65 voor hij dit trucje eindelijk weer kon en durfde
toe te passen, met winst uiteraard.
2. V. Epishin - J. Werle (Essent open): 1...b3 2.De2 Ta2 en de pion
kan allen ten koste van groter materiaal gestopt worden. Zie ook de
analyse v/d zwartspeler in Schaakmagazine .
3. G. Jansen - J.v. Wieren (Essent amateurs): zwart staat comleet
ingemetseld. Gert won nu met 26.Lf4 Lxf5 27.Te1 Dd7 29.Lxh6 Pxh6
30.Pxh6 Lxh6 31.Dxh6+ Kg8 32.Lxf5 Dg7 33.Le6 Tf7 34.Lxf7+ Kf8
35.Dxg7 Kxg7 36.Te8 Txe8 37.Lxe8 enz.
'Alles' wint natuurlijk, maar zou wit ook meteen kunnen hakken? Ja:
26.Pxh6 (Lxh6 Pxh6 27.Pxh6 Te8 28.Te4 d5 29.Txe7 Txe7 30.Te1 Txe1
31.Pg4+ Kg8 32.Pxf6+ Kf8 33.Ph7+ Ke8 34.Dxe1) 26...Pxh6 [Lxh6
27.Lxh6 Pxh6 28.Dxh6 en snel mat] 27.Lxh6 Kg8 28.Te4 Le6 29.Txe6
Dc7 30.Tc1 Tac8 31.Txc7 Txc7 32.Lxg7 Txg7 33.Te7 Tgf7 [Txe7 34 Lc4
met mat] 34.gxf7 Txf7 35.Te8 en wint. Beide lange varianten volgens
Fritz de sterkste aanval en de taaiste verdediging.
4. 1. Txd7! (Dxa4 2.Td8+ Lf8 3.Lh6 en wint, d1 blijft gedekt.)
De nieuwe opgaven:

1. Lxh2 was natuurlijk fout.
Hoe maakt wit dit netjes af?

2. Zwart speelde nu Kxg6.
Hoe wint wit?
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3. Zwart (a.z.) staat al beter.
4. Wit wint
Dus nu snel alles afruilen. Maar hoe?

5. Wit geeft mat in 7

6. Zwart wint
Oplossingen op p. 24

De club op Internet
Het wordt steeds mooier en groter, de website van onze club. Dankzij
Dick en Peter komen steeds meer onderdelen snel en duidelijk op het
web. Kijk eens onder de knop 'Overzichten': een database met alle
competitieresultaten van dit jaar (en dat worden er meer). Ook de
actuele uitslagen en standen worden steeds sneller geplaatst. Verder
heeft Peter af en toe al wat foto's genomen om de teksten te
illustreren. Kijk dus op www.schaakclub-hoogeveen.dts.nl
En voor wie dat (nog) niet kan bekijken: In de volgende Aanzet (als ik
dan plaats heb) of anders; op het prikbord (Wie maakt eens een
nieuw?) zullen we wat afdrukjes laten zien.

Frans
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Sterker schaken
OPLOSSING VAN TEST 28
Plan A: Het voornaamste doel van wit in deze stelling is een doorbraak
in het centrum met e4-e5. Dit zal moeilijk gaan zonder de ondersteunende zet f4. Om deze reden is wit al van plan zijn twee lopers weg te
halen om de weg vrij te maken voor de f-pion. Met 16...Pe5 speel je
hem precies in de kaart, omdat je hem dwingt een zet te doen, die hij
toch al van plan was (Lf3-e2) en je geeft hem de kans f2-f4 met
tempowinst tempelen vanwege de aanval op je paard.
In het algemeen mag je zeggen dat het bezetten van e5 doelmatig is
als wit kan worden verhinderd f2-f4 te spelen. Anders is het beter om
er maximale controle op uit te oefenen zonder het veld te bezetten.
Bovendien geeft de opstoot f7-f5 positionele problemen, omdat het e6
ernstig verzwakt. Kijk maar eens wat er kan gebeuren; 16...Pe5 17.Le2
Pfd7 18.Dd2! (tegen 18.Lg3 of 18.Lh2 heeft zwart 18...g5 om de positie
van het paard op e5 te versterken) 18...f5?! 19.Lg5 Lf6 20.Lxf6 Dxf6
21.f4 met voordeel voor wit.
Plan B: Dit is juist, omdat al je stukken meedoen. Het vrijmaken van
de lange diagonaal al-h8 en het openen van de b-lijn brengt het zwarte
spel tot leven en de verzwakking van a6 valt weg tegen die van b2. In
een vrijwel gelijke positie als deze is het belangrijkste om het initiatief
te nemen en zo je tegenstander van zijn plannen af te brengen. Wit
kan het zich niet veroorloven een paard op d4 toe te staan, maar aan
de andere kant vertraagt de komst van de loper de aanval, vanwege de
penning van de f-pion.
Plan C: De opmars ...c5-c4 is standaard in dit soort stellingen. Soms
wordt het zelfs ten koste van een pion gespeeld, maar dan moet er wel
het initiatief tegenover staan. In jouw plan kan de c-pion echter niet
worden geofferd, omdat die nodig is om de zwakke velden b3 en d3 te
ondersteunen en dus essentieel is voor een belangrijk deel van je
tegenspel.
In deze stelling is deze opmars voorbarig en gevaarlijk, omdat het voor
wit een extra aanvalsobject vormt. Trouwens als wit de c-pion verovert
heb je geen enkele compensatie, aangezien je hele plan om die pion
draait. In feite is dit precies wat er gebeurt, hetgeen is te wijten aan
een tactisch detail dat je over het hoofd hebt gezien:
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16...Tfc8 17.Le2 c4? 18.Ta4 (hier is de pion reeds verloren) 18...Pc5
19.Txc4 en nu kun je de achterstand in materiaal niet meer goed
maken door de e-pion te slaan gelet op 19...Pcxe4? 20.Pxe4 Txc4
21.Pxf6+ Dxf6 22.Dxc4 en wit staat een stuk voor. 19...Pfxe4? is ook
niet mogelijk vanwege de penning van Pc5 na Pxe4.
Punten voor strategie: plan A: 5, plan B; 10 en plan C: 2.
Punten voor tactiek: 3 als je de juiste voortzetting zag tegen plan C:
namelijk 22.Dxc4.
Het verdere verloop van de partij Razuvayev - Tseshkovsky, 1978
16...Pe8 17.Tfe1 Pc7 18.Le2 (na 18.Le3 zou zwart verder kunnen
gaan met het bezetten van d4 met 18...Pb5 of 18...Ld4!? met het plan
om na ruil de c-lijn te openen voor tegenspel) 18...Ld4! (de zet die het
initiatief grijpt; wits plan f2-f4 kost tijd door penning van de fpion,terwijl zwart de b-lijn snel kan openen).
19.Lf1 b5 20.axb6 (positioneel
gedwongen anders verplettert
zwart de damevleugel)
20...Txb6 21.Le3 Tfb8
zie diagram
De zwakte van wits pion op b2 weegt
volledig op tegen die van de pion
op a6, maar zwart heeft het initiatief
en daarom staat hij beter.
22.Lxd4 (of 22.Pa4 Tb4 om d4 terug te nemen met de toren)
22...cxd4 23.Pa4 T6b7 24.b3?! (na 24.Tad1 verkrijgt zwart duidelijk
voordeel met hetzij 24...Pb5, hetzij 24...Df6; wit had 24.f4 moeten
spelen) 24...Df6! 25-Tac1 Pe5 26.Dd2 g5 (f2-f4 wordt definitief
voorkomen; de d-pion kan niet worden genomen vanwege ...Pf3+)
27.Ted1 Pb5 28.f3?! (wit had meer weerstand kunnen bieden met
28.Lxb5 Txb5 29.Dxd4 Txb3 30.Pc3; na de gespeelde zet verergert de
situatie, omdat zwart d4 kan vrijmaken en het als een steunpunt voor
zijn troepen kan gebruiken) 28...d3! 29.Lxd3 Pd4 30.Df2 Txb3
31.Le2 (na 31.Lxa6 Pdxf3+ 32.gxf3 Txf3 met winnende aanval)
31...T8b4 32.Tal Pxe2+ 33.Dxe2 Pd3 34.Ta2 Dd4+ 35.Kh2
De5+ 36-Kgl Pf4 37.Dc2 Kg7 38.Kfl Pxh3 39.Dc8 (of 39.gxh3
Txf3+ 40.Kgl Tg3+ met gemakkelijke winst) 39...Pf4 40.Df5 Dxf5
41.exf5 Kf6 42.Kf2 Kxf5 0-1.
(vert. Ton van Seventer)
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Uit de krant
HET GRASMAT: Schaakclub, Amsterdam
De Noor Simen Agdestein is zonder twijfel de beste schaker onder
de voetballers en tegelijk de beste voetballer onder de schakers.
Een tiental jaren geleden speelde hij in het Noorse voetbafelftal en
nam hij ook deel aan vele internationale schaaktoernooien. Hij is
een sterke grootmeester.
De combinatie voetballen-schaken is niet zo normaal. Voetballers
klaverjassen doorgaans liever, of ze doen nog eenvoudiger kaart- en
gokspelletjes om hun vrije tijd door te brengen. De Amsterdamse
schaakclub 'Het Grasmat' is niettemin voortgekomen uit een initiatief
van een paar voetballers.
Dertien jaar geleden. Twee spelers van TABA (in 1933 opgericht
door een aantal tabakshandelaren uit de Nes en daarom vroeger
officieel Tabak geheten) houden naast het voetballen ook van
schaken. Terwijl de medespelers na de donderdagse training gaan
kaarten pakken Stef van der Laan en Aad Verkaaik het schaakbord
dat pas diep in de nacht weer wordt opgeborgen.
Omdat hun elftal uit elkaar dreigt te vallen - ze worden allemaal een
dagje ouder - besluiten de twee een echte schaakclub op te richten.
De onderlinge band kan dan intact blijven, want schaken is niet zo
aan leeftijd gebonden als voetballen,
Je hebt het herdersmat, het zeekadettenmat, dus als naam wordt
bedacht 'Het Grasmat' (idee van speler van het eerste uur John
Eshuis).
Voor niet-schakers: mat betekent dat een koning zodanig staat
aangevallen dat-ie nergens meer een veilig plekje over heeft,
schaakmat staat dus. Een stuk gras wordt ook wel aangeduid als
een grasmat, zeker als daar op wordt gevoetbald. ' Het Gras- mat' is
te beschouwen als een speelse combinatie van een en ander.
Ze beginnen zoals gebruikelijk in de laagste klasse van de
Schaakbond Groot-Amsterdam. Al snel begint de vereniging te
groeien, vooral dankzij mond-tot-mondreclame. Ook komt het voor
dat spelers van een tegenstander het bij de club zo gezellig vinden
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dat ze naar Het Grasmat overstappen. Er spelen nu vijf teams (van
acht) in de competitie, het eerste in de tweede divisie van de
landelijke KNSB. Gezelligheid is bij de club van het grootste belang.
Het Grasmat is waarschijnlijk de enige schaakclub in Nederland waar
op clubavonden muziek te horen is, klassiek dan wel pop afhankelijk
van de heersende stemming. En er mag worden gepraat en gerookt.
Om de week wordt een theorieavond gehouden waar een speler van
het eerste een partij of een stelling bespreekt. Maar de sessie begint
pas als degenen die dat willen eerst gezamenlijk hebben gegeten.
Voorzitter Adrienne Cramer, een van de vier vrouwen op de club,
kookt dan in de TABA-kantine op Sportpark Drieburg in AmsterdamOost een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Veel leden komen
rechtstreeks uit hun werk, zodoende.
Schakende voetballers geven de aanzet tot Het Grasmat, later
komen daar vooral pure schakers bij. De banden met het voetbal
zijn intussen vriendschappelijk gebleven. Het Grasmat staat bekend
als een van de goedkoopste schaakverenigingen. Voor de
voetbalkantine hoeft namelijk geen huur te worden betaald en dat
scheelt nogal in de kosten. De leden moeten wel zelf de bar
bedienen en de opbrengst is voor TABA.
De schakers en voetballers helpen elkaar trouwens over en weer.
Op het jaarlijkse voetbaltoernooi van TABA verzorgen schakers de
kantine en bij een schaaktoernooi doen de voetballers hetzelfde.
Een jaarlijks hoogtepunt is het Pinkstertoernooi dat drie dagen in
beslag neemt De finale wordt gespeeld op de middenstip van het
eerste veld van TABA.
Twee schakers eenzaam midden op het voetbalterrein. Kinderen van
de spelers lopen heen en weer naar de kantine om de zetten door te
geven. De partij wordt daar op een demonstratiebord door de
andere deel-nemers gevolgd en besproken. Bij slecht weer wordt op
de middenstip een tentje neergezet,
Want traditie is traditie en daar hoort de finale op de middenstip bij.
Op de grasmat.
Jan van Capel
Zie ook de omslag.
Met dank aan Ton Kelfkens uit: De Volkskrant, 16 okt. 2000.
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Boertjes Schaaktoernooi Balkbrug
Het vijftiende Boertjes schaaktoernooi in Balkbrug was met 106
deelnemers weer goed bezet. Het is al jaren een van de grootste
eendaagse toernooien in Noord-Nederland. Ook dit jaar was onze club
goed vertegenwoordigd met dertien personen die uiteindelijk met
negen prijzen naar huis gingen. Het deelnemersveld was naar
speelsterkte ingedeeld in groepen van vier waarvan de beste twee een
prijs kregen.
Christiaan was ingedeeld in groep een, wat betekende dat de top dit
jaar erg smal was, vnl. omdat de wedstrijd samenviel met een KNSBronde. Hij heeft ook wel eens in groep 3 of 4 gespeeld. Hij schatte zijn
kansen op zelfs maar een half puntje laag in, maar in zijn laatste partij
kon hij met allebei nog maar vijf minuten op de klok een moeilijk
pionneneindspel tot winst voeren.
Uitslagen Hoogeveners: (Groep, naam, punten, plaats:)
1, C. Mol, 1, 3; 6, F.van Amerongen, ½, 3; 7, M. Eggersman, 2, 2;
8, L. de Jonge, 1, 3; 10, A. Lunenborg, 1½, 3; 11, T. Jonker, 2½, 1;
14, J. Oldenkamp, 2½, 1; 14, D. de Jong, 1½, 2; 15, R. Danker, 2, 1;
21.M.Hofstra, 2, 2; 25.P.Nijmeijer, 2, 1; 25.A.Jagt, 1, 2; 26.G.Jagt, 1, 2

Frans van Amerongen

Oplossingen Standjes

(Pak vooral het bord erbij!)
1. L.Kosse-L.Paalman (Essent Amat.) 1.Lxf6+ Kh7 2.Tg7+ Kh6 3.Th1!
2.Ten Haken-Schlunke (Hgv 3-Staunton 3) l...Kxg6? 2.h8D Txh8;3.Pf4
Kg7 4.Txh8 Tf5 5.Tb8 wint (op 4...Kxh8 volgt Pg6+ ook met winst)
3. M.Bosboom-M.Gurevich (Corus B,2001) 1...Pxe4 2.Dxe4 Dh2+ 3.Kf1
Dh1+ 4.Dxh1 Txh1+ 5.Ke2 Txd1 6.Kxd1 Lc8+! 7.Ke2 Lxb7
4. A.Tilstra-S.Velema (Groningen,2000) 1.Pxg6 hxg6 2.Df6 Tg7 3.Df8+
Kh7 4.Tf4 Da1+ 5.Kh2 Pb5 (laat wit de eer:) 6.Th4 mat. Ook 5...De1
6.Th4+ Dh5 7.Txh5+ gxh5 8.h4 etc wint.
5. K.v/d Weide-N.Vink (Corus B,2001) 1.Pf6+ Kh8 (Pxf6 Dxg7 mat)
2.Dxg7+ (Pxe4 is te gemakzuchtig) Kxg7 3.Txd7+ De7 4.Txe7+ Kf8
5.Pg4+ Kg8 6.Ph6+ Kh8 7.Lf6 mat.
6. Morozevich-Adams (Corus 2001) 1...Lxc3 2.Dxc3 ? (een andere zet
kost slechts de kwaliteit) 2...Ph4! En nu mat op g2 of de dame kwijt.

Sluitingsdatum volgende Aanzet: 27 maart 2001
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