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[...]
Ik kan allerlei commercieel verkrijgbare computers gaan bespreken, maar:
a. dit heeft niet mijn primaire belangstelling, en: b, een dergelijke
rubriek staat ook al in Schakend Nederland.
Dus was ik eigenlijk van plan om uit te gaan leggen (en zelf te gaan
ontdekken) hoe een schaak-programma nu in feite werkt. Dus kan de lezer
uitleg verwachten over ply-diepte, alpha-beta-mechanisme, zoek-boom en
dergelijke. Tenzij er nu van de lezers een verschrikkelijke protest-storm
opsteekt.
In dit nummer alvast een (oud) artikel over schaakcomputers uit de
volkskrant.
Iedere lezer, namens het bestuur, nog een voorspoedig en gelukkig 1990
toegewenst, alsmede veel prachtige partijen en veel. overwinningen
(behalve tegen mij dan!)

JvE
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In de beker trof v. Seventer, aan het derde bord spelend, de heer vd
Meulen. Hij maakte er een fraaie partij van. Allereerst zadelde hij zijn
tegenstander met een geisoleerde pion op. Deze pion ging hij vervolgens
volgens de regelen der kunst belegeren. Eerst blokkeren (dit moet bij
voorkeur door een paard gebeuren), dan met lichte en zware stukken onder
vuur nemen. Je ziet dan ook dat de pion sneuvelt, en daarna is het snel
afgelopen.
T. v. Seventer - R. vd Meulen, Hoogeveen 7.11.89.
l. e2-e4
e7-e6
2. d2-d4
d7-d5
3. Pbl-d2
De Tarrasch-variant van het Frans.
3.
...
c7-c5
4. e4xd5
e6xd5
5. Lfl-b5 + Pb8-c6
(5 .. Ld7)
6. Ddl-e2 + Dd8-e7 ?
Theorie geeft, dat zwart Le7 moet spelen,
hetgeen een (tijdelijk) pionoffer op c5 inhoudt.
7. d4xc5
Dit bepaalt het karakter van de verdere partij.
Zwart houdt een geisoleerde d-pion over. Deze zal krachtig worden als
zwart erin slaagt hem op te schuiven, en over de geopende diagonalen of
lijnen een succesvolle aanval te voeren.
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Hij wordt zwak als wit erin slaagt dit oprukken te voorkomen door veld d4
te bezetten.
7.
...
De7xe2 +
8. Pglxe2
Lf8xc5
9. Pd2-b3
Lc5-b6
10. Lcl-d2
Lc8-d7
De enigste zet. Op 10. Pge7 volgt al Lb4, met
stuk- of kwaliteitswinst.
11. Ld2-c3
f7-f6
Een verdere verzwakking van zwart's stelling.
De enigste manier om dit te voorkomen was 11 .. Kf8 geweest, om met Pge7,
h5 en Th6 te vervolgen. Een zeer dubieuze manier van spelen.
12. Pb3-d4
Tot nu toe stond alles nog in de boekjes. Hier
had wit 12. 0-0 moeten spelen, volgens een analyse van Keres. Maar wat v.
Seventer doet ziet er ook heel gezond uit.
12.
...
Pg8-e7
13. 0-0-0
0-0
14. Tdl-d2
Tf8-e8
15. Lb5-a4
Met de duidelijke bedoeling de loper naar de
diagonaal a2-g8 om te spelen. Hier oefent hij druk uit op pion d5, en op
de koning op de (door f7—f6) verzwakte diagonaal.
15.
...
Ta8-d8
16. La4-b3
Pc6-a5
17. Lc3xa5
Het loperpaar is hier niet zoveel waard.
17.
...
Lb6xa5
18. c2-c3
La5-c7
19. Th1-d1

19.
...
Ld7-c6 ?
19 .. Kf7 was beter geweest. Nu dringt het
witte paard via e6 beslissend in de zwarte stelling binnen. Maar de druk
over de diagonaal a2-g8 blijft ook dan heel vervelend.
20. Pd4-e6
Td8-d7
21. Pe6xc7
Td7xc7
22. Pe2-f4
Tc7-d7
23. Pf4xd5
Kg8-f8
24. Pd5xf6 !
Een leuke combinatie die nog een tweede pion oplevert. Na 24 .. Txd2 is
het 25.Pxh7 mat.
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24.
...
g7xf6
25. Td2xd7
Lc6xd7
26. Tdlxd7
Te8-b8
27. g2-g4
a7-a6
28. Td7-d6
Kf8-a7
29. h2-h4
Tb8-e8
30. Td6-d7
Kg7-h6
31. Lb3-f7
En nu hield zwart het verder maar voor gezien,
1-0

~ ~ ~
N I E U W J A A R S T O E R N O O I
Ofschoon ook ditmaal ons toernooi een fraai succes was met een
record-bezetting van 122 deelnemers, verliep de organisatie ervan
stroever dan ik de laatste jaren gewend was.
Ondanks dat die bijna 100 uitnodigingen aan schaakverenigingen en
particulieren reeds op 8 december ter post gingen, bleek in
meerdere gevallen die datum toch nog aan de late kant te zijn; op
de toernooidag n.l. bereikten mij verzoeken om nog vroegere
toezending.
Vanzelfsprekend is die moeilijke maand December daar voor 100%
debet aan; met een overbelaste en dus trage P.T.T., met een aantal
feestdagen die voor het verenigingsleven nogal ongunstig uitvielen.
Wij waren beslist niet de enige schaakvereniging die een paar weken
met kerstreces ging, met als gevolg te geringe of geen animatie op
clubavonden voor deelname aan ons toernooi.
Er moest dus naarstig getelefoneerd worden met ook al weer moeilijk
bereikbare clubsecretarissen, met clubs in Emlichheim en Nordhorn
en ook met particulieren. Kortom, er moest hard aan getrokken
worden om een volle bak te krijgen.
Dankzij Jan Krikken, die voor het vervoer borg stond, lukte het op
Vrijdag 30 extra tafels naar Salawaku te krijgen, zodat alle
deelnemers comfortabel de ruimte hadden; dus niet een groep van
vier aan een maar aan twee tafels. Dit ruime zitten bevorderde de
concentratie ten zeerste en droeg in niet geringe mate bij aan de
prima sfeer.
De dag begon met een kleine oneffenheid. Na ontvangst van hun
notatieboekje waren er twee "heren" uit Lochem die, daar zij bij
hun telefonische aanmelding klaarblijkelijk onduidelijk waren
geweest aangaande hun speelsterkte, ten onrechte in groep 3 en 4
waren ingedeeld.
Onnodig luidruchtig gaven zij van hun ongenoegen blijk en meenden
zij als 3e klassers onderbond in de laagste regionen thuis te
horen.
't Was Pieters die hen er op wees dat minder agressief optreden
geboden was om om tot een redelijke oplossing te komen en begon hij
als een vaardig chirurgijn het mes in de roosters te zetten.
Snijden in eigen vlees is dan meestal het minst onaanvaarbare en
dienen de slachtoffers in de eigen gelederen gezocht te worden,
zodat het gebeuren kon dat Dun van groep 12 naar 8 verhuisde, en
Riethorst van 11 naar 3.
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Het dient met nadruk te worden gezegd: beide heren aanvaardden
blijmoedig hun taak de Hoogeveense kleuren in belangrijk hogere
regionen te moeten verdedigen en was 't Riethorst die groep 3 wel
erg hoog vond maar niettemin manmoedig het slagveld betrad en het
genoegen mocht smaken tenminste een tegenstander om te doen
tuimelen. Bravo Riethorst!
Onze brave bovenstebeste Dun verging het in groep 8 minder goed en
ging hij helaas drie maal ten onder, maar had, naar hij zei, heel
plezierig en toch ook wel redelijk goed geschaakt. Die twee
lampepitten uit Lochem hebben in 11 en 12 toch nog te laag gezeten,
want zij gingen met een 1ste en 2de prijs naar huis. Toch wel wat
wrang achteraf.
Onze prijswinnaars waren:
L. de Jonge 2de prijs in gr.6;
P. Ploeger 2de pr. in gr.9;
J. Oudman 2de pr. in gr.13;
M. de Jong 1ste pr. in gr. 14;
E. Verhoogt (junior)) 2de pr. in pr.14;
Chr. Mol (junior) 1ste pr. in gr. 16;
E. Koppe (junior) 1ste pr. in gr. 20;
Oudman ging traditiegetrouw weer met een prijs naar huis en
vergeleek hij zich met de koe die twee maal een haas ving. Drie
maal verloren staan en dan toch nog twee maal winnen, doe 't hem
maar eens na. Spectaculair waren de ontwikkelingen in de
hoofdgroepen 1a en 1b.
Winnaars werden de gebr. A. en J. Kolber uit Emlichheim, 16 en 18
jaar oud. Het winnaarschap van het toernooi moest toen met een
vluggertje van twee maal 7½ minuut tussen deze twee binnen de
familiekring uitgevochten worden. De 16-jarige A. Kolber had de
langste adem in de kortste tijd en werd grandioos winnaar van ons
toernooi. Zeker ook de jongste tot heden.
Veel dank aan Jan Pieters die mij ijverig en doeltreffend terzijde
stond en zonder wiens medewerking alles minder vlot zou zijn
verlopen. Veel dank ook aan de heren Baas en Oldenkamp voor hun
toewijding aan de jeugd. 't Verliep weer smetteloos ofschoon niet
zo eenvoudig want voor de jeugd is een hele dag toch wel veel te
lang. Veel dank ook aan Jan Krikken voor zijn bijdrage aan het
vervoer vice versa van 30 tafels; wat een weelde zulke leden binnen
een vereniging te hebben. Natuurlijk ook veel dank aan onze Molukse
vrienden voor wie niets te veel was en die er voor zorgden dat het
ons aan niets ontbrak.
Sloot ik mijn nabeschouwing vorig jaar nog af met een "tot volgend
maal in 1990", ditmaal blijft zulks achterwege, omdat ik, mijn
74ste verjaardag in zicht, besloten heb de organisatie van ons
traditionele nieuwjaarstoernooi aan een jongere opvolger over te
laten.
Wie dit zal zijn? Wel, 't lijkt voor de hand te liggen dat J.
Pieters dit met zijn vele ervaring zal zijn en hoop ik oprecht dat
hij daartoe dan ook bereid zal zijn.
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Met veel genoegen en inzet heb ik nu vier maal de organisatie en de zorg
voor het welslagen van ons toernooi op mij genomen en meen dat ik met
recht daar tevreden en met voldoening op terug mag zien.
Van ganser harte wens en hoop ik dat U daar ook zo over denkt.
R.H. Straat.

Een ingewikkelde deze keer. Het thema is "Ueberdeckung", om het met een
goed Hollands woord te zeggen. Hoe wint zwart?
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De agenda voor de rest van het seizoen...
23 januari
30 januari
6 februari
9 februari
13 februari
20 februari
27 februari
5 maart
6 maart
13 maart
20 maart
26 maart
27 maart
3 april
10 april
17 april
21 april
24 april
l mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni

3e ronde
4e ronde
5e ronde; Hoogeveen 2 - Veendam
Kasteel - Hoogeveen 1
6e ronde
7e ronde
vlugger-toernooi
Ter Apel - Hoogeveen 1
8e ronde; Hoogeveen 2 - Kasteel
9e ronde
10e ronde
Valthermond - Hoogeveen 2
11e ronde; Hoogeveen 1 - Assen 2
12e ronde
13e ronde
vlugger-toernooi
Hoogeveen 2 - Gieten
Veendam - Hoogeveen 1
14e ronde
15e ronde
16e ronde
rapid-toernooi
rapid-toernooi
reserve
reserve, stedentoernooi??

NOG STEEDS AAN DE LEIDING.
Tegenover Gieten — in theorie de zwakste tegenstander - wist Hoogeveen 1
zijn leiderspositie te handhaven. Slechts een krappe 4½ - 3½ winst was
het resultaat.
En gezien de 7½ - ½ nederlaag die onze bezoekers in de vorige ronde
geleden hadden tegen Kasteel was de verwaching eigenlijk toch wel hoger
gespannen geweest. Aanvankelijk zag het er ook wel mooi uit. Jansen leek
een betere stelling te hebben - hij had weliswaar het loperpaar ingeboet,
maar daar stond tegenover dat hij een grote druk op een half open c-lijn
kon uitoefenen. V. Seventer speelde met wit een gesloten Siciliaan,
waarbij hij een loper op h6 had gezet - aldus de rochade van zijn tegenstander effektief verhinderend. V. d. Kooy leek met zwart - weer Pirc zijn stukken klaar te zetten voor een grootscheepse koningsaanval. Dit
betrof echter nog maar het geschuif achter de linies.
Aan het vierde bord speelde Rob de Vries, die al op de negende zet een
pion won. En Wim Stevens zat ook al te genieten van zijn stelling - hij
was beter ontwikkeld, zijn stukken werkten prima samen, en hij had een
duidelijk overwicht in het centrum.
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V. Til speelde een koningsgambiet, waartegen zijn tegenstander zich
verdedigde met Lc8-e6xLb3, en het fianchetto van de koningsloper. Een
verdediging die ik nog nooit eerder gezien heb.

De Jonge investeerde een pion, misschien met hetzelfde idee als de vorige
ronde. Toen immers stond hij ook een driekwart partij een vol stuk achter
om uiteindelijk te winnen. In ieder geval was de compensatie nu in het
geheel niet duidelijk. Tenslotte leek Baas redelijk uit de opening te
komen, hij had de zwarte pionstelling in een komplete ruine veranderd.
Ook een tweede ronde langs de borden liet nog voor het merendeel
florissante stellingen zien.
Jansen had een pion meer weten te verkrijgen maar kreeg daarvoor wel een
lelijke aanval te verduren. V. Seventer had materieel voordeel weten te
bereiken: twee paarden en toren tegen twee torens, en was druk bezig de
stelling gesloten te houden om optimaal profijt van zijn knollen te
kunnen trekken.
V.d Kooy had een kwaliteit gewonnen. Rob de Vries had de kwaliteit
geofferd voor twee pionnen en zag nog allerlei winstkansen. Stevens
probeerde zijn voordeel rustig uit te bouwen, v. Til had daarentegen niks
bereikt, en stond zo'n beetje gelijk.
De Jonge verdedigde zich taai, en had een eindspel weten te bereiken met
ongelijke lopers. Alleen Baas raakte langzamerhand in de problemen. Zijn
tegenstander wist de open lijnen listig te gebruiken om hem onder druk te
zetten.
Spoedig vielen toen de eerste remises. De Jonge wist de torens te ruilen,
waarna er een eindspel zonder enige muziek ontstaan was. Jansen besloot
een pion terug te geven om de aanval te doen keren, maar wist niet
voldoende tegenkansen te creeeren. Ook hier dus een puntendeling. Omdat
de Vries bang was, om in de laatste fase van de partij fouten te maken
besloot hij, vanuit iets betere stelling, ook remise te geven. Inderdaad
zou een winstpoging voor hem niet geheel zonder risiko's zijn geweest. En
v. Til had niets weten te bereiken en schudde de handen,
Wim Stevens had waarschijnlijk iets te veel van zijn stelling zitten
genieten, want hij raakte aardig in tijdnood. Hij deed, met nog steeds
een riante stelling, een iets mindere zet. Maar zijn tegenstander raakte
hier zo van in de war, dat hij er prompt een nog grotere blunder
tegenover stelde, en het meteen uit was. Het eerste punt was binnen.
Bij het afbreken waren er nog drie partijen in gang. V. Seventer had nog
zowat alle pionnen op het bord, met dezelfde materiaal verhoudingen. Nog
steeds stond hij beter, maar winst zou wel een kwestie van een (zeer)
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lange adem kunnen worden. V.d. Kooy stond ondertussen een volle toren
voor waar zijn tegenstander geen enkele compensatie voor had (enkele
schaakjes daargelaten). En Baas zat in een eindspel met een pion minder,
tegen een loeisterk paard op f3 aan te kijken. Hij stond duidelijk
slechter, al waren er - enige - remisekansen.
Om uitspelen dan wel arbitreren te voorkomen, werd toen maar een
"package-deal" gemaakt. Baas zijn partij werd verloren gegeven, v.d. Kooy
won en v. Seventer werd remise gegeven,
Waardoor dus uiteindelijk de stand 4½ - 3½ bereikt werd.
De individuele resultaten waren:
G. Jansen
- A. Meyer (1300)
A. van Seventer
- S.F.N. Tamminga (1455)
A. vd Kooy
- B. Krol (1525)
R. de Vries
- H. Hospes (1480)
W. Stevens
- D. W. Siebelink (1530)
J. v. Til
- J. Bouwmeester (1140)
L. de Jonge
- P. de Regt (1220)
K.J. Baas
- A.B.M. Bodewes (1345)
JvE
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½
½
1
½
1
½
½
0

-

½
½
0
½
0
½
½
1

Het tweede was kansloos.
Zoals gebruikelijk leverde het samenstellen van een team voor de
vrijdagavond behoorlijke problemen. De heer Baas had het teamleiderschap
aan van Eijk overgedaan, omdat de laatste vaker aanwezig zou zijn bij de
teamwedstrijden. Hetgeen gelijk al weerlegd werd door diens afzegging
voor deze wedstrijd. Verder kon de heer Baas niet (die legde zijn
prioriteit bij "zijn" jeugd), en eigenlijk de heren Oldenkamp en
Riethorst ook niet. De vier topspelers dus. Oldenkamp wist echter nog een
afspraak te verzetten (hulde hiervoor!).
Ook het vertrek ging niet vlekkeloos. Om 19 uur waren er nog slechts
zeven spelers op komen dagen, de heer Jonker bleek te hebben overgewerkt,
en zat nog thuis. Met wat noodmaatregelen kon hij echter nog opgehaald
worden, zodat het achttal compleet was. Dat toen de wedstrijd vrij
kansloos verloren ging, was niet geheel buiten verwachting. Oudman en
Jonker verloren snel en geruisloos. Reinders zat in een "verstikkend"
matnet waar hij niet uit kon komen, en verloor ook met 24 zetten. Pieters
speelde de remise, waar hij voor ingehuurd was - heel mooi. En Hofman
bereikte een eindspel van toren + pion tegen toren. Bij correcte
behandeling was dit gewonnen geweeste maar ja ... schakers zijn ook maar
mensen, en maken wel eens een foutje. Remise, dan maar.
Vd Meer speelde de enige winstpartij voor de Hoogeveners.
Aan het eerste bord (met Oldenkamp) verliep de partij vrij vlekkeloos geen van beide spelers maakte fouten en dus was remise de logische
uitslag.
Piepot tenslotte was een stuk achter geraakt, en verloor vervolgens
kansloos.
Uiteindelijk was de uitslag dus: Assen 2 - Hoogeveen 2: 5½ - 2½
H.R.

De wereldreiziger.
In een warenhuis kwam een man en wilde een stuk linoleum kopen. Toen men
hem naar het doel ervan vroeg, vertelde hij, dat het linoleum vierkante
velden in twee kleuren moest hebben; want hij wilde het als schaakbord
gebruiken. Hij was namelijk van plan een wereldreis te maken door heel
Europa, Azië, via Turkije en Klein-Azië, en van daaruit naar China, Japan
en tenslotte Amerika. Onderweg wilde hij in zijn levensonderhoud voorzien
door schaaktweekampen te spelen, en linoleum leek hem daarvoor het meest
geschikte materiaal voor een schaakbord te vormen, houdbaar en goed te
vervoeren. Er werden hem verschillen monsters getoond, maar eigenlijk
vond hij niets geschikt omdat de velden hem te klein waren. Daarop werd
hem een speciale linoleum-winkel gewezen, waar hij zeker het gewenste zou
kunnen krijgen.
Enige tijd later trof nu de bediende van het warenhuis toevallig zijn
klant weer, en vroeg of hij in de aangegeven winkel nog het gewenste stuk
linoleum had kunnen krijgen, Daarop verklaarde de wereldreiziger:
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"Wat ik wilde hebben was daar weliswaar, maar ik nam het niet omdat ik
jammer genoeg mijn geplande wereldreis niet kon doorvoeren," "Waarom dan
wel?" "Tja, het linoleum was me te duur!"

De uitslagen van de derde ronde in klasse 2a:
Ter Apel
Hoogeveen 1
Veendam
Assen 2

—

Valthermond
Gieten
Kasteel
Hoogeveen 2

3½
4½
3
5½

-

4½
3½
3 (vrl)
2½

Dit brengt de voorlopige stand dan op (let wel, omdat
er nog weinig zinnigs te zeggen viel over de uitslag
van de wedstrijd Veendam - Kasteel kan er nog het een
en ander veranderen in de klassering):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoogeveen 1
Assen 2
Kasteel
Veendam
Valthermond
Ter Apel
Hoogeveen 2
Gieten

6 pnt uit 3
5
3
3
2
2
2
2
3
2
3
2
3
0
3

saldo: +6
+4
+7
+3
+1
-4
-6
-10

De ranglijst na drie rondes spelen, wat betreft de
externe resultaten:
l.

5.
6.

11.
13.
14.
16.

L.
J.
G.
A.
W.
R.
J.
T.
J.
R.
J.
K.
J.
K.
M.
H.

de Jonge
van Eijk
Jansen
v d Kooy
Stevens
Hofman
Oudman
van Seventer
van Til
de Vries
van Hoorn
Riethorst
Oldenkamp
Baas
Jonker
Reinders

83 %
75 %

2,5 pnt
1,5

uit 3
2

66 %
50 %

2
1,5

3
3

50 %

1

2

33 %
25 %

1
0,5

3
2

00 %

0

3
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Zou het er dit seizoen van komen dat de Jonge de beloning voor zijn
trouwe aanwezigheid zou kunnen krijgen door het beste externe resultaat
te scoren?
Het is hem gegund.
Overigens: Al jammer, dat er geen mensen meer zijn met 100%. Toch
tekenend voor de ietwat slechte prestaties in de Nosbo — competitie.
JvE
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De gesloten openingen.
We verlaten nu het terrein van de openingen met 1. e2-e4 - en komen
daarmee ook op voor mij persoonlijk behoorlijk onbekend gebied. Een
andere, zeer oebruikelijke openingszet voor wit is namelijk 1. d2-d4.
Het vooruitschuiven van de d—pion heeft een ongeveer gelijke funktie als
die van de e-pion. Het vergroot de invloed op het centrum en het opent
een diagonaal voor de loper op c1, zodat deze zich kan ontwikkelen. De
complicaties die nu echter ontstaan zijn van geheel andere, van meer
postionele aard. Er zijn veelal geen direkte dreigngen naar een der
koningen bij betrokken, daar deze aanmerkelijk beter beschermd staan door
de pionnen.
Zwart kan, als in de "Open Spelen", tevens de d-pion twee stappen
vooruitschuiven, daarmee het witte streven naar centrum-invloed direkt
weerstrevend. Dan zijn we aanbeland in de groep der "Gesloten Openingen".
Een verdere onderverdeling blijkt moeilijk te zijn, omdat de vele
varianten gemakkelijk in elkaar over kunnen gaan. Speelt zwart geen
1. .. d7-d5, dan spreken we van "Half—Gesloten Openingen", die later veel later (zo'n beetje de volgende jaargang denk ik) - besproken zullen
worden.
Kenmerkend is meestal de langzame, strategische strijd. Hierbij zijn twee
zaken van belang om op te letten:
1e. De beweeglijkheid van de dameloper. Hoe en wanneer kan hij het meest
invloed uiteofenen?
2e. De pionformatie in het centrum. Dit kan in het middenspel het belangrijkste strijdpunt worden. Er kunnen dan de volgende pionformaties
ontstaan:
a. Het onopgeloste centrum - hierbij zijn er geen open lijnen voor
een der partijen. Er zal dan vaak een spannend gevecht ontstaan over
het beheersen van de centrumvelden, of er ontstaat juist een gesloten
speltype, waarbij de pionnen doorgeschoven worden tot een onbeweeglijke formatie.
b. Een der partijen heeft in het centrum een bepaald overwicht. Een
dergelijke meerderheid in pionnen zal die partij dan moeten beslissen
middels een opmars en doorbraak in het centrum.
c. De geïsoleerde centrumpion. Een nog steeds alom betwist wapen.
Soms zal de geïsoleerde pion een partij in zijn voordeel weten te
beslissen, met name als hij weet op te rukken en daarmee diagonalen
weet te openen, anderszijds is het een dankbaar doelwit voor
vijandelijke aanvallen van stukken, daar hij immers niet meer door
een eigen pion gedekt kan worden.
We zullen deze formaties in diverse praktijkvoorbeelden nog wel tegen
komen.
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De beste zet na l.d4 d5 is, naar algemeen wordt aangenomen, 2.c2-c4.
Analoog aan het Koningsgambiet wordt het centrum verder onder vuur
genomen, echter zonder de bij het Koningsgambiet behorende risiko's voor
de eigen koning. Omdat deze pion schijnbaar onmiddellijk kan worden
genomen, wordt het een gambiet genoemd, het damegambiet. In de praktijk
is het niet aan te bevelen, zo staat zwart na 2 .. dxc4 3.e3 b5 4.a4 c6?
5.axb5 cxb5 6.Df3 al glad verloren.

Er zijn een aantal vormen van aannemen die wel het bespreken waard zijn,
waarbij zwart al dan niet de pion op c4 kan trachten te verdedigen.
Daarover een volgende keer meer.
Om tot een beetje
besproken worden:

indeling

te

komen,

zullen

de

volgende

varianten

1. onregelmatige dame-pion openingen: l.d4 d5, 2.geen c4.
2. aangenomen dame-gambiet: 1.d4 d5, 2.c4 dxc4.
3. ongebruikelijke verdedigingen: geen 2 .. e6, 2 .. c6,
3 .. e5, 2 .. dxc4.
4. Albin's tegengambiet: 2 .. e5
5. Slavische verdediging: 2 .. c6
6. Tarrasch-verdediging: 2 .. e6, 3. Pc3 c5
7. Cambridge-Spring-variant: 2 .. e6, 3.Pc3 Pf6, 4.Lg5 Pbd7,
5.e3 c6, 6.Pf3 Da5
8. Orthodox Damegambiet: 2 .. e6 3.Pc3 Pf6, 4.Lg5 Le7,
5.e3 0-0 6.Pf3 Pbd7.
Let wel, dat de zetvolgorde vaak kan verschillen. Het gaat om een
uiteindelijke stelling die ontstaan is. De volgorde van zetten is meestal
van minder belang.

JvE
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Schaakcomputers worden veel te sterk.
Zijn de fabrikanten van schaakcomputers bezig zichzelf schaakmat te
zetten? Worden hun produkten zo goed, dat de mensen er niet meer tegen
willen spelen, en ze dus ook niet kopen? Is er nog wel een markt voor de
nieuwste ontwikkeling, een schaakcomputer die leert van z'n fouten?
"Bezit een schaakcomputer die leert van zijn fouten."
In deze bewoordingen tracht de Amerikaanse fabrikant Fidelity liefhebbers
te lokken enkele duizenden guldens neer te tellen voor een nieuw stukje
speelgoed. De afgelopen tien jaar is de spelkwaliteit van de commercieel
verkrijgbare schaakcomputer flink vooruit gegaan. Toen Fidelity, om maar
even bij dat merk te blijven, destijds als een van de eerste op de markt
kwam met de Challenger, was dat een apparaat dat een zeer gebrekkige
partij schaak produceerde.
De schaakcomputers zijn echter sterk verbeterd, zowel wat programmatuur
als hardware betreft. Er zijn nog maar weinig grootmeesters die niet een
keer door een schaakcomputer zijn verraste Vooral in partijen met een
beperkte denktijd - vluggertjes - moest het menselijk genie het al
menigmaal afleggen tegen het technologisch rekengeweld.
Trouwens, dat het niet alleen om rekensnelheid gaat, wordt bewezen door
het steeds kleinere krachtsverschil tussen de beste schaakcomputers en de
programma's die op mainframe en supercomputer draaien. Een programma kan
nog zo diep rekenen, de programmeur zal er wel een deugdelijke stellingsevaluatie in moeten stoppen om iets met dat rekenwerk te doen.
Toch blijven schaakcomputers (en -programma's) hun beperkingen houden. De
laatste jaren gaat de vooruitgang nog maar mondjesmaat, en de voorspellingen over het tijdstip waarop de menselijke wereldkampioen zal worden
verslagen, moeten worden bijgesteld. Jaap van den Herik, hoogleraar
Informatica aan de Rijksuniversiteit Limburg, voorspelde tien jaar
geleden dat er in 1990 een computer bij de beste vijf schakers ter wereld
zou behoren. Een daarop gebaseerde weddenschap zal hij wel verliezen,
maar Van den Herik denkt nog steeds dat het er binnen afzienbare tijd wel
van zal komen. "Omdat ze er nu bijna zijn", zegt hij in Computerschaak.
De Nederlandse topprogrammeur Ed Schröder denkt dat schaakcomputers een
keer grootmeestersterkte zullen bereiken, maar de afstand tot de wereldkampioen ziet hij ze nog niet overbruggen: "De afstand tussen een
doorsnee grootmeester en Kasparov is zo verschikkelijk groot. Als een
computer eenmaal 2500 Elo-punten heeft, lijkt het nog maar tweehonderdzoveel punten naar Kasparov. Maar die moeten punt voor punt worden
veroverd."
Als belangrijke beperking van de schaakcomputersoftware is steeds genoemd
het ontbreken van intuïtie voor de schaakstelling. De echte schaker
"voelt" een stelling aan, en doet soms gevoelsmatig sterke zetten waar
geen concrete analyse aan ten grondslag ligt. De computer voelt niks,
vergelijkt alleen vele tienduizenden stellingen, doet dat wel in een mum
van tijd, en kiest dan de zet die zijns inziens tot de voordeligste
stelling
leidt.
"Wat
ze
ontbreekt,
is
positiegevoel",
schreef
schaakjournalist Lex Jongsma vorig jaar.
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De computers die nu in de winkel te koop zijn, spelen met al hun
beperkingen al wel zo sterk dat 90 procent van alle schakers het ertegen
af moet leggen. Maar zoals gezegd, dat laatste sprongetje naar het
(groot-)meesterschap blijkt moeilijk te programmeren.
Een ander gebrek van de schaakcomputer is dat hij steeds dezelfde fout
zal maken. Een menselijke schaker pleegt ervaring op te doen en zal
problemen uit vorige partijen trachten te vermijden. Een computer kan dat
niet, z'n reactiepatroon dus ook niet.
Bij Fidelity hebben ze daar kennelijk wat op gevonden. Analyses blijven
tijdens de partij bewaard. De computer herkent stellingen die hij al eens
eerder in de partij heeft beoordeeld, en dat blijkt vooral in eindspelen
vaak beslissend voordeel op te leveren.
De eerste Fidelity-versie met deze mogelijkheden, toen nog MACH II
geheten, behaalde vorig jaar tijdens een toernooi in Philadelphia de
Amerikaanse meestertitel. Met bijbehorend certificaat en gepromoveerd tot
MACH III kan de concument er sinds vorig najaar voor rond de 1500 gulden
eigenaar van worden. Dat begon dus al een beetje op menselijk denkwerk te
lijken. Na afloop van de partij verdween de opgedane "ervaring" echter
weer, en echt knap - dat was de computer er dus niet door geworden.
Maar nu kondigt Fidelity een schaakcomputer aan - de Elite Avant Garde die zich herinnert waar het in een vorige partij mis ging: "Als de
computer bijvoorbeeld een pion verliest door een brilliante zet van z'n
tegenstander, slaat hij die fout op in z'n permanente geheugen, zodat hij
de volgende keer de stelling waarin dat gebeurde, zal herkennen, en gaat
zoeken naar een betere zet. De nieuwe Elite maakt nooit twee keer
dezelfde fout."
Of dit ook geldt voor positionele fouten, valt te betwijfelen, maar het
begin is er. Goedkoop wordt deze schaakcomputer bepaald niet. Afhankelijk
van het type dat men kiest - de variatie zit in het type processor, de
snelheid van die processor en de grootte van de geheugenruimte - moet er
2495 tot bijna 20.000 gulden voor worden betaald. Geen voor de hand
liggend verjaardagcadeautje dus.
Volgens een artikel in Wall Street Journal zou het met die steeds sterker
wordende schaakcomputers wel een commercieel de verkeerde kant uit kunnen
gaan. "Ze worden zo sterk, dat de mensen ze niet meer kopen omdat ze er
niet van kunnen winnen", zegt Fred Wilson, een schaakspeler uit New York.
Steeds meer meesters en grootmeesters weigeren ook om op toernooien nog
tegen computers te spelen. Voor fabrikanten zijn die toernooien een
aantrekkelijke etalage: als er weer een een schaker van reputatie is
verslagen, stimuleert dat de verkoopcijfers. De verslagen meester koopt
daar niets voor, en trekt z'n conclusies. Na een "gemengd" toernooi in
Zwitserland stond in een door vijftig deelnemers ondertekende brief:
"Schaken is voor ons een intellectueel gevecht met andere mensen, terwijl
de computer een onpersoonlijke, niet te beïnvloeden rekenmachine en
databank is. Voor ons betekent schaken niet in de laatste plaats ook
communicatie."
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Van den Herik vindt niet dat computers geweerd moeten worden van
mensentoernooien. "Ik vind dat ze wel aan toernooien mee moeten doen. Dat
is vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant, want je wilt wel eens
weten hoe sterk ze zijn. Dat kan alleen onder toernooiconditiesi, in een
officiële partij. Een laboratorium levert niet het echte resultaat op."
Maar Van den Herik ziet computerschaak-programma's als resultaten van
onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat onderzoek is
gebaar bij openheid en onderlinge uitwisseling van kennis.
Bij commerciële schaakcomputers gaat het om een wereldmarkt van veertig
miljoen dollar per jaar. Het is een markt waarop een handjevol
fabrikanten de dienst uitmaakt, met Fidelity en Mephisto (Duitsland) als
kwalitatieve koplopers. Maar de groei is er een beetje uit. en dat
ondanks nieuwe gimmicks als pratende computers en apparaten die zelf hun
zetten uitvoeren.
Henk Hage
Volkskrant, 14.6.89

———————schaakcursus———————schaakcursus—————————

Speel sterker!
Het Max Euwe centrum organiseerde vorig jaar cursussen voor beginnende en
iets gevorderde schakers. Tijdens de evaluatie daarvan is gebleken dat
een aantal mensen een vervolgcursus op prijs zou stellen. De inhoud van
de cursus zou een strategisch/positioneel karakter moeten hebben.
Het Max Euwe-centrum voldoet gaarne aan deze wensen, en zal dus een
dergelijke cursus organiseren. Cursusleider wordt Rein Hubel, coördinator
Ignace Hendriks.
Naar alle waarschijnlijkheid start de cursus op maandag 12 februari; en
wordt zesmaal gegeven, om de twee weken.
U kunt zich nog opgeven!
Bent u dat van plan, neem dan even kontakt op met mevr. Lunenborg (052891236), dan kan er samen gereden worden.
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EINDSTAND EERSTE HELFT.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Punten
575.5
566.0
549.5
531.0
487.0
476.5
444.5
431.0
420.0
404.5
393.5
385.5
365.0
358.5
349.5
340.0
333.5
327.5
319.0
306.0
303.5
298.0
294.5
277.5
270.0
260.0
244.5
241.5
196.0
194.5
187.0
168.5
136.5
120.5
96.0

G. Jansen
T. van Seventer
W. Stevens
A vd Kooy
J. 0ldenkamp
J. v Til
L. de Jonge
J. van Eijk
A. Lunenborq
R. de Vries
H. Reinders
E. Petstra
T. Jonker
H. Straat
K. Riethorst
K. Baas
J. Oudman
P. Ploeqer
G.J. Krol
J. Pieters
W. Piepot
R. Hofman
L. Altena
J. Krikken
M. de Jong
J. v Hoorn
G. Dun
L. vd Meer
H. Lahuis
P. Hoogerwerf
R.A. Veninga
R. Zijffers
K. Hosseini
B. Kuipers
B. Gelderman

Rating
1770
1680
1715
1750
1470
1630
1595
1600
1455
1740
1250
1270
1195
1545
1440
1495
1330
1460
1540
1315
1170
1390
1056
1507
1090
1120
1206
1070
925
1125
980
940
985
965
935

UITSLAGEN
1E RONDE
J
H
G
R
T
G
J
H
P
E
M

v Eijk
Straat
Krol
Hofman
Jonker
Dun
v Hoorn
Lahuis
Hoogerwerf
Petstra
de Jong

—
—
-

J
K
J
W
J
L
B
R
R
H
L

Oldenkamp
Riethorst
Oudman
Piepot
Pieters
vd Meer
Kuipers
Veninga
Zijffers
Reinders
Altena

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - 18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
-

2E RONDE
J
J
A
A
K
J
K
P
W
L
J
P
L
H
J

Oldenkamp
v Til
Lunenborg
vd Kooy
Riethorst
Oudman
Baas
Ploeger
Piepot
vd Meer
Koch
Hoogerwerf
Altena
Lahuis
Pieters

-

G
W
J
L
R
H
R
H
E
R
R
M
T
J
G

Jansen
Stevens
v Eijk
de Jonge
de Vries
Straat
Hofman
Reinders
Petstra
Veninga
Zijffers
de Jong
Jonker
v Hoorn
Dun

0
1
½
½
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
½

—
-

1
0
½
½
0
l
0
1
0
1
1
1
1
1
½

PALMA DE MALLORCA.
Al deze winterse daqen met kou, sneeuw, en harde wind doen uw redacteur
verlangen naar zonniger oorden. Strand, warmte, blote vrouwen, enzo.
Daarom deze maand enkele partijen uit Palma de Mallorca. Daar werd
december een G.M.A.-kwalificatietoernooi gehouden. Er waren acht plaatsen
te verdienen voor een volgende ronde van het kwalificatietoernooi.
Gelfand won. Hij scoorde 7 uit 9, en werd daarmee eerste voor oa. Kamsky,
Miles en Gurevich. De Nederlanders kwamen in dit toernooi niet voor.
Ree, Piket en Prins figureerden slechts.
Als eerste een mooi mat. Terwijl zwart druk bezig is zijn ver opgerukte
d-pion te doen promoveren, vlecht zijn tegenstander een matnet rond zijn
koning.
Gelfand - King
l. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Dc2 O-O 5. a3 Lxc3 6. Dxc3 b6 7. Lg5 Lb7
8. f3 h6 9. Lh4 d5 10. e3 Pbd7 11. Ph3 c5 12. cxd5 oxd5 13. Ld3 q5
14. Lg3 cxd4 15. Dxd4 Pc5 16. Lc2 Tc8 17. 0-0 Pe6 18. Dd2 d4 19. e4 Ph5
20. Lf2 Df6 21. Tfel Tfd8 22. Ld3 De5 23. Tadl Lc6
24. Lc4 La4 25. Lxe6 Dxe6 26. Tel d3 27. Txc8 Dxc8
28. La3 Dd7 29. Tel Lc2 30. Pf2 Dd6 31. Pg4 Kh7 32.
e5 Dd5 33. h4 Da5 34. b4 Dxa3
35. Lxg5 Pg3 36.Kf2 Pe2 37. Txc2 dxc2 38.Dxd8 Dxb4
39. Pf6 Kg6 40. Dd3 Kg7 41. Dh7
1-0
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Ree behandelt het Hollands wel bijzonder origineel. Erg veel weet hij dan
ook aanvankelijk niet te bereiken.
Maar enkele slordigheidjes van zijn tegenstander weet hij goed te
benutten. Vooral de damevangst - vanuit de diagramstelling - is leuk om
te zien.
Ree - Wolff
l.d4 f5 2. Lg5 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 fxe4 5. Pxa4 Pc6 6. d5 Pe5 7. c3 Pf6
8. Pxf6 exf6 9. Le3 d6 10. Le2 0-0 11. Pf3 f5 12. Dd2 Df6 13. Pxe5 dxe5
14. f4 b6 15. 0-0 Lb7 16. Lc4 Dd6 17. Lb3 Tfe8 18. c4 oxf4 19. Lxf4 Dc5
20. Khl Te4

21. Tael Tae8 22. Le2 T4e7 23. b4 Dxc4 24. Lb3 Dxf4 25. d6 Kh8 26. Dxf4
Txel 27. d7 Txfl 28. Dxfl Td8 29. Dc4
1-0
Kupreichik - Sunye
l. e4 c5 2. Pc3 a6 3. Pf3 b5 4. d4 cxd4 5. Pxd4 Lb7
Deze vroegtijdiqe ontwikkeling van de damevleugel brengt risico's met
zich mee. Met eenvoudige middelen krijqt wit snel een koningsaanval in
handen. 6. Ld3 e6 7. 0-0 Dc7 8. De2 Pc6 9. Pxc6 Dxc6 10. a4 b4 11. Pd5
Thematisch in deze stelling 11. .. Pf6 12. Lc4 Ld6 In het toernooibulletin wordt direct 12 .. Lc5 als beter aangegeven. 13. Tdl Lc5 14.Lh6!
0-0-0 15. Lb5!

Profiteert op bijzonder fraaie wijze van de ongelukkige positie van de
zwarte dame. 15. .. axb5 16. axb5 Dd6 Na 16 .. Dxd5 17. exd5 gxh6 heeft
zwart drie stukken voor de dame. Wit houdt echter het initiatief na 18.
Dc4 17. Pxf6 Df8 18. Lxg7 Dxg7 19. Dc4 d6 Of ook 19 .. Df8 20. e5 en
21.Td6. 20. Txd6 Dg5 21. Pd5 exd5 22. Dxc5 Kb8 23. Tc6!
Met ondekbaar mat na 23 .. Lxc6 24. bxc6. 1-0
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Omdat ik zelf onlangs 'ns met zwart in het Koningsindisch (van Jansen)
verloren heb, vond ik het een bemoedigend idee om te zien, dat je er ook
mee kunt winnen. Wit's 12e zet lijkt me zwak, maar daarna weet zwart met
ideeenrijk en fantasievol spel een prachtig voordeel op te bouwen.
Olafsson - Chiburdanidze
l. c4 Pf6 2. Pc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7 5. Ld3 Pbd7 6. Pf3 e5 7. d5 0-0
8. Tbl a5 9. b3 Pc5 10. Lc2 Ph5 11. a3 Pf4 12. g3 Ph3 13. b4 axb4 14.axb4
Lg4 15. Kfl Pd7 16. Ld3 f5 17. Le2 fxe4 18. Pxe4 Pf6 19. Peg5 e4 20. Pgl

20. ... Pxf2 21. Kxf2 Pxd5 22. Kg2 Pc3 23. Dc2 Ta2 24. Dxa2 Lxe2 25. Dxe2
Pxe2 26. Pxe2 Da8 27. Tb3 b5 28. Ta3 Db7 29. Le3 bxc4 30. Ta7 Dxb4
31. Txc7 Da3 32. Txg7 Kxg7 33. Ld4 Kg8 34. Pf4 Da5 35. Pfe6 h6 36. Pxf8
Dxg5 37. Tfl Dd2 38. Kh3 Dxd4 39. Pe6 Da7 40. Tf8 Kh7 41. Tc8 Dd7
0-1

Oplossing stelling:

Het betreft een fragment uit
de partij Alburt - Platchetka,
Suchomi, 1977:
l. .. e5! 2. Dd3 Of 2. Dxe5
Dxe5 3. Lxe5 Txc4 met
voordeel voor zwart. 2. .. Dc5
3. Lxe5 Dxc4 4. Dd1 Tfe8 5.
Lal De2 Wit gaf het op
(6. Dd4 Dxfl+)
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