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Gelukkig nieuwjaar !! 

Helaas komt deze wens een week later dan gepland. G raag had ik 
namelijk op de eerste speelavond in het nieuwe jaar  willen uitkomen 
met dit nummer. Door een programma-storing ten huiz e van onze 
wedstrijdleider lukte het echter niet meer om de ei ndstand op tijd 

klaar te krijgen. Omdat dit m.i. het belangrijkste onderdeel van dit 
nummer zou zijn, besloot ik maar een weekje te wach ten. 

Na twee weken waarin geen competitie gespeeld kon w orden (kerst en 
oud & nieuw vielen in 1990 wel heel ongelukkig) kun nen we nu weer 

een aanvang nemen met de tweede competitiehelft. 
Wie kampioen is geworden van de eerste helft is op het moment dat ik 
dit schrijf nog niet helemaal duidelijk. Weliswaar had Jansen na de 
laatste speelavond nog een voorsprong, maar hij had  toen nog twee 
afgebroken partijen uit te spelen. Een ietsie-piets ie slechter 
staande partij tegen de heer vd Kooy. En een inmidd els al gewonnen 
eindspel tegen de heer Hulsebosch. Wat zijn kansen aanzienlijk heeft 

doen stijgen. Volgens het reglement moet hij voor 8  januari alles 
uitgespeeld hebben ... ik ben benieuwd. 
Doordat er zo weinig geschaakt is, valt er verder n iet zoveel te 
melden. 
Wel nog, dat ons jeugdteam uit de NOSBO-competitie is terugge-
trokken. Wederom blijkt, als vorig jaar, de organis atie een gigan-
tische puinhoop. Op de eerste speelavond al kwam de  tegenstander 

niet opdagen, en daarna wilde het team van Groninge n perse op 
dinsdagavond spelen (in Groningen), terwijl volgens  het reglement op 
vrijdagavond gespeeld dient te worden. Dat de Jonge  toen besloot, 
het team terug te trekken, is volkomen begrijpelijk . Toch jammer, 
dat vooral bij jeugdteams, waar zoveel aan gelegen is om 
enthousiasme voor het schaken te kweken, zaken op z o'n manier 

grandioos mis gaan. 
De "Quiz" afleveringen heb ik gestopt, met ingang v an dit nummer. 
Als minimum aantal inzenders had ik toch vijf genoe md. ledere maand 
mag ik blij zijn met vier antwoorders, dus het leek  me het beste er 
maar een punt achter te zetten. Mw. Lunenborg, here n v Hoorn, Mol en 
Veninga, hartelijk dank voor het inzenden! Misschie n een volgende 
keer beter ... (bij een volgend lustrum wellicht). 

 
Het nieuwjaarstoernooi afgelopen zaterdag telde dit maal 100 
deelnemers. Mede door het afstoten van de jeugdafde ling, en het niet 
opdagen van de Duitsers, een iets lager aantal dan voorgaande jaren. 
Maar desondanks een groot sukses. Vooral weer door de inzet van de 
heren Straat en Pieterse. Waarbij overigens ook de grote inzet van 
al die anderen niet vergeten mag worden: de heer Ol denkamp, de heer 
de Jonge etc. 
De Hoogeveners hebben zich dit jaar prima geweerd. Let vooral op de 
prima resultaten van de spelers van de 12+- jeugdgr oep! 
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Zo werd groep 5 gewonnen door Rob de Vries, groep 8  door Tino 
Jonker, groep 10 door Lieffert de Jonge, groep 13 d oor Jan Krikken 
(!), groep 15 door 
Chnstiaan Mol, groep 18 
door Erik Koppe, groep 
23 door JanPaul Storm en 
groep 24 door Margreet 
Vink. Een prachtig 
resultaat. 
 
Rest mij nog iedereen 
een gelukkig, voorspoe-
dig en gezond 1991 toe 
te wensen, met nog veel 
plezier achter de 64 
velden. 
` JvE 
 
 

AGENDA 
 
TWEEDE COMPETITIEHELFT 
 
di. 8 jan. Veendam 2 -Hoogeveen 21e ronde 
di. 15 jan. 2e ronde 
vr. 18 jan. Vizier - Hoogeveen 1 
di. 22 jan. Beker: Ten Boer - Hoogeveen 3e ronde 
di. 29 jan. 4e ronde 
di. 5 febr. Hoogeveen 2 - E.S.G. 3 5e ronde 
di. 12 febr. Hoogeveen 1 - Groningen 76e ronde 
di. 19 febr. rapid-toernooi, 1e helft 
di. 26 febr. rapid-toernooi, 2e helft 
vr. l maart Kasteel - Hoogeveen 2 
di. 5 maart 7e ronde 
di. 12 maart 8e ronde 
do. 14 maart Unitas 5 - Hoogeveen 1 
di. 19 maart, Hoogeveen 2 - J.H. Kruyt 2 9e ronde 
di. 26 maart Eerste + tweede ronde knock-out toerno oi 
di. 2 april EERSTE ZUIDDRENTS DORPENTOERNOOI. halve  + hele 

finale knock-out toernooi 
di. 9 april Hoogeveen 1 - E.S.G. 2 10e ronde 
ma. 15 april Ter Apel - Hoogeveen 2 
di. 16 april lle ronde 
di. 23 april 12e ronde 
di. 7 mei  Leek - Hoogeveen 1 13e ronde 
di. 14 mei 14e ronde 
di. 21 mei CLUB-SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
di. 28 mei 15e ronde 
di. 4 juni slotavond. 
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Ongebruikelijke voortzettingen in het Damegambiet.  
 
Er zijn verschillende zetten van zwart, die afwijke n van de twee 
gebruikelijke verdedigingen na l. d4, d5 2. c4: 2 . . e6 en 2 .. c6. 
Ik zal er een drietal bespreken: 2 .. Pf6, 2 .. c5 en 2 .. Pc6. 
Slechts de laatste draagt een naam, en heeft enige betekenis. 
a. 2. ... Pg8-f6.  Zoals de leerboeken vermelden: een veel gemaakte 
beginnersfout. Immers, zwart laat toe dat een centr umpion van hem 
van het bord genomen wordt, terwijl zijn tegenstand er ook nog eens 
de gelegenheid krijgt een fraaie centrumpositie in te nemen. Na 3. 
cxd4 Pxd4 4. Pf3 (gelijk al 4. e4 stuit op bezwaren , omdat zwart dan 
weer e5 kan spelen, bv. 4. e4 Pf6 5. Pc3 e5! 6. dxe 5 Dxdl+ 7. Kxdl 
Pg4 en hij staat uitmuntend) 4 ... e6 (ook 4 ... Lf 5 wordt gespeeld: 
5. Db3 Pc6 6. Pbd2 - niet 6. Dxb7 i.v.m. 6 .. Pb4 -  6 .. Pb6 7. e4 
Lg6 8. d5 waarna wit's centrumvoordeel hem fraaie k ansen biedt) 5. 
e4 Pb6 6. Pc3 Le7 7. Ld3 0-0 8. 0-0 c5 9. dxe5 wit geeft zijn 
nummerieke meerderheid in het centrum op te gunste van dynamische 
voordelen. 9 .. Lxe5 10. e5! en de positie is zeer gunstig voor wit 
(de pion op e5 belemmert zwart in zijn bewegingen, wit beheerst veld 
e4, waarover het paard van c3 naar de koningsvleuge l gespeeld kan 
worden, en alle witte stukken staan gericht op de z warte koning). 
b. 2. ... c7-c5.  Een onmiddellijke tegenstoot. Wit speelt het beste  
3. cxd5 Pf6 (na 3 ... Dxd5 volgt 4. Pf3 cxd4 5. Pc3 i Dd8 6. Dxd4 
Dxd4 7. Pxd4 en wit heeft twee paarden ontwikkeld t egenover zwart 
nog helemaal niets) 4. e4 (of: 4. dxe5 Dxd5 5. Dxd5  Pxd5 6. e4 Pb4 
7. Pa3 += ) 4 ... Pxe4 5. dxe5 Pxc5 6. Pf3 e6 7. Pc 3 exd5 8. Dxd5 
Pc6 9. Dxd8+ Pxd8 10. Pd5 Pe6 11. Le3 en wit staat beter, Donner - 
O'Kelly, 1965. 
c._ 2. ... Pb8-c6.  
De Tsjichorin-verdediging. 3. Pc3 (iets 
minder correct is 3.Pf3, omdat zwart na 3 .. 
Lg4 4. cxd5 Lxf3 5. dxc6 Lxc6 6. Pc3 Pf6 7. 
Lg5 e6 de gelgenheid krijgt een stevige 
stelling op te bouwen) en nu heeft zwart de 
keus uit 3 .. dxc4 en 3 .. Pf6. De zet 3 .. 
e5 is niet aan te raden, na 4. cxd5 Pxd4 5. 
e3 Pf5 6. e4! Pd6 (6 .. Pd4 7. f4 Ld6 8. 
Pb5! +-) 7. Pf3 Lg4 8. Da4+ Ld7 9. Db3 f6 
10. Le3 heeft wit een behoorlijk ruimtevoordeel, en  alle troeven op 
de damevleugel in handen. Dus: 3 .. dxc4 4. Pf3 Pf6  5. e4 Lg4 6. Le3 
Lxf3 7. gxf3 e5 8. d5 en wit heeft het centrum stev ig in handen. 3 
.. Pf6 4. Pf3 Lg4 5. cxd5 Pxd5 6. e4 Pxc3 7. bxc3 e 5 8. d5 Pb8 9. 
Da4 Pd7 10. Pxe5 Df6 11. f4! Ld6 12. Lb5 Lxe5 13. f xe5 Dxe5 waarna 
wit een duidelijk voordelige stelling overhoudt. Jv E 
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Voor alle duidelijkheid nog even de standen van de poules waarin de 
Hoogeveense achttallen meespelen. 
 
Klasse 1B. 
l. Groningen 7 4 pnt.  11-4 
2.  Spassky's  4 10-6 
3. E.S.G. 2 2 10½-5½ 
4. Hoogeveen l 2 9-7 
5. J.H. Kruit 2 7½-8½ 
6. Unitas 5 2 7½-8½ 
7. Vizier 0 4-11 
8. Leek 0 3½-11½ 
 
Klasse 2A 
1.  Roden  4  12-4  
2. Kasteel 3 11-5 
3. E.S.G. 3 3 8½-6½ 
4. Veendam 2 2 8½-7½ 
5. Ter Apel 2 8-7 
6. Valthermond 2 7-9 
7. Hoogeveen 2 0 5-11 
8. J.K. Kruit 2 0 3-13 
 
 
 
Heterodox schaken.  
 
Er zijn vele vormen van schaak en miljoenen schaker s spelen een 
ander soort spel dan wij. Japans schaak, Chinees, K oreaans, Thais, 
het schaken van de Batakkers in Indonesië en nog he t een en ander.  
Er zijn ook varianten die minder serieus genomen wo rden. 
Cylinderschaak, Weggevertje, Kriegspiel, ook wel Ca n I? genoemd, 
mutatieschaak. Tot voor kort dacht ik dat deze scha akspelen alleen 
op vrolijke familiefeestjes werden beoefend, maar, zo blijkt uit een 
arikel van George Jellis in British Chess Magazine van september 
1989, je kan iets zo gek niet bedenken of er is wel  een officiële 
organisatie die zich ervoor inzet.  
In Italïe bestaat al tien jaar de vereniging AISE, de Italiaanse 
Associatie voor het Heterodoxe Schaak. De Italianen  geven een 
tijdschrift uit en organiseren kampioenschappen in de meest 
populaire vormen van deze perversieën van het schaa kspel. Wie er 
genoeg van heeft om voor de honderste keer een zwak ke geïsoleerde 
pion te belegeren kan misschien verkwikking vinden bij de volgende 
partijtjes, waarin alleen grof geweld telt.  
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Eerst de beslissende partij uit het dertiende Itali aanse 
kampioenschap Progressief Schaak. Wit begint met ee n zet, zwart 
antwoordt met twee zetten, dan doet wit drie zetten  achter elkaar, 
zwart vier, enzovoort. Schaak mag alleen met de laa tste zet van een 
serie worden gegeven, en moet door de eerste zet va n de tegenstander 
worden opgeheven, anders is het mat.  
 
Wit Palmieri-zwart Dipilato. l. d4 2. a5 d5 (Voor d e overzich-
elijkheid is de notatie hier iets anders dan bij ge woon schaak, de 
zetten worden per 'halve zet' genummerd) Jellis mer kt hier op dat 2. 
Pc6 d5 of 2. Pf6 d5 gebruikelijker is. Ze hebben in  Italië al een 
hele openingstheorie ontwikkeld. 3. Pa3 Pf4 Lg5 4. e5 e4 Dxg5 Dc7 5. 
Ph4 Pf5 Pxe7 Pxc8 Kd2 Wits laatste is een noodzakel ijke verdedi-
gingsmaatregel, want hij moest rekening houden met e3 Pf6 Pe4 exf2 
mat. 6. b5 b4 bxa3 axb2 bxalD Dxdl+ 7. Kxdl e3 Ld3 Lxe4 Lxd5 Lxa8 c3 
8. Lb4 Lxc3 Pc6 Pxd4 h5 Th6 Tb6 Tbl mat. 
Het is duidelijk dat progressieve schaakpartijen ni et erg lang 
kunnen duren en daardoor zijn ze heel geschikt voor  correspondentie-
toernooien, iets wat trouwens voor veel van deze he terodoxe schaak-
vormen geldt. Vorig jaar besloten de Italianen de w aanzin te expor-
teren en ze organiseerden de eerste Olympische Spel en voor Hetero-
schaak. Sinds oktober 1988 spelen acht teams, waarv an drie uit 
Italië, per brief acht verschillende soorten schaak .  
Een partij uit het onderdeel Progressief Mutatiesch aak. Regels als 
bij progressief schaak, verder verandert een stuk d at iets slaat in 
het geslagen stuk, alleen de kleur blijft dezelfde.  Met een dame mag 
geen schaak gegeven worden. 
 
Wit Jellis-zwart Fontana. 
1. e4 Met de dreiging 3. Lc4 Df3 Dxf7+ (wordt pion)  mat. 2. e5 d5 3. 
Df3 Kd1 (Door deze koningszet beschermt wit zijn da me, want als 
zwart Lc8-g4xf3 zou spelen zou hij met een dame sch aak geven, wat 
niet mag) Ld3 4. dxe4 exd3 (wordt loper) Lb5 g5 5. b4 c4 d4 Dd3 cxb5 
(wordt loper) 6. c6 cxb5 (loper) exd4 Ld6 De7 Kd7 7 . a4 f4 f5 Lf4 
Lxd6 Kd2 Lxb8(paard)+. 
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En nu kwam zwart met een onverwachte venijnige ripo ste: 
8. Kd6 De4 Pf6 Le6 Df3 Df1 Lb3 Pe4 mat. 
Op het eerste gezicht is het niet zonder meer duide lijk dat dit mat 
is, maar wit is verplicht om een serie van 
negen zetten te spelen. Hij moet het schaak op de e erste zet, 
opheffen, wat alleen kan met 9. Dxe4, maar omdat zi jn dame dan in 
een paard zou veranderen zou hij schaak geven, wat pas met de 
laatste zet van de serie zou mogen. Dxe4 is dus gee n legale zet en 
hij staat mat. 
Het is duidelijk dat de mogelijkheden eindeloos zij n. Progressief 
Mutatie-Cylinder-Kriegspiel op de Thaise manier, da t moet ook kunnen 
en ooit zal iemand het doen . 
Hans Ree in HP dd 23.9.89 
 

 
 
 
De rapidregels. 
 
Omdat er al weer spoedig een rapid-toernooi op de a genda staat, kan 
het misschien geen kwaad om even in het kort de reg els eens te 
noemen. Rapidpartijen worden gespeeld volgens het F IDE-reglement 
voor snelschaken, met uitzondering van de hieronder  geplaatste 
artikelen. Het artikel over het recht op winst clai men bij een 
onreglementaire zet, dan wel het slaan van de konin g, vervalt. 
Iedere speler moet al zijn zetten binnen twintig mi nuten uitvoeren.  
Als een duidelijke remisestelling is bereikt kan ee n speler de 
klokken stilzetten en de wedstrijdleider verzoeken de partij remise 
te verklaren. Als de wedstrijdleider het verzoek af wijst, krijgt de 
verzoeker als straf 5 minuten minder bedenktijd, ma ar hij moet 
minstens 2 minuten overhouden.  
De wedstrijdleider kan de partij verloren verklaren  als hij meent 
dat het verzoek niet serieus is. De wedstrijdleider  moet ingrijpen 
als hij vindt dat een speler puur op de klok speelt  zonder dat de 
stelling dit rechtvaardigt.  
Als geen van beide spelers op basis van de stelling  nog op winst 
speelt, mag de wijdstrijdleider de partij remise ve rklaren.  
 

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ 
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De avond voor Sinterklaas. 
 
Velen waren al bezig met het voorbereiden van het p lezierig avondje 
thuis de volgende dag. De enkelingen die wel de moe ite hadden 
genomen om naar de schaakclub te komen beleefden oo k een 
allerplezierigst avondje.  
Er waren een negental liefhebbers voor het weggeven . De overige 
twaalf speelden een gewone snelschaak-competitie. H et werd hier een 
spannende strijd tussen Toon v. Wetten en Wim Steve ns (die, omdat de 
leiding ditmaal bij Tino Jonker lag, vrijuit kon sp elen). Een 
computer storing - of beter, een programma-storing - na de een-na-
laatste ronde mocht de pret niet drukken. Ook de la atste ronde kon 
nog gespeeld worden.  
De heren v. Wetten en Stevens eindigden samen als e ersten, waardoor 
een beslissingstweekamp gevoerd moest worden. Daari n bleek Toon het 
meest vrijgevig met zijn stukken - en dus won Wim. 
De negen weggevers werkten een complete competitie af. 
Het bleek dat de tien minuten op de klok meestal ru imschoots 
voldoende waren. De meeste stukken verdwenen zeer s nel van het bord. 
Het was even wennen, maar na enkele partijtjes kreg en de meeste 
deelnemers de slag toch goed te pakken. Er was zelf s sprake van een 
voorzichtig begin van een openingstheorie ..  
Zo werd aan het eind van de avond de zetvolgorde l.  e3 b5 2. Lxb5 
La6 3. Lxa6 Pxa6 4. Dg4 als sterkste gezien - geloo f ik. 
Na acht rondes bleken mw. Lunenborg en de heren vd Meer en v. Hoorn 
gezamelijk aan kop staan. Een beslissings-driekampj e bracht toen de 
beslissing. De heer vd Meer bleek de beste weggever , zodat hij, met 
eer overladen, weer naar huis kon keren. 
De deelnemers, zowel aan het weggeven als het vlugg eren, konden na 
afloop nog in alle stijl een chocolade-lettertje me e nemen. 
 
De respektievelijke uitslagen: 
 
Weggeef-toernooi.  
 
l. L. vd Meer 6 pnt 
2. A. Lunenborg 6 
3. J. v Hoorn 6 
4. R. Veninga 5 
5. J. v Eijk 5 
6. K. Baas 4 
7. H. Lahuis 3 
8. G. Ike 1 
9. K. Riethorst 1 
 

Snelschaak-toernooi.  
 
1 Stevens 7.0 1737 
2 v Wetten 7.0 1608 
3 Jonker 6.0 1656 
4 Duinkerken 5.0 1531 
5 Ploeger 4.5 1602 
6 de Vries 4.5 1581 
7 Altena 4.0 1509 
8 Reinders 3.5 1410 
9 Zijffers 2.5 1313 
10 Bosma 2.0 1369 
11 Dun 2.0 1353 
12 Kremer 0.0 1345  
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De heer de Jonge leverde de volgende blunder in  
(een mooiere dan die van mij van vorige maand): 

 
In de wedstrijd tegen de 
Spassky's speelde ik Ld2?? 
Een blunder van de ergste 
soort. Waarom zag ik niet 
Dxa4!! met, stukwinst of 
ondekbaar mat? men zie: .. 
Pxa4; Txb8 Lf8; Lh6. Maar 
niet meer aan denken. 
LdJ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
Ter afsluiting van de serie opgaven nog even de ant woorden 
van afgelopen maand: 
 
C. 1 .. Dxd8+ 2. Txd8 Txd4  
B. De koning stond verkeerd, zoals 
eenieder gemerkt heeft. De 
dinsdagavondspelers hebben het 
gecorrigeerde diagram op het prikbord 
kunnen zien (de koning moest op b2 
staan). Wat als goed antwoord 
opleverde: 60. .. f2 61. Tg8 Lb1! 
omdat na 62. Kxbl de pion promoveert 
met schaak. 
A. 1: 2. Dxh7+ Kxh7 3. Pxf8+ en 4 Txd4  
 2: l. .. Dd6 
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RÖNTGENSTRALEN. 
 
De medische wereld heeft niet stilgestaan. De meest  moeilijke 
operaties worden in een mum van tijd verricht. Heel  veel 
dingen zijn normaal geworden, die vroeger nog met a ngst en 
beven tegemoet gezien werden. Zo kijkt er niemand m eer van op 
als hij naar de Röntgenafdeling van het ziekenhuis gestuurd 
wordt, om foto's te laten maken. Het schijnt volled ig 
ingeburgerd te zijn... 
Bij het schaken zijn ook een heleboel verschijnsele n die veel 
voorkomen. Maar niet altijd zal het verborgen motie f naar de 
oppervlakte gehaald worden. Dat hangt natuurlijk sa men met de 
bekendheid van het betreffende thema. Zo kennen we in het 
schaakspel het zg. röntgen-motief, dat vaker voorko mt dan u 
wellicht zult denken. Probeert u zich dit motief ma ar eens 
eigen te maken. 

 
 
Zwart aan zet. De witte dame staat in, maar mag nie t genomen 
worden op straffe van mat na l .. Lxd5?? 2. Txe8 ma ar als u 
goed kijkt, dan ziet u dat de zwarte loper een 
"röntgenstraal" uitzendt naar veld a2. En natuurlij k gaat er 
van de toren op e8 eveneens een "röntgenstraal' naa r de witte 
toren op el. Niet altijd valt er te profiteren van dergelijke 
verschijnselen, maar in de diagramstelling kan zwar t heel 
fraai de winst binnenhalen: 
l ... Da2!! 
Na deze donderslag bij heldere hemel heeft wit twee  
mogelijkheden, die allebei voor hem verliezen: 
a. 2.Kxa2 Lxd5 (nu met schaak) 3. c4 Txel en zwart wint het 

resterende eindspel.  
b. 2.Dxa2 Lxa2 (ook met schaak) 3. Kxa2 Txel en zwa rt wint 

eveneens. 
 
Hoe kwam een en ander tot stand? De indirecte werki ng die 
zowel van de loper als van de toren uitging, zorgde  ervoor 
dat zwart met een combinatie, die we het röntgenmot ief 
noemen, de winst kon binnenhalen.  
Herman Grooten, in Schaaknieuws.    
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De uitslagen van de laatste twee ronden van het vorig jaar: 
 
OVERZICHT 14E RONDE 
Hulsebosch W - Stevens W l -0 
Kooy A vd - Jansen G 0.5-0.5 
Vries R de - Seventer T v 0.5-0.5 
Eyk J v - Jonge L de 0 -l 
Til J v - Straat H 0 -l 
Krol G J - Lunenborg A l -0 
Riethorst K - Reinders H l -0 
Ploeger P - Altena L l -0 
Hofman R - Hoorn J v l -0 
Pieters J - Ike G R l -0 
Dun G - Zijffers R l -0 
Meer L vd - Bosma L D l -0 
Kremer H - Veninga R A 0 -l 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERZICHT 15E RONDE 

Jansen G - Hulsebosch W l -0 
Stevens W - Seventer T v 0 -l 
Kooy A vd - Til J v 0.5-0.5  
Vries R de - Krol G J l -0 
Eyk J v - Ploeger P l -0 
Straat H - Lunenborg A 0.5-0.5  
Oldenkamp J - Jonker T l -0 
Hoorn J v - Storm J P 0.5-0.5 
Reinders H - Pieters J 0.5-0.5 
Altena L - Borgman H 1 -0 
Duinkerken G - Wetten v. T 0 -1 
Piepot W - Dun G 0 -1 
Veninga R A - Lahuis H 1 -0 
Bosma L D - Riethorst K 0 -1 
Zijffers R - Kremer H 0.5-0.5 
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De uiteindelijke ranglijst wordt dan: 
 
RANGLIJST NA 15 RONDEN 
 
l  Jansen G  649.0  1710  1645  
2 Hulsebosch W  578.5  1790  1800  
3 Seventer T v  534.5  1640  1610  
4 Stevens W  523.0  1635  1620  
5 Vries R de  508.0  1570  1530  
6 Krol G J  490.0  1450  1335  
7 Straat H  456.0  1485  1460  
8 Pieters J  445.0  1240  1135  
9 Kooy A vd  443.0  1630  1675  
10 Oldenkamp J  434.5  1425  1390  
11 Jonge L de  431.5  1435  1440  
12 Lunenborg A  427.5  1420  1430  
13 Jonker T  410.5  1380  1345  
14 Til J v  393.5  1515  1515  
15 Eyk J v  367.0  1545  1625  
16 Ploeger P  359.5  1400  1440  
17 Altena L  347.0  1160  1135  
18 Dun G 329.5  1175  1125  
19 Meer L vd  326.5  1145  1135  
20 Wetten v. T  323.0  1240  1200  
21 Duinkerken G  321.0  1140  1160  
22 Hoorn J v  313.5  1225  1180  
23 Hofman R  289.5  1390  1385  
24 Borgman H  282.0  1145  1185  
25 Riethorst K  273.5  1420  1570  
26 Ike G R  268.0  1125  1115  
27 Ven inga R A  267.0  1030  1000  
28 Storm J P  217.0  1055  1065  
29 Piepot W  210.0  1090  1210  
31 Krikken J  185.5  1335  1350  
32 Bosma L D  172.5  930  920  
34 Reinders H  129.0  1210  1345  
35 Zijffers R  128.0  890  1000  
36 Lahuis H  124.0  915  1000  
37 Kremer H 121.5 830 865 
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Zoals al vaker gesteld, is vooral de stand per groe p van 
belang voor promotie of degradatie. Ziehier dan: 
 
Groep  A. 
l.  G . Jansen  649  
2.  W. Hulsebosch  578½ 
3.  T . v Seventer  534½ 
4.  W. Stevens  523  
5.  R. de Vries  508  
6.  A. vd Kooi j  443  
7.  J. v Til  393½ 
8.  J. v Eijk 367 
9.  R. Hofman  289½ 
10
.  

H. Reinders 
 

129 
  

Jansen dus duidelijk kampioen van de eerste helft. Alle hulde 
hiervoor. Vooral zijn overwinning in de laatste ron de op de 
heer Hulsebosch heeft hier niet onbelangrijk aan bi jgedragen. 
Nu dus aan hem de taak de (geringe) voorsprong te b ewaren in 
de tweede helft van de competitie. 
De heren Hofman en Reinders degraderen. Tot mijn ni et geringe 
opluchting heb ik mijn slechte seizoenhelft nog net  in de A-
groep kunnen afsluiten. 
 
Groep B_:  
l. G. Krol 490 
2. H. Straat 456 
3.  J. Oldenkamp  434½ 
4.  L . de Jonge  431½ 
5.  A. Lunenborg  427½ 
6.  T. Jonker  410½ 
7.  P. Ploeger  359½ 
8.  J. v Hoorn  313½ 
9.  K. Riethorst  273½ 
10.  
 

J . Krikken 
 

185½ 
  

De heer Krol wist zijn voorsprong te behouden, en p romoveert 
dus. Verrassenderwijs gaat de tweede promotieplaats  naar de 
heer Straat. Een promotie, waar overigens een klein  luchtje 
aan kleeft. De verschillen tussen de nrs. 2 t/m 6 w aren zeer 
klein - een afgebroken partij tussen Oldenkamp en J onker kon 
ook nog beslissend zijn. In de laatste ronde troffe n mw. 
Lunenborg en de heer Straat elkaar. De laatste ston d op het 
eind glad verloren, maar desondanks besloot het twe etal tot 
remise. Niet in het minst, zo verklaarde Ankie, omd at ze dan 
niet naar de A-groep zou promoveren. Misschien nog haar 
debacle van vorig jaar indachtig? 
Overigens is het de heer Straat natuurlijk van hart e gegund. 
En het is ook niet zo, dat zo’n hoge positie door e en enkel 
resultaat gehaald kan worden. Hij heeft ook een pri ma seizoen 
tot nu toe. De degradant is opvallend genoeg, naast  de amper 
meer spelende Krikken, de heer Riethorst.  
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Tot voor kort nog meedraaiend in de top van het kla ssement, 
maakt hij nu een diepe inzinking door. 

Groep C_  
 
l. J.  Pieters 445 
2. L.  Altena 347 

3. G.  Dun 329½ 
4. L.  vd Meer 326½ 
5. T.  v Wetten 323 
6. G.  Duinkerken 321 
7. H.  Borgman 282 
8. G.  Ike 268 
9. R.  Veninga 267 
10.  JP Storm 217 
11 W.  Piepot 210 
12.  L.  Bosma 172½ 
13.  R.  Zijffers 128 
14.  H.  Lahuis 124 
15.  H.  Kremer 12r½ 
 
De heren Pieters en Altena hebben hier  hun  voorsp rong nog 
vrij eenvoudig kunnen behouden. Zij kunnen  het  in  het 
nieuwe jaar dus in de B-groep proberen. 
 
 
 
 
 

 
 

Hieronder heeft zwart al een groot voordeel.  
Hoe maakt hij het werk af? 

 

 
Opl. pag. 17 
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INDELING NIEUWE COMPETITIE  
 
naam rating  
GROEP A. 
G. Jansen 1711 
W. Hulsebosch 1792 
T. V Seventer 1638 
W. Stevens 1633 
R. de Vries 1669 
A. vd Kooij 1631 
J. v Til 1517 
J. v Eijk 1547 
G. Krol 1449 
H. Straat 1485 
 
GROEP B. 
R. Hofman 1392 
H. Reinders 1208 
L. de Jonge 1437 
J. Oldenkamp 1427 
A. Lunenborg 1418 
P. Ploeger 1402 
T. Jonker 1379 
J. v Hoorn 1227 
J. Pieters 1242 
L. Altena 1159 

 
 
GROEP C.  
K. Riethorst 1421 
G. Dun 1176 
L. vd Meer 1145 
T. v Wetten 1241 
G. Duinkerken 1141 
H. Borgman 1146 
G. Ike 1126 
R. Veninga 1031 
JP Storm 1057 
W. Piepot 1090 
L. Bosma 929 
R. Zijffers 890 
H. Lahuis 916 
H. Kremer 829 

 
 

 
 
Het herenteam van Nederland heeft het in de Olympia de van 
Zwitserland niet echt denderend gedaan. Lange tijd zat men ergens in 
de middenmoot. Slechts tegen tegenstanders als Barb ados en Wales kon 
gescoord worden. 
India (2-2), Polen (2½-1½), Israël (2-2), DDR (1½-2 ½) waren klaar-
blijkelijk geschiktere tegenstanders. Van Timman, v d Wiel, Sosonko, 
Piket (met vd Sterren en Brenninkmeyer op de reserv ebank) was toch 
meer te verwachten geweest. 
 
Neem dan het damesteam. Op rating zou een 19e plaat s te verwachten 
zijn, en lange tijd zag het er ook naar uit maar do or een sterke 
eindsprint wisten ze toch nog op een gedeelde 10e p laats te komen. 
De eerste plaats van dit damestoernooi ging - nog n ipter dan vorig 
maal - naar de Hongaarse zusjes Polgar ("Polgarije" ). Zij bleven de 
Russen welgeteld nul punten voor, maar wonnen op we erstandspunten, 
Uit eerbied voor het damesschaak (en teleurstelling  over de heren) 
vier partijen van onze vertegenwoordigsters. 
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In de opening weet Anne Marie Benschop al groot rui mtevoordeel te 
verwerven. De pion op a5 legt de zwarte stelling la m. Het kwali-
teitsoffer dat haar tegenstandster dan brengt is ka nsloos - zoals de 
Nederlandse fijntjes aantoont. Uiteindelijk winnen twee vrijpionnen 
het spel. 
 
Benschop - Petrovic. 
l. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Pc3 c6 4. Pf3 d6 5. h3 Pf6 6 Le3 0-0 7. a4 
Pbd7 8. a5 c5 9. dxe5 Pxe5 10. Pxe5 dxe5 11 Dxd8 Tx d8 12. Lc4 

diagram 
12. .. Td4 13. Lxd4 exd4 14. Pe2 Pxe4 
15.  Tdl  b5  16 La2 Lb7 17. f3 d3 18. 
fxe4 dxe2 19. Td7  La6  20   Txf7 Kh8 
21. Kxe2 b4 22. Kf3 Td8 23. Tel Le5 24. 
Lb3 Lb5 25 Txa7 Lxb2 26. e5 Le3 27. Te4 
c5 28. Tc7 Ld4 29  e6  Te8 30. Ld5 Tf8 
31. Tf7 Te8 32. e7 g5 33. Tf8 Kg7 34   
Txe8 Lxe8 35. a6. 1-0 
 
Een voorbeeld, dat een geïsoleerde d-
pion niet altijd en perse een zwakte 
hoeft te betekenen. Listig weet Heleen 
de witte zwaktes uit te buiten. In de 
slotstelling is het feit, dat de zwarte 
koning wel "in het vierkant" staat, en de witte nie t, beslissend. 
 
Strizak - De Greef. 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 a6 4. Pgf3 c5 5. exd5 exd5  6. dxc5 Lxc5 7. 
Ld3 Pf6 8. 0-0 0-0 9. Pb3 La7 10 Pfd4 Pc6 11. c3 Lg 4 12. f3 Lh5 13. 
Le3 Te8 14. Lf2 Pe5 15 Tel Pc4 16. Dc2 Lg6 17. Lxg6  Txel 18. Txel 
hxg6 19. Pd2 Dd7 20. Pxc4  
Op positionele gronden besluit wit de 
strijd tegen de isolani op te geven. 
Zwart dreigde immers met Te8 de e-lijn 
te veroveren, waarna veld e3 bedreigd 
wordt. 
21. dxc4 21. De2 Te8 23. Dxd7 Txel 24. 
Lxel Pxd7 25. Lf2 Pe5 26. b3 Pd3 27. Le3 
diagram 
 
27... b4 28. bxc4 bxc3 29. Pc2 Lxe3 30. 
Pxe3 Pb4 31.c5 Kf8 0-1 
 
 
 
 
Na een spektakulaire opening, waarin de Nederlandse  zich nauwkeurig 
moet verdedigen weet ze de betere positie, met twee  pluspionnen, te 
bereiken. Een spektakulair dameoffer geeft haar def initief het 
initiatief, waarna ze de partij vakkundig uit maakt . 
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Damasco - Limbach. 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Lc4 Pf6 5. 0-0 Lc 5 6. e5 d5 7. 
exf6 dxc4 8. Tel Kf8 9. Lg5 gxf6 10. Lh6 Kg8 11. Pc 3 Lf8 12. Lxf8 
Kxf8 13. Pe4 h6 14. Dd2 f5 15 Pg3 Le6 16. Df4 Dd6 1 7. Dh4 Dd8 18. 
Dh5 Df6 19 Tadl Td8 20. Ph4 Pe7 21. Te2 c5 22. Pf3 Pg6 23. Ted2 Kg7 
24 a3 d3 25. Pel Td4 26. Df3 

 
26. .. dxc2 27. Ph5 Kf8 28. Pxf6 Txd2 29. 
Tcl Ke7 30. Pxc2 Thd8 31. h3 Kxf6 32. Dc3 
Ke7 33. Tel b5 34. Pe3 Kf8 35. h4 Kg8 36. 
g3 f4 37. Pfl T2d3 38. Del Lh3 39. h5 Pf8 
40. Kh2 Lxfl 41. Txfl fxg3 42. fxg3 Td2 43. 
Kgl Pe6 44. Dc3 Pg5 45. De3 Txb2 46. De7 
Tbd2 47. Dxc5 T8d3 48. Df5 Txg3 49. Khl Th3 
50. Kgl Thh2 51. Dc8 Kg7 52. Txf7 Pxf7 53. 
Dg4 Pg5 54. Dg3 Tdg2 0-1. 
 
 

 
Dat het damesschaak niet altijd op een 
even hoog peil staat, ondervond Sylvia 
de Vries. Haar Vietnamese tegenstand-
ster gaf wel opvallend gemakkelijk 
materiaal weg. (Overigens verloren de 
dames de strijd met Vietnam met 2-1...) 
De Vries - Nguyen Thi Kim Ngan 
1. d4 Pf6 2. c4 e5 3. Pf3 e4 4. Pgl Lh4 
5. Pe3 d5 6. e3 Le6 7. cxd5 Pxd5 8. Ld2 
Pxc3 9. Lxc3 Lxc3 10. bxc3 0-0 11. Dx2 
f5 12. Pe2 Pd7 13. Pf4 De7 14. Pxe6 
Dxe6 15. Db3 Dxb3 16. axb3 Tfd8 17. Kd2 
c5 18. Lc4 Kf8 19. Ta5 b6 20. Ta2 
diagram  
 
21. .. Ke7 22. Ld5 Tab8 23. Txa7 Kd6 24. Lc4 b5 25.  Le2 Ke6 26. Tel 
Tb6 27. Tcc7 g6 28. b4 Pf6 20. Ldl Kd6 30. Tf7 Pd5 31. Lb3 Tc6 32. 
Txb7 Ke6 33. Tab7 Kf6 34. Txb5 Tc3 35. Lxd5 Tdc8 36 . Tc5 Td3 37. Ke2 
1-0 
 
 

 
 

Oplossing "stelling": 
Het was een klassieke opgave, deze maal.  
Een fragment uit Euwe - Thomas, Hastings '45-'46: 
l .. gxh3! 2. Txd4 hxg2 3. Kgl (3. Kxg2 Pc3) Pxd4 4 . Dd2 Pxe2 5. 
Kxg2 (5. Dxe2 h3 dreigend Thf6 beslist) Tg6 en wit geeft het op in 
verband met mat of dameverlies. 
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