
Aanzet

 

Schaakclub
Hoogeveen Juni 2001



Schaakclub Hoogeveen 
Aanzet  is het clubblad dat minstens vijfmaal per jaar verschijnt
21e jaargang nummer 5, juni 2001.

Redactieadres: F.v. Amerongen tel. 267487
De Plecht 54 7908 KB Hoogeveen
e-mail: f.v.amerongen@hccnet.nl

Bestuur Schaakclub Hoogeveen
Voorzitter: G. Jansen tel. 371901

Noorderweg 3 7921 PB Zuidwolde
Secretaris: K. Hofstee tel. 230666

Zuidwoldigerweg 51 7908 AC Hoogeveen
Penningmeester: L. de Jonge tel. 267023

Wilgencamp 16 7907 AX Hoogeveen
PR en communicatie: F.v. Amerongen tel. 267487

De Plecht 54 7908 KB Hoogeveen
De schaakclub op Internet: www.schaakclub-hoogeveen.dts.nl

Competitieleider: M.W. Jonker tel. 275422
Helios 71 7904 HB Hoogeveen
(aan/-)afmelden uiterlijk dinsdag 18.30 uur
e-mail: mw.jonker@hccnet.nl

Materiaalcommissaris J. Oldenkamp tel. 277576
Eikenlaan 64 7907 BK Hoogeveen

Jeugdleider: T. Bos tel. 234369
De Boeg 34 7908 KH Hoogeveen
e-mail: timonbos@hetnet.nl

Clublokaal: Gebouw Salawaku tel. 264898
Zuidwoldigerweg 7 (bij carpoolparkeerplaats A28)

Clubavond: Aspiranten: dinsdag 18.30 - 19.30 uur
Junioren/Senioren: dinsdag 19.30 - 24.00 uur

Contributie 2000-2001: Senioren: f. 140,- per jaar
Junioren (16-20): f. 70,- per jaar
Aspiranten (tot 16): f. 45,- per jaar
Bankrekening nr. 49.77.72.590 (ABN-Amro)
t.n.v. S.C. Hoogeveen

Belangstellenden kunnen ter kennismaking
een maand geheel vrijblijvend meedoen



Inhoud Aanzet juni 2001

Van de voorzitter 1 Uitslagen interne competitie 11
Van de redactie 2 Standen  2e periode 12
Programma, Olympiade 3 Snelschaak 14
Sterker schaken (test 30) 4 Oplossing Woody 15
De honderdjarige Sterker schaken (opl. 30) 16
   grootmeester 6 Individuele Scores Nosbo 18
Woody (3) 8 Getergd, Beker 22
Schaakschool 10 Ratinglijst 24

Van de voorzitter

Ons schaakjaar is zo goed als voorbij en terwijl ik dit schrijf heb ik 
alweer zin in de nieuwe start. Gebruikelijk is het om aan het einde 
van het jaar de balans op te maken en dat doe ik dan ook maar.
De balans:
Post Resultaat Vooral dankzij
Wij als club Positief Allen
Sportiviteit Positief Allen
Gezelligheid Positief Allen
Interne competitie Positief Tino
Externe competitie Het eerste: hm, hm, Assen, Kasteel 2

Positief Allen die meededen
Materiaal Positief Jan Oldenkamp
Financiën Positief Lieffert
Secretariaat Positief Koene
Ons clubblad Positief Frans
PR. Positief Frans
Schaakschool Positief Het begeleidingsteam
We zullen deze balans en de nieuwe begroting volgens de agenda 
bespreken op onze jaarvergadering die we op dinsdag 28 augustus 
houden. Ik hoop dat jullie als ’t effe kan er dan allemaal zijn. 
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Op de nipper van dit  seizoen mocht ik  nog ons nieuw lid  Jeroen 
Bottema  welkom  heten.  Ik  denk  niet  dat  je  hier  de  Brabantse 
gezelligheid erg zult missen.
Nogmaals wil ik vooral hen bedanken die door hun motivatie en inzet 
veel  hebben  gedaan  voor  het  goed  functioneren  van  onze  club. 
Dankzij hen is mijn voorzitterzijn de gemakkelijkste clubklus. Ik wens 
jullie allen een fijne vakantie en tot op onze jaarvergadering.

Gert
O, ja, P.S.
Wegens een aantal redenen kan de Zomerzotheid dit jaar niet 
doorgaan. Wel is er op zaterdag 7 juli een toernooi bij mij thuis. 
Natuurlijk gaat het dan ook weer om de Ten Arlo Trophee. We 
beginnen om 13.00 uur en doen om ongeveer 20.00 uur de stukken 
weer in de dozen. In verband met het nodige materiaal, hoeveelheid 
pils e.d. graag wel van te voren aangeven dat je komt. Bij fris weer, 
wat ik niet verwacht, een trui meenemen.

Van de redactie

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Max Euwe werd geboren. Met 
allerlei  schaakactiviteiten en zelfs  speciale  postzegels wordt  hieran 
aandacht  gegeven,  een  goede  reden  om in  deze  Aanzet extra 
aandacht aan hem te besteden.
Een  stukje  als  jaarafsluiting  van  de  schaakschool  en  de  laatste 
aflevering van Sterker Schaken. Deze rubriek was de laatste jaren een 
belangrijk onderdeel van ons aller lijfblad, en door de stipte levering 
van de kopij  vaak het  begin van een nieuwe editie  voor  uw dw. 
eindredacteur. Als iemand de afleveringen 1 - 7 nog heeft, zou ik 
daar graag kopieën van krijgen. Bij voldoende belangstelling wil ik in 
het najaar dan wel een bundeltje maken van het hele pak.
Verder stijgen de alcoholdampen weer op van de schaakproblemen 
van Woody. (Kom, kom, niet zo preuts kijken).

Frans
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Programma

datum Interne comp Nosbo / div.
5 jun 14 (Pinkstervakantie)
12 jun 15 
19 jun Slotavond
26 jun t/m 21 aug Zomervakantie
7-jul Zomerzotheid. Noorderweg 3, Zuidwolde, 371901
28 aug Ledenvergadering
4 sep Voorronde bekertoernooi
11 sep 1e ronde

12-20 okt Essent-toernooi
 

Olympiade

1 mei is het experiment Olympiade afgesloten met de derde ronde. 
De opkomst viel met 16 wel wat tegen, maar het was ook een 
nevenactiviteit in een vakantieweek. Als ik de stemming goed 
geproefd heb is het een goed idee geweest om de serie competitie-
avonden af en toe te onderbreken met een rapid-avond naast het 
bekertoernooi. Maar volgend jaar moesten we er maar een gewone 
rapid-competitie van maken.

Het  “wij-gevoel”  van de  gelegenheidsteams  is  er  ook  wel  uitge-
komen  en  de  deelnemers  van  het  winnende  team “De  Pletters” 
hebben een week later een stuk taart bij de koffie gehad.
Eindstand: Pletters 10, Gewichtheffers 7, Underdogs 6, Wurgers 1pt.
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Sterker schaken

De laatste aflevering van deze serie. Wie heeft nog de nrs. 1 t/m 7 ? 
Dan kan de hele  vertaling  compleet  gemaakt  worden en bij  vol-
doende belangstelling misschien als bundeltje uitgegeven.

TEST 30
Nimzo-Indische verdediging
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3 
c5 6.Pf3 d5 7.0-0 dxc4 8.Lxc4 cxd4 9.exd4 
b6  10.Lg5  Lb7  11.Te1  Pbd7  12.Tc1  Tc8 
13.Ld3  Lxc3  14.bxc3  Dc7  15.c4  Tfe8 
16.De2 h6 17.Ld2
zie diagram
Zwart aan zet: kies je plan.

Plan A: Zet de c-pion onder druk
Ik oefen zoveel mogelijk druk uit op de hangende pionnen om wit te 
dwingen ze te verdedigen en zo de beweeglijkheid van zijn stukken 
te beperken. Gezien de positie van mijn stukken is het gemakkelijker 
de c-pion dan de d-pion aan te vallen, dus kies ik voor de eerste. Ik 
speel 17...Dc6 dat het paard op f3 houdt om g2 te beschermen en 
verder ...Da4 en ...La6. 
Mijn  doel  is  om  wit  te  dwingen  zijn  pionnen  op  c4  en  a2  te 
verdedigen  en  daarmee  zijn  aandacht  af  te  leiden  van  zijn 
koningsvleugel. Later kan ik de druk op c4 opvoeren door de torens 
te verdubbelen op de c-lijn of met de manoeuvre ...Te8-d8 en ... 
Pf6-e8-d6. Een mogelijke voortzetting is 18.Tc2 Da4 19.Tec1 La6 en 
ik ben niet bang voor de opmars c4-c5, omdat de lopers op de witte 
velden geruild kunnen worden en ik het prachtige veld d5 krijg. 

Plan B: Verander de opstelling van de hangende pionnen
Het voordeel van wits hangende pionnen schuilt in de beheersing 
van de velden b5, c5, d5 en e5, waardoor ik geen vooruitgeschoven 
posities in het centrum kan innemen met mijn stukken. Daarom 
bereid ik ...e6-e5 voor om wits d-pion aan te vallen en de opstelling 
van de hangende pionnen te verzwakken. 
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Hoe wit  ook  antwoordt  (d4xe5  of  d4-d5)  de  c-pion  zal  zwakker 
worden en ik krijg het sterke veld c5 in handen. Direct ...e5 gaat 
niet, daar wit het veld vier keer bestrijkt. 
Om mijn doel te bereiken en te voorkomen dat wit mijn loper op b7 
insluit met d4-d5 speel ik 17...Lxf3. Ik reken erop dat na 18.Dxf3 e5 
19.d5 (19.dxe5 Pxe5 is gunstig voor zwart) 19...Pc5 de verzwakking 
van de c-pion, de beheersing over het veld c5 en het geblokkeerde 
karakter van de stelling opwegen tegen wits loperpaar en de vrijpion 
op d5.

Plan C: Vereenvoudig de stelling
De hangende pionnen vormen pas een een zwakte in het eindspel, 
ofwel wanneer na vereenvoudiging hun ruimtelijk voordeel groten-
deels zijn betekenis heeft verloren. Ik schep daarom een taktische 
dreiging om wit te dwingen om defensieve redenen te vereenvoudi-
gen:  namelijk  17...Pg4  met  de  dreiging  ...Lxf3  gevolgd  door 
...Dh2+. 
Ik verwacht dat wit zich niet kan verweren zonder de stelling te ver-
eenvoudigen; bijvoorbeeld: 
1) 18.Pe5 Pgxe5 19.dxe5 Pc5 en de paardruil, de opening van de d-
lijn en de verzwakking van de c-pion maken de overgang naar een 
gunstig eindspel mogelijk; 
2) 18.Le4 Lxe4 19.Dxe4 Pgf6 en de ruil van de lopers op de witte 
velden  vermindert  wits  aanvalskansen  op  de  koningsvleugel  en 
brengt het eindspel dichterbij; 
3) 18.d5 Pc5 (niet 18...exd5? 19.Dxe8+ Txe8 20.Txe8+ Pf8 21.Lb4 
en wit wint) 19.Lb1 Dd7 en de aanstaande opening van de e-lijn 
maakt de ruil van tenminste enkele zware stukken mogelijk; 
4)  18.g3  vermijdt  vereenvoudiging,  maar  verzwakt  de  lange 
diagonaal h1-a8 in ernstige mate. 

Stategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek: geef in het kort de tactische redenen, indien aanwezig, om 
een of meer van de plannen te verwerpen (dit onderdeel levert ook 
punten op).
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De honderdjarige grootmeester

‘Is vader thuis?’ vroeg ik aan het oude mannetje dat open deed. 
Hij knikte en liet mij in een kamertje waar een nòg ouder mannetje 
zat, dat al bijna dood was. Haastig rukte ik een spreekhoorn van de 
wand en schreeuwde in zijn oor: ‘Wel gefeliciteerd!’

‘U bent abuis’, zei de oude man met doffe stem, ‘vader is boven.’  
Ik vloog de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van 
seconden was. Daar hing de honderdjarige aan de touwen. Hij was 
bezig een vogelnestje te maken. Ik kroop bijna in zijn oor en brulde: 

‘Wel gefeliciteerd!!!’
De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele salto en sprong 
op de grond. ‘Ik ben niet doof’, zei hij, zijn jasje aantrekkend ‘ik ben 
alleen maar oud. Wat is er aan de hand?’

‘Bent u niet honderd jaar geworden?!’ brulde ik. ‘Man, schreeuw 
niet zo’, sprak de grijsaard, de ringen optrekkend. ‘Ik weet het heus 
wel. Vanavond komt de Burgemeester met een schemerlamp en een 
enveloppe met inhoud. Die schemerlamp kan me niet schelen, maar 
die enveloppe interesseert me. Wat doen ze daar gewoonlijk in?' 
Ik wist het niet. 

‘Waarvoor komt u eigenlijk?' vroeg het mannetje wrevelig, ‘komt 
u iets aanbieden?’ ‘Ik kom iets vragen’, zei ik, ‘vooreerst: hoe bent u 
zo oud geworden?’ 

‘Het ging vanzelf’, antwoordde de jubilaris, ‘elk jaar word je een 
jaar ouder, dat ligt in de natuur der dingen. Toen ik zeventig werd, 
was ik zeventig, en toen ik tachtig werd, was ik tachtig. En zo maar 
door tot honderd.’ 

‘Wanneer kreeg u het eigenlijk in de gaten?’ 
‘Precies is dat niet te zeggen. Ik weet niet precies of u dat nog 

heeft meegekregen, maar toen ik zeventig werd, was ik nog veel te 
druk  als  voorzitter  van  de  FIDE.  Op  mijn  tachtigste  verjaardag 
begon de bekendheid wel te drukken. Toen heb ik iets geregeld met 
de begrafenisondernemer en de familie. Sindsdien leef ik incognito 
en is alles een stuk makkelijker geworden.’

De grootmeester voerde mij mee naar zijn eigen appartement.
‘Meester, hoe kwaamt ge tot de beoefening van het schaakspel?’
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Daar de grootmeester geruime tijd over het antwoord nadacht, had 
ik gelegenheid, het vertrek nauwkeurig op te nemen. In aanmerking 
genomen wie hier woonde, kon men het eenvoudig noemen. Een 
biezen herdersmat dekte de vloer. Links, bij de krachtig ontwikkelde 
vleugel, stonden leunstoelen in een dreigend naar voren geschoven 
positie. Een daarvan was met een zijden koord afgesloten: de sage 
ging, dat de grote Lasker hierin een kop thee gedronken had. 
In de andere zat zijn kleindochter, met een poes op haar schoot. 
Geen zuiver ras, dat zag ik, maar toch: een opmerkelijke variant. 
Onder een glazen stolp stond de pion, die destijds, in het toernooi 
van Bagdad, de opmars der witte troepen had gestuit.
Links van zijn stoel zag ik een schaakbord, met volledige opstelling. 
Ik moest erkennen, dat de stelling ingewikkeld was. Zij vertoonde 
sporen  van  eenmaal  een  open  en  rondborstig  Koningsgambiet 
geweest  te zijn,  in  de degelijke Franse stijl  van 1895, doch was 
gaandeweg door Slavische elementen jammerlijk vertroebeld.
- ‘Door de parketvloer mijns vaders. Op de ruiten hiervan bouwde 
ik mijn eerste theorieën.’ 
‘Hoe oud waart ge toen?’ ‘Ik was de luiers nauwelijks ontwassen’, 
sprak  hij  nadenkend,  ‘drie,  vier  jaar  denk  ik.  Toen  ik  vijf  was, 
speelde ik  mijn  eerste  partij  met  een buurjongetje,  Frederik  van 
Swieten.’

‘U won natuurlijk?’
‘Neen’, antwoordde de meester en in zijn stem trilde de spijt nog 

na, ‘ik verloor. Bij toeval raakte ik Toren b2 aan. En u weet: aan-
raken is zetten’

‘En toen, meester?’ ‘Toen?’ De gastheer concentreerde zich even.
‘Toen versloeg ik mijn oom Ferdinand, scheepskapitein met vracht-
dienst op Riga. Het was een geweigerd damegambiet, ik zie het nog 
voor me. Hij kon het niet geloven. De volgende dag vernietigde ik 
hem in een Slavische partij. Hij is toen aan het zwerven gegaan op 
de Stille Zuidzee. Men heeft nooit meer iets van hem gehoord.’

‘Hebt u er plezier in dat u nu een honderdjarige bent?’ 
‘O ja. Het aardige van ons vak is, dat, als je eenmaal een jaar 

vóór ligt, je niet meer bent in te halen, al doet de andere nog zo zijn 
best. Elk jaar dat hij ouder wordt, win ik er ook een, en zo kunnen 
ze niet inlopen. Er wonen nog een paar negentigers in de stad, maar 
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ik houd ze nauwlettend in het oog. Als er een jarig is, stuur ik hem 
een kaartje, met mijn leeftijd erop. Dat knakt ze op de duur.’

‘Maar hetzelfde gevoel hebt u toch tegenover degenen, die boven 
u liggen?’

‘Zeker. Maar het zijn er maar drie. Inhalen kan ik ze niet; maar ik 
kan wachten. En intussen houd ik ze in de gaten. De weduwe van 
Andel  uit  Hoogeveen  is  110.  Goed.  Maar  gisteren  begon  ze  te 
hoesten. Dan heb je de oud-zouaaf Serremans uit  Bolsward. Een 
taaie bliksem. Maar hij woont op het noorden, op een hoek. En je 
hebt Van Loggem uit  Venlo met dat houten been. Die heeft een 
voorsprong, want dat andere been, daar heeft hij  geen omkijken 
meer naar. Maar hij heeft sinds de vorige week een bril nodig voor 
zijn  kleine  letterjes,  en  een  bril,  dat  weten  wij,  honderdjarigen, 
onder elkaar, is het begin van ‘t einde.’ 

‘Wat doet u als u bovenaan staat?’ 
‘Dan schei ik er mee uit. Het is er mij niet om te doen de markt 

te bederven, het jonge volk moet ook een kans hebben.’

(Een aangepaste compilatie door Frans v. Amerongen van 
‘de Grootmeester’ en ‘de Honderdjarige’ uit ‘Kopstukken’ van 
Godfried Bomans, Elsevier Amsterdam, 1962.
Zomerpuzzel: zoek de biografische details)

Woody (3)

Op een sombere, winterse dag bevond de arme straathoekzanger 
Armand Dérobé, bijgenaamd Woody Eénbal, zich onder de hoede 
van internist Bölling in het Bethel ziekenhuis in een middelgrote stad 
in het noordoosten van ons land. "Ik kan weinig meer voor u doen" 
zei  Bölling,  terwijl  hij  het  patroon  van  de  vloerbedekking  bestu-
deerde, "u hebt een ernstige leveraandoening. Ik schat uw kansen 
op minder dan 50%. Ik zal  mijn best doen u er weer  bovenop te 
helpen. U blijft  voorlopig hier. Als u het haalt,  bereid u er dan op 
voor, dat u nooit meer een druppel alcohol drinkt. U gaat aan het 
infuus. Daarna krijgt u een vetloos dieet."
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Bijna op hetzelfde moment zat de Tukker Harry Nölert in de spreek-
kamer van dokter Samuels. "Kleed je maar uit; nee, houd je onder-
broek maar aan. Allemachtig! Je bent zo krom als een hoepel, man! 
Kun je die rug niet meer recht krijgen?" 
"Misschien heeft het te maken met mijn beroep, dokter". 
"Wat doe je dan voor de kost? Ecologisch vette klei omspitten?" 
"Ik ben omphaloscopist*, dokter."
Samuels pakte de telefoon en informeerde of er nog een bed vrij 
was. "Je hebt geluk. Er is nog een plaats vrij op een tweepersoons-
kamer naast een dronkaard. Ik zal je zeggen wat ik met je ga doen. 
Ik ga je een vertebra-stretcher aanleggen."
En zo geviel het, dat Woody en Harry kamergenoten werden. Harry 
lag ingeklemd in een glimmend apparaat met nastelbare moeren en 
bouten, zoals je ook wel ziet op Friese jachtwerven. Woody lag aan 
een infuus geel te wezen; hij werd niet vluchtgevaarlijk geacht, dus 
bewaking ontbrak. Laat Harry nou een fervent schaker zijn!
Het zal dan ook niemand verbazen, dat er 
na verloop van enige dagen een schaak-
bord  tussen  de  bedden  stond.  Woody 
speelde met zwart en hun stelling zag er 
als volgt uit:
Het zal iedereen duidelijk zijn, dat afgezien 
van  Woody’s  precaire  gezondheidstoe-
stand,  zijn  stelling  er  ook niet  al  te best 
uitzag. 
Harry overwoog Txb4 te spelen en Woody 
in  enkele  zetten  van  het  bord  te  vegen, 
toen  dokter  Samuels  binnenkwam  met  een  Bahco  en  een  set 
steeksleutels.
Hij draaide de moeren wat strakker en vroeg: "Wie is er aan zet?" 
"Au, au, au, ik," zei Harry, "ik neem zijn dame en daarna maak ik 
het af." "Hoeft helemaal niet," zei Samuels, "met de tweede zet is 
het mat." De vraag is: welke zet had Samuels in gedachten? 

(de oplossing en de moeilijke woorden op blz...)
Herman de Boer
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Schaakschool
Het schaakjaar is al weer bijna afgelopen.
Op 22 mei was de laatste les en op 29 mei het examen voor de 
leerlingen van stap 1-3. De uitslag wordt, als het goed is, op de 
avond van 12 juni bekend gemaakt, de diploma-uitreiking vindt op 
de eerste dinsdagavond in september plaats.
Dat duurt dus nog even. Maar als je dan een of meer vrienden (die 
nog geen lid zijn van de schaakclub) meeneemt, kan je ze alvast 
jaloers maken...
Officieel  heten we dus de Schaakschool  Hoogeveen en als  ik  de 
prestaties  zie  van  iedereen,  dan  hebben  de  meesten  wel  veel 
geleerd. In mijn eigen groep (stap 1) waren er een paar leerlingen 
die in vier weken het hele werkboek gewoon even "deden" (en goed 
ook).  Er  was  er  ook  een  die  een  maand  geleden  alleen  maar 
onvoldoendes haalde. Maar de uitslag van het proeftentamen gaf 
wel  aan  dat  de  hele  groep  het  echte  examen straks  kan  halen. 
Gewoon doorzetten.
Leerlingen van Stap 3 hadden en hebben het heel wat zwaarder. 
Maar als je het diploma van stap 3 hebt gehaald, dan mag je je 
beginner-af noemen !
Meester Mark maakte afgelopen week de leerlingen van zijn groep 
al  enthousiast  voor  het  meespelen  in  de  competitie  van  de 
"groten" : vroeg beginnen en snel spelen, dan raken die oudjes van 
slag en kan je altijd van ze winnen en ben je ook nog eens vroeg 
thuis, zodat je ouders niet klagen.
Waarschijnlijk  zal  in  elk  geval  de  groep  van  meester  Christiaan 
volgend jaar aantreden in het gelid van de club. De oudere leden 
zijn dus hierbij gewaarschuwd.
Ondertussen doen een aantal leerlingen van stap 1 en 2 hun best 
om  op  toernooien  ervaring  op  te  doen:  Frank,  Mark  en  Mieke 
hebben aan 4 toernooien meegedaan, met steeds betere resultaten; 
Thijmen, Jorian en Bas proberen hen in te halen.
Volgend  jaar  hebben  we  dus  een  mooie  groep  om  ook  buiten 
Hoogeveen successen te boeken. Hopelijk zijn Karel en Christiaan 
ook weer van de partij. En de anderen natuurlijk ook.
Prettige vakantie en tot ziens in september.

meester Timon Bos
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Uitslagen interne Competitie

Uitslagen 9e ronde
F. v.Amerongen - A. Lunenborg 1-0
W. de Berg - B. de Graaf 0-1
H. Boeren - G. Jagt 1-0
M. Bonting - L. v/d Meer 0-1
T. Bos - J. v.Hoorn 1-0
R. Danker - T. Jonker rem
M. Eggersman - J. v.Til 1-0
A. ten Haken - W. Stevens 0-1
K. Hofstee - B. Janmaat 0-1
M. Hofstra - K. v/d Sluijs 0-1
L. de Jonge - C. Mol 0-1
T. Kelfkens - G. Jansen 0-1
J. Krikken - F. Doornbos 0-1
P. Nijmeijer - K. Riethorst 1-0
W. Piepot - D. de Jong 1-0
H. v/d Ploeg - J. Abercrombie 0-1
H. Reinders - P. de Jong rem
H. Verwijs - T. v.Seventer 1-0

Uitslagen 10e ronde
B. Janmaat - G. Jansen rem
C. Mol - T. Kelfkens rem
K. Hofstee - F. v.Amerongen rem
R. Hofman - M. Eggersman 1-0
K. v/d Sluijs - A. Lunenborg 1-0
W. Stevens - L. de Jonge 1-0
T. Jonker - M. Hofstra rem
R. Danker - J. v.Til rem
H. Verwijs - G. Krol 1-0
F. Doornbos - T. Bos rem
W. Piepot - S. Wartan 1-0
T. v.Seventer - A. ten Haken rem
D. Antheunisse - J. Krikken 0-1
D. de Jong - L. v/d Meer 1-0
M. Bonting - H. v/d Ploeg rem
J. Abercrombie - P. de Jong 0-1
H. Reinders - W. de Berg 0-1

K. Riethorst - H. Boeren 1-0
Uitslagen 11e ronde
F. v.Amerongen -  R. Danker 1-0
H. Boeren -  H. Reinders 0-1
M. Eggersman -  C. Mol rem
B. de Graaf -  D. Antheunisse 0-1
A. ten Haken -  T. Bos 1-0
A. Jagt - J. Abercrombie 0-1 R
D. de Jong -  F. Doornbos rem
L. de Jonge -  H. Verwijs rem
P. de Jong -  J. v.Hoorn rem
A. Lunenborg -  K. Hofstee rem
T. Kelfkens -  B. Janmaat 0-1
G. Krol -  M. Hofstra rem
L. v/d Meer -  P. Nijmeijer 1-0
H. v/d Ploeg -  W. de Berg 1-0
T. v.Seventer -  T. Jonker rem
J. v.Til -  W. Piepot 1-0
S. Wartan -  K. Riethorst 1-0

Uitslagen 12e ronde
D. Antheunisse - L. v/d Meer 1-0
W. de Berg - J. Abercrombie 1-0
T. Bos - S. Wartan 0-1
R. Danker - T. v.Seventer 0-1
A. ten Haken - G. Krol 1-0
K. Hofstee - T. Kelfkens rem
M. Hofstra - F. v.Amerongen rem
J. v.Hoorn - F. Doornbos rem
B. Janmaat - M. Eggersman 1-0
G. Jansen - C. Mol 0-1
D. de Jong - K. Riethorst 1-0
L. de Jonge - J. v.Til rem
T. Jonker - H. Verwijs 1-0
A. Lunenborg - W. Stevens rem
J. Oldenkamp - W. Piepot 1-0
H. Reinders - M. Bonting 1-0
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Ranglijst na 13 ronden

Naam  Punten 
1. B. Janmaat 764.0
2. C. Mol 662.5
3. F. v.Amerongen 642.5
4. G. Jansen 621.0
5. W. Stevens 582.0
6. R. Hofman 566.0
7. K. v/d Sluijs 555.5
8. J. v.Til 551.5
9. H. Verwijs 521.5

10. T. Jonker 508.5
11. T. Kelfkens 490.5
12. K. Hofstee 476.0
13. H. de Boer 463.0
14. J. Oldenkamp 458.5
15. A. ten Haken 457.5
16. O. Sadallah 438.0
17. T. v.Seventer 424.5
18. F. Doornbos 424.0
19. A. Lunenborg 422.0
20. L. de Jonge 393.0
21. M. Hofstra 387.0
22. S. Wartan 385.5
23. G. Krol 379.5
24. M. Eggersman 374.0

Naam  Punten
25. D. de Jong 355.5
26. R. v/d Star 348.0
27. D. Antheunisse 347.5
28. R. Danker 320.5
29. W. Piepot 320.0
30. J. Krikken 318.0
31. P. Nijmeijer 315.5
32. J. v.Hoorn 296.5
33. B. de Graaf 287.0
34. M. Bosma 284.0
35. T. Bos 260.0
36. H. Reinders 254.5
37. M. Snuverink 250.5
38. P. de Jong 242.5
39. J. Abercrombie 222.5
40. M. Bonting 222.0
41. H. Boeren 222.0
42. K. Riethorst 214.5
43. W. de Berg 214.0
44. H. v/d Ploeg 206.5
45. H. Swarts 201.5
46. L. v/d Meer 171.0
47. A. Jagt 139.0
48. G. Jagt 136.0

12



Stand per groep na 
13 ronden

Naam Punten
A-groep

1. B. Janmaat 764.0
2. C. Mol 662.5
3. G. Jansen 621.0
4. K. v/d Sluijs 555.5
5. T. Kelfkens 490.5
6. K. Hofstee 476.0
7. O. Sadallah 438.0
8. T. v.Seventer 424.5
9. A. Lunenborg 422.0

10. L. de Jonge 393.0
11. M. Hofstra 387.0
12. M. Eggersman 374.0
13. R. Danker 320.5
14. M. Bosma 284.0

B-groep
1. F. v.Amerongen 642.5
2. W. Stevens 582.0
3. R. Hofman 566.0
4. J. v.Til 551.5
5. H. Verwijs 521.5
6. T. Jonker 508.5
7. A. ten Haken 457.5
8. G. Krol 379.5
9. D. de Jong 355.5

10. W. Piepot 320.0
11. J. Krikken 318.0
12. T. Bos 260.0
13. K. Riethorst 214.5
14. L. v/d Meer 171.0

C-groep
1. H. de Boer 463.0
2. J. Oldenkamp 458.5
3. F. Doornbos 424.0
4. S. Wartan 385.5
5. R. v/d Star 348.0
6. D. Antheunisse 347.5
7. P. Nijmeijer 315.5
8. J. v.Hoorn 296.5
9. B. de Graaf 287.0

10. H. Reinders 254.5
11. M. Snuverink 250.5
12. P. de Jong 242.5
13. J. Abercrombie 222.5
14. M. Bonting 222.0
15. H. Boeren 222.0
16. W. de Berg 214.0
17. H. v/d Ploeg 206.5
18. H. Swarts 201.5
19. A. Jagt 139.0
20. G. Jagt 136.0
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Uitslagen 13e ronde
J. Abercrombie - H. Boeren 0-1
D. Antheunisse - T. Bos rem.
W. de Berg - J. Oldenkamp 0-1
F. Doornbos - P. de Jong rem.
B. de Graaf - H. Reinders 1-0
M. Hofstra - R. Danker rem.
G. Jansen - M. Eggersman 1-0
T. Kelfkens - L. de Jonge rem.
A. Lunenborg - B. Janmaat 0-1
C. Mol - K. v/d Sluijs rem.
K. Riethorst - J. v.Hoorn 0-1
T. v.Seventer - K. Hofstee 1-0
W. Stevens - G. Krol 1-0
J. v.Til - T. Jonker 1-0
H. Verwijs - W. Piepot 1-0
S. Wartan - D. de Jong 0-1

Uitslag snelschaak 29 mei

1 Mol Chr. 6.5
2 Hofstee K. 5.5
3 Sluys K. van der 5.0
4 Jong D. de 4.5
5 Eggersman M. 4.5
6 Janmaat B. 4.5
7 Bottema J. 4.5
8 Amerongen F. van 4.0
9 Piepot W. 4.0
10 Til J. van 3.5
11 Jonge L. de 3.5
12 Haken A. ten 3.0
13 Verwijs J. 3.0
14 Hofstra M. 3.0
15 Jonker T. 3.0
16 Riethorst K. 3.0
17 Danker R. 2.5
18 Nijmeijer P. 2.5
19 Ploeg H. van de 2.5
20 Meer L. van der 2.0
21 Reinders H. 2.0
22 Berg W. de 0.5
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Oplossingen Woody

Oplossing van partij Drie 
Harry dacht even na en zei toen: "Dat geloof ik nog niet. Ik zou Dg7 
kunnen spelen en daarna Le5, maar voor zwart is in dat geval het 
verlossende antwoord ...Dd4. Dan is het de volgende zet niet mat, 
want bij  Lg5+  komt  ...Pxg5,  en bij  Le5+ komt ...Dxe5.   Als  ik 
daarentegen Dc1+ speel,  dan zet  hij  zijn  paard er  natuurlijk  niet 
tussen, omdat dan van mijn kant Dxd2++ volgt,  nee, hij  zet  zijn 
dame op d2." 
"Nee, oen, zie je de oplossing niet," zei dokter Samuels.  "Je doet 
gewoon Pg3!!. Pakt hij het paard met de koning, dan is de volgende 
zet Pdxe4++. Pakt hij  het paard op g3 met zijn paard, dan volgt 
Dc1++. Als zijn dame de toren op e1 slaat, dan volgt Pdf5++. Als 
zwart het paard op d6 slaat met zijn dame of met zijn paard, dan is 
het ook afgelopen: mat volgt door Dxd6++. Als zijn paard de loper 
op f6 slaat, volgt Pf7++. Welke andere zet hij ook doet, Pdxe4 is het 
einde." Waarop Samuels rinkelend met zijn gereedschap de kamer 
verliet, Harry en Woody in verbijstering achterlatend. 

In werkelijkheid is dit probleem van Alexander Guliaev. Het heeft in 
1930  in  Italia  Scacchistica  een eerste  prijs  voor  schaakproblemen 
gewonnen.  De rus Alexander Guliaev  is geboren in 1908. Wanneer 
hij gestorven is weet ik niet. Misschien leeft hij nog. Verder moet nog 
vermeld worden, dat iedere gelijkenis met welk ziekenhuis en welke 
medicus dan ook  berust op louter toeval.
(* omphaloscopist = navelstaarder)

Herman de Boer
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Sterker schaken
OPLOSSING VAN TEST 30

Plan A: Hangende pionnen zijn het  sterkst en geven het  meeste 
ruimtelijk  voordeel  als  ze  naast  elkaar  staan.  De  strijd  tegen 
hangende  pionnen  moet  voorzichtig  worden  gevoerd  door  een 
verzwakking van hun opstelling uit te lokken of door zoveel mogelijk 
te vereenvoudigen. Het is niet waarschijnlijk dat een rechtstreekse 
aanval veel resultaat oplevert, omdat je bij de uitvoering tenminste 
enkele stukken uit het centrum moet halen. In dit geval kan wit zijn 
ruimtelijk voordeel ten volle benutten, het centrum beheersen en het 
als  basis  gebruiken  voor  een  aanval  op  de  zwakste  sector.  De 
belangrijkste fout in dit plan is de decentralisatie van de stukken. 

Bedenk ook dat de pion op a2 niet kan worden geslagen, omdat de 
zwarte dame wordt  opgesloten en het  opgeven van de diagonaal 
h2-b8 de zwarte velden verder verzwakt, waardoor de terugkeer van 
wits loper op d2 in het spel gemakkelijker wordt. Kijk maar eens wat 
er gebeurt: 17...Dc6 18.h3 (de c-pion is reeds drie keer verdedigd en 
wit  hoeft deze niet te beschermen door verdubbeling op de c-lijn; 
met de tekstzet bereidt wit Ld2-f4 voor en bevrijdt h2 om ...Pf6-h5 te 
voorkomen) 18...Da4 19.Lf4 La6 20.Pe5 en wits volledige controle 
over het centrum kan gevaarlijk worden voor zwarts koningsvleugel; 
bijvoorbeeld: 20...Ted8? 21.Pxf7! Kxf7 22.Dxe6+ Kf8 23.Ld6 mat, of 
20...Pxe5?! 21.dxe5 Pd7 22.Dg4 met een geweldige koningsaanval.
 
Plan B:  Dit  is het juiste plan.  Zo bereikt  zwart  daadwerkelijk  een 
verzwakking van de hangende pionnen en voltooit de eerste vereen-
voudiging  van  de  stelling,  hoewel  ten  koste  van  zijn  loperpaar. 
Paradoxaal  verliest  wit  na  d4-d5 iets  van zijn  ruimtelijk  voordeel, 
omdat zwart de centrale velden c5 en e5 krijgt. Na 17...Lxf3 18.Dxf3 
e5 19.d5 Pc5 heeft zwart een concreet aanvalsdoel (de c-pion) en 
een even duidelijk verdedigingsplan (blokkade van de d-pion).
Bovendien is het gesloten karakter van de stelling voordelig voor de 
paarden, terwijl het loperpaar pas tot zijn recht komt als wit het spel 
kan openen.    
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Plan  C: Dit  plan  stoelt  op  een  juiste  gedachtegang,  omdat 
vereenvoudiging  voordelig  is  voor  zwart.  Hoewel  de  hangende 
pionnen worden verzwakt, heeft de verandering na 17...Pg4 18.Pe5 
Pgxe5 19.dxe5 echter tot gevolg dat wits ruimtelijk voordeel op de 
koningsvleugel toeneemt en zijn aanvalskansen gevaarlijker maakt 
dan die in plan A. Afgezien daarvan is er nog een tactische tekort-
koming in dit plan, omdat wit gemakkelijk de dreiging ...Lxf3 gevolgd 
door ...Dxh2+ kan opheffen: 17...Pg4? 18.h3! Lxf3 19.Dxf3 Dh2+? 
20.Kf1 en zwart verliest een stuk vanwege de dreiging 21.Lf4 Dh1+ 
22.Ke2 met damewinst. Daar deze variant niet speelbaar is, moet 
zwart 19...Pgf6 spelen met twee tempi verlies.   
Punten voor strategie: plan A: 4, plan B: 10 en plan C: 5.
Punten voor tactiek: 5 als je wits juiste voortzetting zag tegen plan 
C: namelijk 18.h3!
Het verdere verloop van Portisch - Karpov, Bugojno 1978
17...Lxf3! 18.Dxf3 e5 19.Dg3? (wit wil het centrum niet vastzetten, 
wat  voordeliger  is  voor  zwarts  paarden  en  rekent  op  de  variant 
19...exd4 20.Lf4 Dc6 21.Lxh6 zonder zich te realiseren dat de loper 
op h6 verloren gaat na 21...Ph5!
Deze  onoplettendheid  kost  de  d-pion 
zonder  enige  compensatie)  19...exd4 
20.Txe8+ (Portisch  ziet  zijn  fout  en 
probeert  het  paard  op  f6  nog  uit  het 
centrum te krijgen)  20...Pxe8 21.Lf4 Dc6 
22.Lf5 Td8 23.h3 Pc5 zie diagram
De hangende pionnen zijn vernietigd en 
het  verlies  van  de  d-pion  wordt  niet 
gecompenseerd door het loperpaar.
Laten  we  niet  vergeten  dat  dame  en 
paard beter samenwerken dan dame en loper.  Als  we dat  waren 
vergeten kijk dan maar eens wat Karpov doet.  24.Td1 Df6! 25.Lb1 
De6 26.Kh2 Kf8 27.Le5 (wit geeft zijn c4-pion op in de hoop zwarts 
d-pion  terug  te  krijgen,  maar  weer  loopt  alles  anders)  27...Dxc4 
28.Df4 (na 28.Dg4 De6 29.Dxe6 Pxe6 30.Lf5 Td5 met beslissend 
voordeel) 28...Pe6 29.De4 Dd5 30.De2 Pd6 31.a4 Pc4 32.Lg3 Pc5 
(de  twee  lopers  zijn  machteloos  tegenover  de  paarden  in  het 
centrum)  33.La2  d3  34.De1  Dd4  35.f3  Pe3  36.Td2  Te8  37.Dc1 
Pxa4 38.Kh1 Pc5 39.Lf2 De5 40.Lb1 Kg8 0-1.

Vert. Ton van Seventer

17



Individuele scores Nosbo-competitie

In de interne gaat er in de tweede periode wel eens wat mis, maar 
voor het eerste heeft v/d Sluijs het heel goed gedaan. Hofstee en 
Krikken waren goede aanvulling op de top zes, al moest Krikken zich 
de  laatste  wedstrijd  laten  vervangen  wegens  een  vreselijke 
vormcrisis.
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De topper van het tweede is verrassend ‘C-speler’ v/d Star die op 
bord zes steeds weer vrij makkelijk kon uithalen. Ook Jonker heeft 
het goed gedaan.
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Marijn Hofstra bracht zijn opmerkelijke opmars van het afgelopen jaar 
ook tot uiting met een topscore voor het derde team. De beslissing 
om Sadallah halverwege het seizoen in te zetten in het derde met 
twee invalbeurten in het eerste heeft ook cruciale punten opgebracht.
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Van degenen die meer dan de helft van de wedstrijden meespeelden 
waren Oldenkamp en Van Hoorn topscorer. Maar tel de invalbeurt 
van Hofman in het tweede mee en dan is hij met 83% de beste!
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Getergd...

Getergd door de herinnering aan onze smadelijke nederlaag op 12 
januari  uit  tegen  Kasteel  2  (waarbij  we  onze  kansen  op  het 
kampioenschap  vergooiden)  traden  we  op  3  april  thuis  aan  met 
Hoogeveen 1 tegen hun eerste team. Vooral ik faalde in Coevorden 
door een dik gewonnen stelling weg te blunderen (als ik gewonnen 
had, was het tenminste 4-4 geworden).
Bovendien zat mij mijn nederlaag van de week daarvoor tegen Gert 
Jansen dwars; ook een partij met 39 gave zetten die ik op de 40e  zet 
grondig verknoeide. Men begrijpt hoe geladen ik op 3 april ten strijde 
trok. Nog met zwart ook.
Helaas kwam ik moeizaam uit de opening. Ik besloot derhalve een 
pionnetje  op te  geven om mijn  torens  snel  te  centraliseren.  Mijn 
tegenstander dirigeerde zijn stukken naar de damevleugel om nog 
een tweede pion te verschalken en ik loerde op een overval op de 
koningsvleugel.
Na de 18e zet van wit (De2-b2) was de eerste 
diagramstelling  bereikt.  Ik  speelde  18...Pe5, 
dreigt  slaan  op  c4  en  een mogelijke  sprong 
naar d2, maar veel belangrijker is dat veld c6 
vrij komt voor de toren om op de 6e rij mee te 
kunnen doen aan de koningsaanval, zodat met 
name het paardoffer op f3 in de stelling komt.
Het  vervolg  was:  19.Pxb6  Tc6  20.Tfd1 
Gelukkig!  Wit  heeft  behoorlijk  lang  nagedacht  over  zijn  ‘winnend’ 
voordeel op de damevleugel, maar heeft kennelijk verder niks in de 
gaten. Tijd om verwoestend uit te halen.
20...Pf3+ ! (diagram 2)
Kan  hij  het  offer  aannemen?  Ik  had  zitten 
kijken naar varianten als 21.gxf3 Dg5+ 22.Kh1 
Dh5 23.Tg1 Dxf3+ 24.Tg2 Tg6 25.Tg1  Te1! 
gevolgd door Dxg2 mat. 
Prachtig  bedacht,  maar  wit  kan  23.De2! 
spelen.  Dan  leidt  T6e6  hooguit  tot  remise, 
want  op  23...Txe2  volgt  Td8  en  mat.  De 
zwarte dame moet veld d8 blijven dekken.
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Misschien met 21...Tg6+ 22.Kh1 Df6? Maar ach, er volgt 23.f4! Dxf4 
en daar heb je hem weer: 24.De2! en wit komt na 24.T6e6 weer op 
tijd met de dame op f1.
De oplossing is even simpel als verrassend: Na 21.gxf3 speelt zwart 
Dh4! Nu baat f4 niet wegens Dg4+ etc. en is er ook geen andere 
verdediging tegen Th6. Nemen op f3 is dus taboe.
(Op verzoek van Klaas is deze stelling nagekeken met de computer. 
Tegen Dh4 en Th6 is inderdaad geen verdediging mogelijk, maar wat 
alleen een meester achter het bord zou zien, is dat zwart hiermee 
twee zetten zonder schaak achter elkaar doet. De dame hoeft niet 
met spoed naar f1 en daarom kan ook de T in de tegenaanval.
De computer ruikt meteen zijn kans: 21.gxf3 Dh4!? 22.Te1! en omdat 
zwart  nog niet  met  Th6 klaar  staat  voor  Dxh2 mat  zit  er  weinig  
anders op dan Td8 23.Db5 en met zoveel dreiging tegen e8 heeft  
zwart te weinig compensatie voor het paard.  FvA)
De partij ging derhalve als volgt verder, met een geforceerd toren- en 
paardoffer dat onze teamleidster Anky zo ontzette, dat ze mij na m’n 
26e  zet  toefluisterde  dat  ik  toch  remise  had  kunnen  nemen met 
eeuwig schaak. Toe nou! 
21.Kh1 Th6 22.h3 Txh3+ 23.gxh3 Dc7 24.Kg2 Dh2+ 25.Kxf3 
Dxh3+ 26.Kf4  f5  27.Tg1  Te4+ 28.Kg5 h6+  en  hij  geeft  op 
wegens 29.Kg6 Te6 mat. Zo’n matbeeld geeft veel voldoening.

Klaas van der Sluijs

Bekerfinale

Op 22 mei werd de finale van het knock-out bekertoernooi gespeeld 
door Klaas van der Sluijs en Christiaan Mol. Klaas liet zich ergens een 
pionnetje afnemen, maar had daarna zijn verdediging nog net op tijd 
zo  degelijk  in  elkaar  gestoken  dat  er  geen  doorkomen aan  was. 
Binnenkort spelen ze over.

Uitslag halve finales:
Michiel Bosma - Christiaan Mol 0-1 R
Hans Verwijs - Klaas v/d Sluijs 0-1
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Ratinglijst per 1 juni 2001
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