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Van de bestuurstafel.
Het bestuur heeft waarempel een keer vergaderd. En, omdat ik
er ook bij zat, kan ik u uit de eerste hand daar het een en
ander over vertellen.
De problemen in de interne competitie zijn even ter sprake
geweest. Om de kopgroep in de tweede helft van het seizoen
niet in de problemen te brengen is het absoluut onvermijdelijk om op 12 januari 1988 de competitie te sluiten.
Het idee leeft bij het bestuur, om alle partijen die dan nog
niet gespeeld zijn te "honoreren" met een nul! Streng, maar
wat anders? Omdat A. Stoet en vooral ondergetekende daar het
slachtoffer van dreigen te worden sta ik natuurlijk wel open
voor andere suggesties!!
Verder hebben we het gehad over het komende nieuwjaarstoernooi (9 januari, Salawaku; komt allen!), waarover dhr.
Straat verderop wat bericht.
En we zijn er achter gekomen, dat er slechts ƒ 320,= in het
jubileumfonds zit. Zoals ondertussen wel bekend mag zijn
vieren we komend jaar ons zestigjarig jubileum, en willen we
daar een reusachtig knalfeest van maken, dan is er meer
nodig. Om iedereen die dit nog niet gedaan heeft aan te
sporen zoveel mogelijk te storten (aftrekbaar van de belastingen!!) ga ik maandelijks de stand van zaken rond dit
fonds publiceren.
Tenslotte, rest mij nog iedereen een succesvol en variantenrijk 1988 toe te wensen:
JvE
- 1 -

De stand deze maand:
ƒ

320,—

De jubileumcommissie moet op het moment van schrijven nog voor het
eerst bijeen komen, dus concrete ideeën zijn er nog niet .over hoe
het gevierd kan worden. Iedereen is natuurlijk vrij om hierover de
heer Krikken aan te spreken.
Het is van het grootste belang, dat dit feest een groot sukses
gaat worden. Al was het alleen maar om aan te tonen dat schakers
lang niet altijd van die saaie sullen zijn! En omdat het gewoon
leuk is een aantal festiviteiten op te zetten.
Daarom: geeft met gulle hand.

Binnendringende torens.
Een van de manieren om gebruik te maken van een open lijn is het
binnenvallen van de torens op de tweede, respektievelijk de
zevende rij. Vaak kunnen zij hier een verwoestende werking
ontwikkelen (er zijn overigens meerdere manieren om profijt te
trekken uit een open lijn; daarover echter een andere keer).
Onderstaand twee partijen uit het Sonnevanck meestertoernooi in
Wijk aan Zee, een toernooi van categorie IV, speciaal georganiseerd om jonge, Nederlandse talenten de gelegenheid te geven een
meesterresultaat te behalen. Dat is weliswaar niet gelukt, maar
het leverde wel een schat van interessante partijen op.
Uit de eerste ronde:
Bottema - Nijboer
1 e4, c5, 2 Pf3, d6, 3 d4, cxd4, 4 Pxd4, Pf6, 5 Pc3, Pc6, 6 Lc4,
Ld7, 7 Lb3, g6, 6 h3, Lg7, 9 Le3, 0-0, 10 0-0, a6, 11 f4. Een
ongebruikelijke zet. Meestal wordt hier Tfe1 gespeeld, met de
bedoeling Dd3 en Pd5. In de Siciliaanse verdediging draait de
strijd vaak (maar lang niet altijd!) om het centrale veld d5. wie
dit weet te beheersen, weet vaak ook de partij te beslissen.
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11 .. b5, 12 Dd3, Dc7, 13 Tfe1, Db7!?
Om Pd5 niet met slaan op d5 te hoeven beantwoorden. 14 Pd5, e6, 15
Pxf6+, Lxf6. 16 c3, Pa5?! Zwart heeft wellicht zijn komende pionoffer te optimistisch beoordeeld. Beter lijkt 16 .. Tfd8, om de
druk over de d-lijn verder op te voeren.
17 Pf3, Pc4, 18 Lxc4, bxc4, 19 DxdB, Lc6.

Op het eerste gezicht lijkt zwart goede compensatie te hebben voor
zijn pion. Er dreigen invallen in de witte stelling via b2, en via
Tf8-d8-d2, terwijl de batterij Db7-Lc6 de diagonaal h1-a8 stevig
beheerst. De - positionele - voordelen kunnen echter taktisch
weerlegd worden met 20 Pe5!, waarna zowel Pxc6 als Pd7 dreigt. Na
20 .. Lxe5, 21 Dxe5 dreigt wit een mataanval met 22 f5 en 23 Lh6.
Zijn voordeel is dan in ieder geval onbetwistbaar.
20. Pf3-d2?
Tf8-d8
Nu kan zwart het initiatief grijpen.
Zijn torens beheersen de d-lijn, en veld d3 wordt nu in de witte
stelling een verschrikkelijke zwakte.
21. Dd6-c5
Ta8-c8
22. Dc5xc4
Db7xb2
23. Dc4xa6
Lf6xc3
24. Ta1-b1
Het paard op-d2 is nogal kwetsbaar.
24. . . .
Db2-c2
25. Tf1-c1
Dc2-d3
Het bezetten van dit zwakke punt
beslist onmiddellijk de partij. Na het ruilen van de dames bezitten de zwarte torens zoveel dreigingen, dat ze niet meer allen te
pareren zijn.
26. Da6xd3
Td8xd3
27. Tb1-b3
mogelijk bood 27 Pfl, Lxe4,28 Tb3 betere
kansen op een remise.
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27. ...
Lc3xd2
28. Le3xd2
Probeer in zo'n stelling maar 'ns een
goede zet te vinden. 28 Txd3, Lxc1, 29 Lxc1, Lxe4, 30 Td1, Tc2
lijkt me ook kansloos, hoewel er dan door het behouden van lopers
van verschillende kleur nog remisemogelijkneden behouden blijven.
28. ...
Td3xd2
29. Tb3-c3
Tc8-a8
30. Tc3xc6
Ta8xa2
Weliswaar is nu een materieel evenwicht
ontstaan, maar de twee torens op de tweede rij geven snel de
doorslag. Tegen zulke torens valt haast niet te spelen.
31. g2-g4
Td2-g2+
32. Kg1-h1
Tg2-h2+
33. Kh1-g1
Th2xh3
34. Tc6-c3
Th3-h2
En rap weer terug, na het uitstapje
naar de derde rij.
35. Tc3-g3
Th2-e2
36. e4-e5
Te2-f2
37. Te1-f1
Tf2xf1+
38. Kg1xf1
Ta2-a4
39. Tg3-f3
g6-g5
40. f4-f5
Ta4xg4
Wit geeft het op.
Door de goed samenwerkende zwarte torens werd de witte verdediging
eerst ontregeld, waarna pionwinst de doorslag gaf.
Deleyn - Armas (2e ronde)
1 c4, g6, 2 g3, Lg7, 3 Lg2, e5, 4 Pc3, Pc6, 5 e4, d6, 6 Pe2, Le6,
7 Pd5, h5, 8 h4, Ph6, 9 d3, 0-0, 10 f3, Pd4, 11 Pxd4, exd4, 12
Pf4, Ld7, 13 0-0, Tb8, 14 Ld2, Kh7, 15 b4, f5, 16 Ph3, fxe4, 17
Pg5+, Kg8, 18 dxe4, Pf7, 19 Db3, De7, 20 c5, dxc5, 21 bxc5, Kh8,
22 Pxf7, Dxf7, 23 Lf4, Le6, 24 Da3, d3, 25 Tac1, Lxa2?? (veel
beter is natuurlijk 25 .. Tbd8), 26 Dxd3, Lb2, 27 Tc2, Tbd8, 28
De2, Ld4+, 29 Le3, Lb3, 30 Tcc1, b5?!, 31 Lxd4, Txd4, 32 Dxb5,
Kh7, 33 Da5, a6

- 4 -

Over de voorafgaande strijd is veel te zeggen. Aanvankelijk leek
wit een initiatief op de koningsvleugel te ontwikkelen, maar om de
een of andere (voor dit artikel niet ter zake doende) reden liet
hij dat verlopen. Zwart daarop liet de direkte winstvoortzetting
op de 25e zet liggen, maar heeft nu toch nog de kansrijkere
stelling. Met name zijn mogelijkheden over de d-lijn geven hem
kansen.
34. Tf1-e1
En dit zou wel eens de beslissende fout
kunnen zijn. Nu immers weet zwart op de tweede rij binnen te
dringen. Na bv.34 Tf2, Tfd8, 35 Dxa6, Td1+, 36 Txd1, Txd1+, 37 Kh2
staat zwart weliswaar beter, maar een winstmethode is nog niet
duidelijk.
34. ...
Tf8-d8
35. Da5xa6
Td4-a4
Dringt met tempowinst in de witte
stelling binnen.
36. Da6-b5
Ta4-a2
37. Td-a-1
Lb3-c4
38. Db5-c6
Ta2xg2!! Het is niet te verwonderen dat wit deze
combinatie niet zag. De binnengedrongen toren (op d2!) en het
zwakke punt f3 beslissen.
39. Kg1xg2
Td8-d2+
40. Kg2-g1
Zoek zelf eens uit wat er gebeurt op 40 Kh3
40. ...
Df7xf3
41. Dc6xc7+
Lc4-f7
en wit geeft het op.
JvE

NIEUWJAARSTOERNOOI

De voorbereidingen voor het aanstaande nieuwjaarstoernooi zijn al enige
weken in volle gang en lijkt 't mij zinvol daar iets meer van uit de
doeken te doen.
Gaat 't hier om iets wat wel even tussen neus en lippen door geklaard
kan worden of is er sprake van een heuse klus? Wel, oordeel zelf maar.
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Begonnen wordt met het aanvragen bij de K.N.S.B. om "toestemming tot het
houden van"; naar mijn mening een volslagen overbodige formaliteit, want
die toestemming wordt maar al te graag verleend, content als men al is
dat er lieden zijn die zich voor het organizeren van een toernooi willen
inzetten.
Daarna volgt de aanvraag bij de omliggende regio's om toezending van
recente lijsten van aangesloten schaakclubs - verenigingen, genootschappen en sociëteiten. In afwachting hiervan 't opstellen van een convocatie die uiteraard niet veel afwijkt van die van 't laatste jaar. 't
Vermenigvuldigen hiervan -ditmaal 350 exemplaren- wordt dan in het
kantoorgebouw van de heer Krol door twee vriendelijke dames tussen de
bedrijven door even gedaan. "Gaat U toch even zitten, U kunt er wel op
wachten want we zijn er zo mee klaar". Jelle van Eijk weet er met zijn
"AANZET" ongetwijfeld ook over mee te praten. Tussen deze regels door
dan ook heel veel dank aan de heer Krol, die er toch maar borg voor
staat dat deze gratis dienstverlening steeds weer zo snel en probleemloos verloopt. C'est formidable!!
Eenmaal in 't bezit van de clublijsten, kunnen dan de convocaties (3
exempl. per club) worden verzonden naar de betreffende secretariaten
die, na selectie, daarvoor in aanmerking komen. Ditmaal waren dat er
inclusief 8 Duitse verenigingen 91 in totaal.
En dan maar afwachten wie er zo vriendelijk wil zijn zich aan te melden.
Aanvankelijk in hoge mate teleurstellend want de praktijk leert dat de
meeste toernooigangers zich pas in de laatste week aanmelden. Daar blijven mijn vrouw en ik dan ook beurtelings voor thuis, aldus 't risico
vermijdend dat een "geen gehoor" krijgende aanmelder 't er dan maar bij
laat zitten. Met de Duitse verenigingen is er dan intussen 't nodige
persoonlijke telefonische contact geweest; er moet echt wel verkocht
worden.
Naarmate de toernooidatum nadert is er met de materiaalcommissaris de
zorg voor het lenen van borden, stukken en klokken van bevriende verenigingen; er dient voldoende parkeergelegenheid geregeld te worden; treingangers moeten van 't station worden afgehaald (Krikken); zijn er wel
tafels genoeg? Nee! Moeten dus geleend of gehuurd worden. Krikken zorgt
voor 't vervoer. En zo zijn er diverse probleempjes die te veel zijn op
genoemd te worden maar die wel opgelost dienen te worden.
In de voorlaatste middag wordt er ingedeeld naar sterkte in groepen van
4, waarbij de steun van ons aller Jan Schoonbeek met zijn rijke toernooiervaring onontbeerlijk is. Er moet n.l. met veel latente factoren,
verlangens en voorkeuren rekening worden gehouden. Als deze verscheidene
uren vergende klus geklaard is, volgt nog het aanleggen van een
deelnemerslijst (alfabetisch) en het uittypen van zoveel roosters als er
groepen zijn plus de resultaatformulieren die op alle tafels behoren te
liggen. Dan kan 't ook nog gebeuren dat zich 's avonds om 11 uur nog een
schaakfanaat meldt, waarop ik dan allervriendelijkst antwoord dat dit
nog wel kan en de schaakklant dus ook nog koning blijkt te zijn.
Al met al toch wel een heuse klus en meen ik oprecht dat een redelijk
aantal van onze leden er goed aan doet dit met hun deelname te belonen,
waarbij natuurlijk wel voorop staat dat het deelnemen aan een toernooi
toch altijd weer een schaakervaring-verrijkende belevenis is.
Mag er op een verheugend aantal van onze leden gerekend worden? Ik
geloof daar wel in. Tot ziens dan maar op 9 Januari in Salawaku.

R.H.Straat
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De sleutelzet van de vorige keer was 1 Dd2!! De clou is namelijk
dat de zwarte dame dan van de diagonaal a3-f8 moet wijken.
Na 1 .. Dxd2 is het mat: 2 Pe7+, Kh8, 3 Pf7. Ook deze maand weer:
hoe wint wit materiaal?

~~~~
0-0-0-0.
In een snelschaaktoernooi kon eens het volgende voorvallen: De
ruimte was zoals meestal bij dit soort gebeurtenissen, zeer krap,
en de spelers zaten heel dicht op elkaar, zowat bij elkaar op
schoot, terwijl de borden rand aan rand op de tafels stonden.
Een van de spelers ontwikkelde zijn toren via h3 naar e3. Dit
verhinderde hem echter niet, enkele zetten later toch te rocheren,
waarbij hij simpelweg de .... dametoren van zijn buurman (!!)
gebruikte. Geen enkele speler zag wat er gebeurd was. Onze vriend
won gemakkelijk met z'n drie torens, terwijl zijn ongelukkige
buurman zich sufpiekerde hoe hij toch zijn toren kwijtgeraakt was,
en uiteindelijk maar opgaf.
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Hoogeveen 1 - Veendam 1
Hulsebos
Stevens
v Seventer
Straat
v Til
Jansen
de Vries
Krol

-

2½ - 5½.

te Velde
Slim
Bijen
Grashuis
Prins
vd Laan
Bosma
Huls

½-½
0-1
½-½
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1

Dinsdag 24 november moest Hoogeveen 1 aantreden tegen Veendam 1.
De eerste thuiswedstrijd na 2 gewonnen uitwedstrijden.
Veendam was ernstig verzwakt sinds vorig seizoen, wat ook al bleek
uit de plaats op de ranglijst, ergens onderaan. Vorig jaar, toen
Veendam nog tweede werd in de competitie, werd gelijkgespeeld.
Enig optimisme was dus wel gerechtvaardigd.
Al voor de aanvang van de wedstrijd werd mijn optimisme al wat
getemperd. Flower had zich ziek gemeld. Straat gaf aan dat hij
niet op z'n fitst was en ook ikzelf was nog maar amper genezen van
een griepje. Al een uur na aanvang werd me duidelijk dat we het
erg moeilijk zouden krijgen, alleen Hulsebos stond een pionnetje
voor, de rest zat toch tegen gelijke of vaak mindere stellingen
aan te kijken. Gaandeweg ontwikkelde de ramp in wording zich
verder.
Straat had al snel verloren, waar zijn gezondheidstoestand voor de
partij debet aan was; echter, zijn gezondheidstoestand na de
partij was zodanig, dat de heer Straat niet meer aan NOSBOwedstrijden mee zal doen. Jammer, maar begrijpelijk.
Voor het overige ben ik de chronologische volgorde kwijtgeraakt,
en zelfs het verloop van de meeste partijen. Hulsebos kwam met een
pionnetje voor uit de opening, en dacht dit zonder veel problemen
tot winst om te kunnen toveren. Zijn tegenstander speelde dit
echter zo goed tegen dat tot remise besloten moest worden.
Stevens kwam iets minder uit de opening, liep de winst mis door
rekenfouten en verloor uiteindelijk na onnauwkeurigheden in het
eindspel.
Van Seventer had vooruit gespeeld, kwam heel
goed uit de opening (pionnetje voor), kon
later toch geen winstweg vindenen werd vlak
voor het afbreken verrast door een (terechte)
remiseclaim van z'n tegenstander. Straat kwam
er niet aan te pas, verloor dus.
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V. Til speelde weer geweldig. Had steeds een iets betere stelling
en buitte dit in tijdnood heel fijn uit. Alweer winst. V. Til
behoorde na afloop, als invaller, bij de 3 topscores van het
achttal (2 uit 3) en zal volgend jaar ongetwijfeld weer vaste keus
voor het eerste zijn.
Jansen creëerde met wit een zee van ruimte, wist echter geen
winnende voortzetting te vinden en remise was het gevolg. De Vries
kwam een kwaliteit voor, manouvreerde zijn dame daarna in een erg
ongelukkige positie en werd plots verrast door z'n tegenstander
die hem de koningin afsnoepte. Zonde om vanuit zo'n goede stand te
verliezen.
Krol kwam goed uit de opening maar werd in de fase erna met sterk
positiespel van z'n tegenstander geconfronteerd, waartegen hij met
z'n bekende combinatorische spel onvoldoende wist te bereiken.
Verlies was z'n deel.
Al met al liep deze wedstrijd dus uit op een geweldig debacle,
waarbij we ondanks een positief aantal wedstrijdpunten (4 uit 3)
een negatief aantal bordpunten hebben (11½ uit 24). Opvallend is
dat 3 spelers met 2 uit 3 meer dan de helft van de bordpunten
gescoord hebben.
W. Stevens

Moeizaam.
Op 17 november kwamen er zeven heren en een dame uit Smilde op
bezoek, om te trachten de zegereeks van het tweede te stuiten.
Zeer tot mijn spijt moet ik zeggen dat ze dat nog gelukt is ook.
Al spoedig zat een aantal Hoogeveners tegen een nogal rampzalige
stelling aan te kijken. Op het vijfde bord bv. speelde Baas een
Hollandse partij. Hoe hij het gedaan heeft weet ik niet, maar in
ieder geval kwam hij behoorlijk krap te staan. Toen daarop de
vijandelijke dame en toren in z'n stelling binnen wisten te
dringen was het al snel afgelopen. De eerste nul was een feit.
Oldenkamp leverde aan het tweede bord ook al snel een stuk in, en
spoedig dus het punt. Aan het eerste bord speelde v. Til. Die wist
ook niet goed in z'n spel te komen, kwam gedrongen te staan, en
moest zelfs tolereren dat een vijandelijke witte pion naar d6 wist
op te rukken, maar door knap verdedigen wist hij toch nog remise
te houden.
Hofman had ondertussen een kwaliteit gewonnen, en hoewel zijn
tegenstander de strijd nog wat rekte kon winst hem niet meer
ontlopen. Aan het laatste bord wist Reinders uit een koningsgambiet (die z'n tegenstander met 2 .. d6 verdedigde, wat niet de
beste manier is) een voordelige stelling op te bouwen.
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Echter, hij overzag een simpel familieschaakje wat hem de dame
kostte, en dus het punt.
De stand was toen dus 3½-1½ voor Smilde. Was het andersom geweest,
dan zou ik tevreden zijn, nu echter zou er flink geknokt moeten
worden.
De Jonge kon dat in ieder geval niet meer doen, in een eindspel
van loper tegen paard was remise onvermijdelijk. Dus Adriaan Stoet
en ik moesten tenminste nog het gelijke spel zien te redden.
Persoonlijk was ik wat matigjes uit de opening gekomen, en had
eigenlijk geen noemenswaardige redenen om op winst te spelen. Mijn
tegenstander meende die echter wel te hebben, en ging in de aanval. Dit kostte hem -door een verkeerde berekening- de kwaliteit,
die ik, in grote tijdnood, accepteerde. Door mijn haast overzag ik
nog een direkte winst, maar tegen het afbreken stond ik toch nog
glad gewonnen.
Het wachten is hier op de uitspraak van de arbitragecommissie.
Stoet tenslotte, aan het tweede bord, moest tegen een merkwaardig
openingssysteem spelen, 1 .. b5. Hij wist voordeel te bereiken in
een gesloten stelling, maar het liet nog tot op de veertigste zet
wachten voor dat voordeel verzilverd kon worden. Zijn tegenstander
brak nog af, maar volgens onze analyses staat hij geheel verloren.
Helaas, helaas. De uitslag is er ondertussen, en slecht nieuws.
Ondergetekende won weliswaar, maar Stoet kon op de avond dat hij
afgesproken had, geen vervoer naar Smilde vinden! En zag zich toen
genoodzaakt de partij op te geven, waardoor de 4-4 prognose in een
3-5 nederlaag verkeerde. Zonde om op zo'n schlemielige wijze een
punt te verliezen. Temeer daar dit onze kampioenskansen ernstig
schaadt.
JvE
Laatst zag ik ergens onderstaand probleem staan.
Het is een eindspelstudie van A. Kovalenko uit 1947.
De opgave luidt: wit speelt en wint.
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De oplossing:
1. b6-b7
Zwart moet nu onmiddellijk iets doen
tegen de dreiging 2 b8D en 3 Dc7 of Dd8 mat.
1. ...
h4-h3
Nu: 2 b6D. hxg2+, 3Kg7, g1D+ en remise
door eeuwig schaak.
2. Lf2-g1
h3xg2+
3. Kh8-g7
d6-d5
Om na 4 b8D Dh7+ pat te kunnen forceren.
4. b7-b8L!!
Nu dreigt ook mat, terwijl de patdreiging uit de stelling is gehaald.
4. ...
Ka5-b6
5. Lb8-h2!!
Afgezien van de dode hoek rechts onder
op het bord is er nu een elementair pionneneindspel ontstaan dat
gewonnen is voor wit.

Het afbreken.
Zoals Stoet afgelopen maand overtuigend bewezen heeft, is de gang
van zaken rond het afbreken van een partij niet altijd even goed
bekend.
Daarom even een paar tips. In de eerste plaats mag er pas
afgebroken worden als er vier uren gespeeld zijn. Dus niet na de
40e zet, maar om klokslag 23.30 [als om 19.30 uur gestart is]. Je
kunt echter wel, als de situatie aan de andere borden nog niet
duidelijk is, rustig je klok laten lopen.
Bijvoorbeeld: Jouw tegenstander heeft, door snel te spelen, een
half uur over op de klok. Jijzelf hebt, wild hamerend je tijdnood
nipt overwonnen. Je staat ietsjes beter, maar het is nog onduidelijk. Je mag nu niet afbreken, omdat het pas 23 uur is.
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Het beste wat je kunt doen, is kalmpjes over je af te geven zet
nadenken, en als je die hebt, niet uitvoeren maar in gedachten
houden. Loop maar een rondje, drink een pilsje, kortom, wacht
totdat het 23.30 is, pak dan de envelop en noteer je zet. Stop dan
de klok. Dit betekent dat je na de hervatting nog maar een halfuur
hebt voor de komende 20 zetten, maar een goede huisanalyse moet
dit kunnen ondervangen.
En nog een tweede tip: is de stelling duidelijk gewonnen, laat dan
arbitreren: Wil dan namelijk je tegenstander verder spelen, dan
zal hij naar ons clublokaal moeten komen. De regel is namelijk,
dat degene die wil spelen, reist!
Heb jij, bij het afbreken van de partij, een gewonnen stelling, en
de stand is 3½-3½ , dan heeft je tegenstander er alle belang bij
remise te houden. Door dan de wens te kennen te geven te arbitreren (en winst te claimen!) dwing je zodoende de tegenstander
naar Salawaku te komen.
Echter: de stelling moet wel inderdaad gewonnen zijn: Een verloren
claim namelijk kost de club de kosten van de arbitrage, ik dacht
zo'n ƒ 25,=. Dus weet goed wat je doet.
Het omgekeerde kan natuurlijk ook voorkomen. Als jij een slechter
staande stelling remise moet zien te houden, zul jij de reis
moeten ondernemen.
En tenslotte nog dit: als je verloren staat, geef dan op op een
sportieve wijze. Niet kijken of er op de andere kant van het bord
inderdaad een dambord afgedrukt staat, of met stoelen of klokken
gaan gooien (zeker niet met eigen klokken). Het blijft tenslotte
maar een spelletje.
JvE

Smilde - Hoogeveen II
Aan het commentaar van Jelle op de gang van zaken rond de afgebroken partij van Adriaan Stoet wil ik nog het volgende toevoegen:
1. Iemand, die bereid is, in het belang van de club, elders een
afgebroken partij uit te spelen, behoort daarbij een begeleider/
supporter mee te krijgen. Enkele mensen uit het tweede, waaronder
de teamleider en ondergetekende betreuren het, dat dit niet aan
Adriaan is aangeboden.
2. Niet vergeten mag worden, dat volgend jaar tegen Smilde nog
iets recht gezet moet worden!
K.J. Baas.
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Uiterlijk 26 januari 1988.

HET TWEEDE WEER TERUG OP HET RECHTE PAD
Ter Apel - Hoogeveen II

2½ - 5½

Na de ongelukkige nederlaag van vorige maand tegen Smilde moesten
de spelers van het tweede zien de goede vorm weer op te pakken.
Vol goede voornemens trok men naar Ter Apel. Van Eijk had vooruit
gespeeld en een afgebroken stelling bereikt met licht voordeel.
Voorlopig hielden we het op remise.
Teamleider de Jonge was het vlotst. Hij kreeg twee vrijpionnen in
het centrum. Later posteerde hij daar twee onaantastbare paarden.
Daar ging zo'n kracht van uit, dat zijn tegenstander eerst één
stuk en later nog één moest inleveren. Zijn tegenstander trok de
enig juiste conclusie en gaf op.
Baas had tegen e2-e4 gewoontegetrouw de Russische verdediging gekozen. Daar is met wit moeilijk tegen te scoren, maar hij levert
zwart ook meestal niet meer op dan remise. Dat werd het dus ook.
Doornbos was vlot ten aanval getrokken, maar zag zijn aanval
stranden. Nu zijn er weinig dingen in het schaken zo moeilijk als
overschakelen van aanval op verdediging. Dat lukte dus nu ook niet
en Doornbos verloor. 2 — 2 was toen de stand.
Maar op de andere borden zag het er aantrekkelijk voor ons uit.
Stoet speelde een Koningsgambiet dat werd geweigerd, veroverde een
centrumpion en later nog een, met behoud van een superieure stelling. Zijn tegenstander zag dat en gaf terecht op. Riethorst viel
zeer verdienstelijk in aan het laatste bord. Hij bouwde een
overwicht geleidelijk uit en snoepte in het eindspel de ene pion
na de andere. De volle winst was zijn deel. (4 - 2)
Ook Hofman speelde een prima partij, voerde de druk geleidelijk op
en creëerde ten koste van een stuk een geweldige aanval op de
vijandelijke koning. Op de veertigste zet overzag hij simpele
winst. In een onoverzichtelijke stelling werd tot remise besloten.
Daarmee was namelijk de overwinning van het team een feit.
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Alleen van Til was nog bezig. Hij speelde een geweldige partij en
was inmiddels een kwaliteit voor gekomen. Beide spelers waren in
tijdnood, 5 a 6 minuten voor 14 zetten. Het bekende tafereel:
fluisterende en knikkende omstanders, de spelers met het zweet in
de handen streepjes zettend voor elke zet. Langzaam tikten de
laatste minuten weg. Met nog een halve minuut te gaan werd de
veertigste zet uitgevoerd. Direct daarna gaf van Til de kwaliteit
terug om een glad gewonnen eindspel met twee verbonden vrijpionnen
over te houden. Zijn tegenstander had voldoende ervaring om dit in
te zien en gaf op, waarna het team voldaan huiswaarts kon.
K.J. Baas.
De individuele uitslagen waren als volgt:
J. van Til
L. de Jonge
A. Stoet
K.J. Baas
J. van Eijk
R. Hofman
F. Doornbos
K.J.H. Riethorst

-

B. Mulder
C. Vlasblom
H.J. Witteveen
H. Woortmeijer
H. Hake
W. Kort
R. Draijer
A. Vonk

1
1
1
½
½
½
0
1

-

0
0
0
½
½
½
1
0

De klassementen zijn in nogal ongunstige zin veranderd.
Hoogeveen 1 is zijn toppositie al zo goed als zeker kwijtgeraakt
(mede door de nog niet verwerkte 2s - 5s nederlaag tegen Haren 3 de rode lantaarndrager nota bene!). En ook Hoogeveen 2 zal veel
moeite moeten doen om nog kampioen te worden.
In klasse 1B zijn de uitslagen:
Nagekomen uit de tweede ronde:
Unitas 4
- Groningen 5

4

derde ronde:
ESG 2
Groningen 5
JH Kruit
Hoogeveen 1

Haren niet opgekomen
1½ - 3½ vl.
3 - 5
2½ - 5½

-

Haren 3
Unitas 6
Unitas 4
Veendam
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De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stand:
JH Kruit
Hoogeveen l
Veendam
Unitas 4
Unitas 6
Groningen 5
ESG2
Haren 3

4 pnt uit
4
3
3
2
2
1
1

Klasse 2A, uitslagen:
1e ronde:
Vizier
KDSC
3e ronde:
KDSC
Vizier
Assen 2
Hoogeveen 2
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.

stand:
Vizier
Hoogeveen 2
Smilde
Assen 2
KDSC
Kasteel
TerApel
Valthermond

3
3
3
3
2
2
2
2

13½
11½
13
12
12
9½
7½
6

-

10½
12½
11
12
6
11½
6½
10

Smilde
Valthermond

4½ - 3½
4½ - 3½

Ter Apel
Het Kasteel
Valthermond
Smilde

4
4½
5½
4

6 pnt uit 3
4
3
4
3
3
3
2
2
2
3
1
2
0
3

13½
14½
14
11
11
9½
10½
9

-

-

3 vl.
1½ vl.
2½
4

6½
9½
10
13
12
12½
12½
15

Ook in het klassement voor het beste persoonlijk externe resultaat
is de malaise zichtbaar. Er is niemand meer met 100 % (van de
zeven van vorige maand!) Hofman weet daardoor op te klimmen naar
de eerste plaats.
1. Hofman
2. Hulsebos
Reinders
Stevens
de Vries
6. van Eijk
7. van Til
8. Baas
Krol
Oldenkamp
Stoet
12. de Jonge
13. Straat
14. Flower

63,3 %

(2½ uit 3)

66,7 %
62,5 %
60 %

(2 uit 3)
(2½ uit 4)
(3 uit 5)

50 %
40 %
33,3 %
0 %

(1
(2
(1
(0

uit
uit
uit
uit

2)
5)
3)
2)
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Praatschaaktoernooi rechtstreeks op de radio.
Het Praatschaaktoernooi, een co-produktie van NOS (Langs de lijn)
en Interpolis, vindt op 3 januari voor de derde keer plaats.
De opzet van het evenement is echter grondig gewijzigd. Tijdens
voorgaande toernooien is gebleken dat de thuisschaker de gespeelde
partijen moeilijk kon volgen, omdat hij gedwongen werd grote
sprongen in de partijen te maken. De berichtgeving beperkte zich
namelijk tot korte fragmenten. Het idee om de luisteraar te laten
meebeleven wat in de hoofden van de schakers omging, ging hierdoor
enigszins de mist in.
Daarom is besloten dit keer slechts een partij te laten spelen en
wel tussen de grootmeesters Genna Sosonko (of Jeroen Piket) en
John van der Wiel.
Ongewijzigd is dat de schakers hardop moeten denken. Koptelefoons
en het zogenaamde praatschaak-schakelkastje voorkomen dat ook de
tegenstander deelgenoot wordt van de diepste gedachten van zijn
rivaal.
Nagenoeg de gehele uitzending van "Langs de lijn" op zondagmiddag
3 januari komt rechtstreeks uit het Interpolisgebouw, slechts
onderbroken door inkomende lijnen van andere sportevenementen en
de gebruikelijke muziek.
De geïnteresseerde luisteraar kan daardoor de gespeelde partij op
de voet volgen. Als hij in het bezit is van een tv-toestel met
Teletekst, kan hij bovendien het zetverloop ook nog eens live in
beeld krijgen.
Eén van de leden van het "Langs de lijn"-team verzorgt ter plaatse
de algemene presentatie en Hans Bohm doet het schaken. De
uitzending is te beluisteren op Radio I en duurt zoals gewoonlijk
van 14.00 tot 18.00 uur.
De schaakmatch is ook van nabij te volgen. Daartoe wordt de restauratie van het hoofdkantoor ingericht als demonstratiezaal, waar
een forum - samen met het publiek - de zetten analyseert en
becommentarieert.
Ook de luisteraars hebben een actieve inbreng. Zij kunnen hun
vragen en/of suggesties kwijt bij een speciaal telefoonnummer. Een
kleine schaakredactie selecteert de vragen en schakelt eventueel
live naar de uitzending.
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Wie wint?
In een Engels toernooi raakte de toenmalige wereldkampioen Dr.
Aljechin tegen zijn tegenstander K. door riskant spel in een
uiterst fatale situatie, maar kon zich nog op het nippertje redden
tot aan het afbreken. Desondanks bleven zijn vooruitzichten
uiterst somber.
In de middagspauze liet K. trots zijn afgebroken stelling aan Dr.
Tartakower zien, voorzag hem van enig kommentaar, en vroeg
tenslotte "Wel, wat denkt u, wie zal de partij winnen?" waarop Dr.
Tartakower droogjes antwoordde: "Aljechin!" Verbaasd riep daarop
meester K. uit: "Maar waarom dan, ik heb toch een veel betere
stelling;"
Daarop Dr. Tartakower: "Ja, u heeft me ook niet gevraagd wie de
betere stelling heeft, maar wie de partij zou winnen", en verdween
toen snel. En waarempel, de partij werd die middag daadwerkelijk
door dr. Aljechin gewonnen.

De halve finales van het Nederlands kampioenschap zijn achter de
rug. In twee groepen is er fel gestreden, wat uiteindelijk tot de
volgende eindstand leidde:
Groep
1. J.
2. N.
3. E.
4. A.
5. L.
6. E.
7. R.
8. M.

A
Vanheste
Bosboom
Hoeksema
vd Oudeweetering
Pliester
Knoppert
Douven
Peek

5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,5

Groep
1. J.
2. G.
3. G.
4. C.
5. F.
B. J.
7. H.
6. H.

B
Brenninkmeijer
Pieterse
J. de Boer
Langeweg
Krudde
van Mil
vd Poel
Bruin

5,5
5,5
5,0
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5

Een selektie uit het partijenmateriaal volgt hieronder.

Pliester — vd Plassche (groep A, 4e ronde)
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6 g3 e5 7.
Pde2 Le7 8. Lg2 Pbd7 9. a4 b6 10. h3 Lb7 11. g4 Pc5 12. Pg3 g6 13.
Lh6 Pe6 14. Dd2 Tc8 15. 0-0 Pd7 16. Tad1 Tc4 17. b3 Tc8 18. Pce2
Dc7 19. c4 Pdc5 20. De3 Lf8 21. Lxf8 Kxf8 22. f4 exf4 23. Pxf4
Pxf4 24. Dxf4 Pxb3 25. Txd6 Tg8?. 26. Td6+!!
1-0
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Pliester - Knoppert (groep A, 5e ronde]
1. e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5 Pc3 d6 6. Lc4 e6 7. Le3
Le7 8. De2 Dc7 9. 0-0-0 a6 10. Lb3 Pa5 11. g4 b5 12. g5 Pxb3+ 13.
axb3 Pd7 14. h4 b4 Het klassieke beeld van een siciliaan: wit
zoekt het op de koningsvleugel, zwart op de damevleugel. Omdat
zwart nog niet gerocheerd heeft, lijkt zijn initiatief gevaarlijker. 15. Pa2 Db7 16. f3 Pc5 17. h5 Ld7 18. g6 Lf6 19. gxf7+
Kxf7 20. Dc4 Ke7 21. Dxb4 Dc7 22. Pc3 Thb8 23. Da3 Kf7 24. Pde2 a5
Voor de pion heeft zwart nog enige aanval, maar hij overziet een
fatale zwakte in zijn stelling. 25. Txd6! Dxd6 26. Lxc5 Da6 27.
Ld6 Tc8 28. e5 Ld8 29. Pg3 Db6 30. Pce4 De3+ 31. Kb1 Lb6 32. Le7
Tc6 33. Lg5 Lc5 33 .. Dd4 34 De7+ Kg8 35. Pf6+ is natuurlijk volstrekt kansloos, naar ook dit verdere stukoffer biedt geen
perspektief. 34. Lxe3 Lxa3 35. bxa3 Tb8 36. Pd6+ Kg8 37. Pge4 Tf8
38. f4 Tc7 39. h6 Lc6 40. Tg1 Kh8 41. Pg5 1-0
Vanheste - Knoppert (groep A, 7e ronde)
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. c4 Lg7 4. Pc3 d5 5 Da4+ c6 6. Lg5 0-0 7.
cxd5 cxd5 8. e3 h6 9. Lb4 Pbd7 10. Le2 Pb6 11. Db3 g5 12. Lg3 Pe4
13. Tc1 Pxg3 14. hxg3 Le6 15. De2 f5 16. Ld3 Tc8 17. g4 Dd7 17 ..
fxg4 18. Ke2 fxg4 13. Pe5 Lxe5? Inleiding tot een zeer fraaie
mataanval! 20. Lh7+ Kh8 21. Txh6 Lg7 22. Lg8+ Kxg8 23. Dh7+ Kf7
24. Dg6+ Kg8 25. Tch1 Txf2+ 26. Kxf2 g3+ 27. Ke1 Kf8 28. Th8+ Lg8
29. Tf1+ Lf6 30. Txg8 mat.
1-0
Brenninkmeijer - de Boer
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. Pf3 Lg7 5. cxd5 Pxd5 6. e4 Pxc3 7.
bxc3 c5 8. Tb1 0-0 9. Le2 Pc6 10. d5 Pe5 Het is al langer bekend
dat 10 .. Lxc3+ slecht is voor zwart. Na 11 Ld2 Lxd2+ 12. Dxd2 Pa5
13. h4! heeft wit sterke aanval. 11. Pxe5 Lxe5 12. Dd2 b6 13. f4
Lg7 14. 0-0 e6 15. d6 e5 Ook bekend is hier 15...Lb7 16. Lf3 en
dan 16 .. e5. 16. fxe5 De8 Een nieuwe zet. Gebruikelijk was hier
16 .. Lb7 17 Df4 De8 18. Lc4 Lc6 19. Dg3 b5 20. e6 zoals voorkwam
in Pergericht- Jansa. 17. Lc4 Ld7 18. Ld5 TbB 19. Lb2 Lxe5 20. c4
Td8 21. Tf6: Met deze zet bevestigt wit zijn voordeel. 21. .. Lxb2
22. Dxb2 Le6 23. De5 Lxd5 24. Dxd5 Dd7 25. Tbf1 Tde8 26. e5 Te6
27. Txe6 fxe6 28. Txf8+ Kxf8, 29. Df3+ Kg7 30. Df6+ Kh6 31. Df8+
Kh5 32. h3 Da4 33. Kh2 Dxc4 34. d7 Dd4 35. g4+
1-0
Vanheste - Pliester
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le7 6. 0-0 0-0 7.
Pc3 Pe4 8. Ld2 f5 9. d5 Lf6 10. Tc1 Pa6 11. Le1 Pd6!? 12. b3 c6
13. dxe6 dxe6 14. Pd4 De8 15. Pxc6? verleidelijk doch niet
correct. 15.. Pf7! 15 .. Pxc4 16. Pd5: is goed voor wit 16. b4
Lxc6 17. Lxc6 Dxc6, 18. b5 Dxc4 19. bxa6 Dxa6? 19 .. Tfd8 levert
groot voordeel op. 20. Db3 De8 21. Ld2 Dd7 22. Td1 Tc8 23. Le1 De7
24. Pb5 remise.
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