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LAAT.
Een beetje laat - op de laatste speelavond nog wel - komt het
laatste nummer van dit seizoen uit. Die vertraging is te wijten aan
de heren van de dienst Automatisering van het ziekenhuis Bethesda.
Van hen had ik een printer in bruikleen, die zij onlangs - met spoed
- weer terug vroegen. En zo had ik een computer die uitpuilde van de
artikelen - maar geen printer om het uit de draaien.
Gelukkig was de clubkas ondertussen al weer zo op orde dat we een
geheel nieuwe konden aanschaffen. Niet een mooie 24-naalds zoals ik
hem mezelf toewenste, maar toch een alleszins acceptabele 9-naalds.
Wiens letter u nu kunt bewonderen.
Het goede nieuws is natuurlijk het kampioenschap van het eerste
achttal. Hoewel nipt (tot op het laatste halfje bleven de
Veendammers weerstand bieden) kon er een gelijk spel bereikt
worden,en bleef daarmee een voorsprong van twee punten op de rest
van het veld gehandhaafd. Een hele prestatie van v Seventer en zijn
mannen.
Het tweede heeft in de laatste ronde een reglementaire 8-0
overwinning op Gieten geboekt (dat al gedegradeerd was en derhalve
geen echte lust meer had om de laatste wedstrijd te spelen) en
bereikte daarmee een fraaie middenpositie.
De klus voor beide achttallen wordt nu om zich volgend seizoen in
hun beider klasse te handhaven! Waarmee ik hen veel sterkte toewens.
In dit nummer verder een verslag van het door Christiaan Mol
gewonnen snelschaak toernooi, en een herhaling uit mijn serie "De
Opening". Twee nummers geleden was dit artikel door copieerproblemen
in een aantal exemplaren in het ongerede geraakt. Vandaar.
Voordat ik iedereen voor de vakantie uitwuif nog even de
waarschijnlijke datum voor de jaarvergadering: dinsdag 21 augustus.
De competitie start dan weer op 28 augustus. Maar dit onder enig
voorbehoud! De preciese datum komt u tegen in de zomer-editie van
"Aanzet" die begin augustus zal uitkomen. Hierin dan ook de stukken
voor de jaarvergadering.
Ik wens iedereen een prettige vakantie toe! En voor hen die hun spel
nog willen verbeteren: veel studie vreugde!
JvE

Op 't nippertje.
De
laatste
ronde
moest
de
beslissing
brengen
omtrent
het
kampioenschap in de tweede klasse A. Hoogeveen speelde tegen
Veendam. Het eerste had twee punten voorsprong, doch de Veendammers
hadden een dusdanig groot aantal bordpunten, dat bij winst zij de
eerste plaats zouden opeisen.
De Hoogeveners hadden dus aan een gelijk spel voldoende.
De heren v Til en Jansen hadden - op verzoek van Veendam vooruitgespeeld. Aan het eerste bord bereikte v Til met sekuur spel
een mooie remise. Klaarblijkelijk bevalt deze plek hem wel - hij
scoort hier tenminste geregeld hele of halve puntjes.
3

Jansen speelde aan het zesde bord - min of meer in de verwachting
dat hij een heel punt binnen sou halen. Dit lukte niet helemaal. met
zwart mislukte zijn Siciliaanse opening min of meer - maar met taai
verdedigen lukte het hem het afbreken te bereiken. Waarover zo
straks meer.
Dan, zaterdag overdag, naar Uithuizen. Vd Kooij moest wegens ziekte
afzeggen, waarvoor dan ondergetekende inviel. Overigens zeer tot
verdriet van mijn vrouw en kinderen die me op mijn vrije zaterdag
maar node zagen gaan.
Na een dik uur rijden, terwijl het buiten steeds warmer en zonniger
werd, kwamen we dan in het verre Uithuizen aan (waarom toch in zo’n
verre uithoek? Om eerzame huisvaders in Zuid-Drente te pesten?) In
de sporthal aldaar stonden de tafels in lange rijen klaar. Echt
gezellig oogde het niet, moet ik eerlijk zeggen.
Met een vertraging van slechts twintig minuten kon het festijn
beginnen. Waarna voor mij de omgeving duidelijk minder belangrijk
werd, en mijn wereld zich verkleinde tot het bord met de edele tweeen-dertig stukken.
Al viel me tussendoor wel nog het toilet op. Deze viel slechts te
betreden indien de voeten gehuld waren in stevige lieslaarzen. De
twee armetierige toiletten waren duidelijk onvoldoende voor de
aanwezige hoeveelheden blazen. Gelukkig stonden en enkele bomen in
de omgeving.
We waren vol goede hoop vertrokken, maar daar was aan het eind van
deze schaakdag eerlijk gezegd niet zo veel meer van over. Er was nog
maar weinig beslist, en, eerlijk gezegd, echt florissant stonden we
er niet meer voor.
Wim Stevens offerde op een gegeven moment drie pionnen voor een
stuk, maar zijn tegenstander gaf gelijk al het stuk terug. Met twee
pionnen meer was daarna de winst eenvoudig. De heer Baas trof het
niet, hij had een van de sterkere Veendammers tegenover zich, en
verloor dan ook kansloos.
Waarmee ook alle geëindigde partijen genoemd zijn! Een eindeloos
geharrewar volgde om de afspraken rond te krijgen. De speaker moest
twee keer om de uitslag roepen, voordat alles eindelijk in kannen en
kruiken was.
De Jonge en vd Laan konden niet tot overeenstemming komen, en lieten
daarom hun stelling arbitreren. Omdat winst voor vd Laan toch wel
erg dubieus was, trokken de Veendammers dit echter weer in, en werd
tot remise besloten.
De heer v Seventer speelde het eerst uit. Hij ging 24 april al naar
Veendam toe. Aanvankelijk zou hij
samen met Jansen gaan, maar de
laatste had zijn stelling nog onvoldoende bekeken en kon daarom niet
mee. De reis naar Veendam werd aangevat met een gematigd pessimisme.
Men zie de afgebroken stelling:
A. v Seventer - G. Bosma
Wit had een paar zetten terug een
goede kans op remise laten liggen,
en staat nu ronduit verloren. Hij
had afgegeven:
1.Kf3 waarop volgde: 41...Tb3+ 42.
Kf2 Pxe5? De analyse had zich vooral
gericht op 42...Tb8! Torenruil volgt
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dan geforceerd.
Waarschijnlijk had wit dan met zijn paard de vrije a-pion moeten
blokkeren, maar zwart kan dan op de koningsvleugel overwicht
verkrijgen. Naar alle waarschijnlijkheid wint hij dat ook wel. Het
nu ontstane toreneindspel is met enige moeite nog remise te houden.
42.fxe5 Ta3 44.Tc8 Kf7 45.Tc7+ Ke6 46.Txh7 Ke5 47.Te7 Kf6 48.Tc7 a5
49.Kg2 a4 50.Tc6+ Kg5 51.Tc4 Ta2 52.Kf3 Tal 53.Kg2 Kf6 54.Tc6 Kg2
55.Tc4 a3 56 Ta4 a2 57.Kh3 Kf6 58.Kh4 g5 59.Kh5 g4 60.Ta6+ Ke5 61
Kg5 Ke4 62.Ta4+ Kd3 63.Ta3+ Kc2 64.Ta8 en remise. Zwart komt niet
meer verder.
Dit was een meevaller. De stand was daarmee op 2½ - 2½ gekomen. Wij
hadden dus nog 1½ punt nodig, de Veendammers nog 2, om kampioen te
te worden. Dus, de rest gordde zich nog eens aan. Dinsdag l mei
werden de volgende twee partijen uitgespeeld: v. Eijk en de Vries.
Allereerst mijn eigen partij. Op de klassieke Konings-Indische
manier poogde ik een aanval op de koningsvleugel te creëeren, die
mijn tegenstander echter geschikt wist af te slaan. Waarna hij (even
klassiek) op de damevleugel voordeel bereikte. In een iets mindere
positie lukte het me echter de pionnen vast te zetten, waardoor een
remise-stelling was bereikt:
S. Prins - J. v Eijk
Stand na de 40e zet van zwart.
Wit had 41.h4 afgegeven, en na
41...Kf7 42.h5 Pf8 werd tot remise
besloten. 42. hxg5 hxg5+ en 43. Ph4
had eerder zwart kansen gegeven. Had
ik een serieuze winstpoging willen
doen, dan had ik 41...h5 moeten
spelen. Echter, na 42.hxg5+ Kxg5
43.gxh5 Txh5+ 44.Kgl Lc7 45.Kfl Tah8
46.Ke2 Th1 47.Lgl T8h2+ 48.Lxh2 Txel
49.Txel heeft wit met zijn twee
torens ruim voldoende compensatie
voor de dame.
Beide
torens
dringen
in
goede
samenwerking binnen over de g-lijn
en de h-lijn.
Zwart staat verloren.
Met dus een stand van 3-3 had toen
Rob de Vries de matchwinnaar kunnen
wezen. Hij had afgebroken met een
pion meer:
R. de Vries - A.J. Grashuis
Stand na de 40e zet van zwart.
aanvankelijk leek het goed te gaan:
41.Df2 Lg7 42.Do2 Dfl 43.Df2 Dd3
44.g3 Ph3 45.De2 e4?! Deze zet was
in de analyse niet op het bord
geweest.
46.Dxd3
(46.Pxe4??
kan
natuurlijk
niet;
46.fxe4
Dxe2
47.Pxe2 Pxg1 48.Kxg1 Lxb2 leidt tot
remise;
ook
46.Dxe4
schijnt
op
nadelen te stuiten, maar die ben ik
eventjes vergeten -de tekstzet was in ieder geval goed) 46...exd3
5

47.Le3? (Maar dit is de beslissende fout. Veel beter is 47 Pd1!,
waarna pion b2 gedekt wordt, alsook veld f2. Bovendien blijft dan
het zo belangrijke paard op het bord. De koning loopt op zijn gemak
naar het centrum, en haalt pion d3 op).
47...Lxc3 48.bxc3 Pf2+ 49 Kgl Pdl 50.Kfl Pb2 51.Kf2 Pc4 52.Lxh6 en
hoewel wit nu twee pionnen voor staat is het remise. De pionnen op
a3 en c3 zijn immers vleugellam. Rob probeerde het nog een paar
zetten, maar berustte toen toch maar in het gelijke spel, waardoor
(bij 3½-3½) de gehele verantwoording nu kwam te berusten bij de heer
Jansen. Diens afgebroken stelling was als volgt:
Smit - Jansen
Wit had, zoals verwacht, 41. Tfdl
afgegeven (hij verhoogt de druk op
pion d6), waarop nu 41...Pf7 volgde.
Jansen besluit, terecht, een defensieve strategie te volgen. Hij geeft
de sterke positie van het paard
vrijwillig op, ter verhoging van de
mobiliteit van de torens. Wit kon dan
ook geen winst meer vinden, en na nog
dertig zetten werd het remise.

ondernemen, reikte
feliciteerde
het
kampioenschap.

Illustratief is nog de slotstelling.
Jansen had net Ke7-f7 gespeeld, en
zijn tegenstander, die terecht inzag
dat hij geen enkele aktie meer kon
hem de hand, en
team
met
het

Jansen vertelde, dat hij zo’n veertig
analyse-uren in de afgebroken stelling
had zitten. Geen vergeefse moeite dus!
Eindelijk
kon
de
eindstand
4-4
genoteerd worden, en daarmee was het
kampioenschap voor Hoogeveen l een
feit. Maar op het nippertje - tot het
laatste halfje - moest er om gevochten
worden.
JvE

De totale uitslag:
Veendam
J.E. Slim (1925)
S. Prins (1605)
G. Bosma (1565)
L. Smant (1555)
A.J. Grashuis (1710)
W.F. Smit (1470)
J. vd Laan (1510)
J.W.H.A. Bijen (1525)

-

Hoogeveen
J. v Til
J. v Eijk
A. v Seventer
W. Stevens
R. de Vries
G. Jansen
L. de Jonge
K. Baas
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4-4
½-½
½-½
½-½
0-1
½-½
½-½
½-½
1-0

De uitslagen van de laatste, zevende ronde
(in dat verre gat Uithuizen) waren als volgt:
Valthermond
Hoogeveen 2
Veendam
Assen 2

-

Kasteel
Gieten
Hoogeveen 1
Ter Apel

1½-6½
8 -0
4 -4
4½-3½

Hetgeen de stand dus brengt op:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

12
11
11
11
6
4
2
0

33
37½
37
33
25½
23½
20½
14

Met alle NOSBO-wedstrijden gespeeld is er natuurlijk ook een
eindklassement op te maken van beste NOSBO-speler van Hoogeveen.
Glorieus gewonnen door de Jonge, voor Jansen en v Seventer. Bravo!
l. L. de Jonge
71%
5
7
2. G. Jansen
66%
4
6
3. T. v Seventer
64%
4½
7
4. A. vd Kooij
60%
3
5
K. Riethorst
6. R. Hofman
58%
3½
6
7. W. Stevens
50%
3½
7
R. de Vries
9. J. v Eijk
50%
3
6
10. K. Baas
50%
2½
5
T. Jonker
12. J. v Hoorn
50%
2
4
13. J. v Til
42%
3
7
14. J. Oudman
30%
1½
5
15. J. Oldenkamp
25%
1½
6
16. H. Reinders
0%
0
7
En die arme Reinders bungelt hopeloos onderaan met zijn nul punten

De remisekoning
Het Aljechin-Herdenkings-Toernooi in Moskou, 1956, was zeer sterk
bezet, en er werden tamelijk veel partijen zonder werkelijke strijd
remise gegeven, de zg. salon-remises. Grootmeester Flohr (die zelf
tegen sterke meesters nog nooit een remise afgeslagen heeft, en
toenmalig de remisekoning), die in dit toernooi niet meespeelde,
maakte zijn kollega's heftige verwijten vanwege hun al te grote
vredeslievendheid.
"Hoe zou u dan spelen?" wierp een van hen hem toen tegen, waarop
Flohr ontwijkend antwoordde: "Het gaat hier om een AljechinHerdenkings-Toernooi, niet om een Flohr- Herdenkings-Toernooi!"
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Het is misschien niet een-twee-drie te zien,
maar wit geeft mat in
een luttel aantal zetten.
Hoe?

Jeugd topvluggeraars.
Het paas-snelschaaktoernooi bleek een spannend gebeuren met snel
wisselende kansen. Vooral uit de vrijdagavond club bleek veel nieuw
talent naar boven te komen. Vijfentwintig deelnemers gingen van
start, waaronder wederom de zoon van Hofman, en de jongemannen
Schurer, Mol en Koppe. De laatste had ook zijn vader meegenomen. De
eerste ronde bracht weinig verrassingen - behalve misschien de
nederlaag van Wim Stevens tegen de Jonge. Maar Stevens verliest
meestal de eerste ronde. Nog druk met het organiseren of zo?
Pas in de derde ronde begon de strijd pas goed. Mol - de Vries werd
remise, de Jonge - van Eijk werd 0-l, en Koppe jr. won van Hofman
sr. - wat een kopposite bracht voor v Eijk en Koppe jr, beiden nog
ongeslagen. Hun onderlinge duel werd in het voordeel van de laatste
beslist, waardoor de jonge Koppe ongedeeld aan kop kwam. Christiaan
Mol zat hem met een half punt op de hielen. Opvallend hierachter
volgden Dun, Ploeger en Hofman sr met 3 punten (met v Eijk).
Na de volgende - vijfde - ronde wisselde de kopposite wederom. In
een onderling duel won Mol van Koppe, waardoor nu Christiaan aan kop
ging. Omdat deze in de zesde ronde op zijn beurt weer van v Eijk
verloor, en Koppe van de Vries won, kwam er opnieuw verandering in
de top van de ranglijst. Nu dus Koppe en v Eijk weer aan kop, een
half punt daarachter Mol, en daar weer een half punt achter Oudman,
Ploeger en Stevens.
Met nog twee rondes te gaan nog volop spanning ...
In de zevende ronde versloeg de heer Oudman spektakulair v Eijk,
waarmee de laatste zo goed als uitgeschakeld was voor winst. Koppe
verloor van Stevens, en alleen Mol wist te winnen (van Ploeger).
Waardoor hij weer alleen op kop kwam. In de laatste ronde deed
Christiaan zijn plicht door Oudman te verslaan, en werd zo ongedeeld
eerste.
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Erik Koppe moest de tweede plaats delen met Stevens (beiden wonnen,
van resp. de Jonge en v Eijk), maar daarmee belandden beide
jeugdleden toch op de eerste plaatsen. Een prachtige prestatie!!
De heren Oudman en Hofman sr. moesten nog een beslissingspartij
spelen om de prijs voor de beste B-speler - beiden waren op een
gedeelde vierde plaats geeindigd. Dit partijtje werd door Hofman
gewonnen.
En Jonker - stilletjes weer opgeklommen tot de vierde positie - ging
weer eens met de taart voor de beste C-speler naar huis. Waarna er,
nu door acht man, aangeschoven werd voor een afsluitend spelletje
doorgeefschaak. Wederom ontstonden er hilarische tonelen, maar het
duo Tino Jonker - Wim Stevens wist hier nog het best overzicht in te
houden, en won nog vrij eenvoudig.
De uitslag van het vlugger-toernooi:
1. C. Mol
6½
2. E. Koppe jr.
6
W. Stevens
4. J. v Eijk
5. R. Hofman sr
T. Jonker
8.

12.

16.
18.

22.
24.

J. Oudman
L. de Jonge
H. Lahuis
J. Oldenkamp
W. Piepot
K. Baas
G. Krol
P. Ploeger
K. Riethorst
Koppe sr.
R. de Vries
G. Dun
J. v Hoorn
H. Reinders
R. Veninga
Schurer
Hofman
R. Zijffers

4½

4

3½
3

2
½
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Half-open spelen.
Het is al weer enige tijd geleden dat we de groep van "open spelen"
(l.e4 e5) besproken hebben.
Nu dus de half-open openingen: l. e4, niet e5.

1. Caro-Kann: 1.e2-e4 c7-c6 2.d2d4 d7-d5.
Zwart bereidde zijn opmars in het
centrum voor met c7-c6. Wit kan de
hoofdvariant vermijden met 2.c4
d5, maar dit is niet gebruikelijk.
Vanuit deze stelling heeft wit
drie keuzes:
a. ruilen: 3.exd5 cxd5 Belangrijk
voor zwart wordt nu de ontwikkeling van Lc8 voordat hij e7-e6
speelt, bv. 4.Ld3 Pc6 5.c3 Pf6
6.h3 g6, met gelijk spel. Scherper
speelt wit de Panov-aanval 4.c4
Pf6 5.Pc3 Pe6 6.Lg5, waarna zwart
wel met e7-e6 moet dekken.
b.

c.

doorschuiven: 3.e5 Ook nu moet zwart eerst de loper op c8
ontwikkelen, 3...Lf5. Wit moet nu vroeg of laat Ld3 spelen (om
veld c2 te beschermen), waarna na ruil op d3 zwart van zijn
slechte loper verlost wordt. Als hij dan ook nog tot c6-c5 kan
komen, staat hij al veel beter.
dekken: 3.Pc3. Handhaaft nog even de spanning in het centrum,
die zwart vervolgens gedwongen is op te heffen (3...e6 sluit de
loper in; 3...Pf6 4.e5). Dus: 3...dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4
h6 7.Pf3 Pd7. Wit houdt enig ruimteoverwicht.

2. Siciliaans: l.e2-e4 c7-c5.
Gebruikelijk is nu 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3.
Wit heeft dan iets meer bewegingsvrijheid; zwart de half-open clijn. Vaak zien we, dat wit lang, en zwart kort rocheert, waarna een
zeer scherpe strijd ontstaat, met een koningsaanval op beide
vleugels. Vanzelfsprekend kan wit ook rustiger varianten kiezen.
Enkele voorbeelden:
a. Scheveningse variant: 5...d6 6.Le2 e6 7.0-0 Le7 8.Le3 0-0 9.Pb3,
waarna ter gelegener tijd de opmars f2-f4 volgt. Wit staat iets
beter. (Ook 9.f4 is mogelijk, met iets scherpere verwikkelingen)
b. De Draak: 5...d6 6.Le3 g6 7.f3 Lg7 8.Dd2 0-0 9.0-0-0, waarna de
al eerder genoemde, zeer scherpe, strijd zal ontstaan.
c. Het Najdorf-systeem: 5...a6, met de bedoeling later e7-e5 te
spelen (direkt 5...e5 is minder goed na 6.Lb5+ Ld7 7.Lxd7 Pbxd7
8.Pf5 met groot overwicht). Bv. 6.Le2 e6 7.Pb3 Le6 8.0-0 Le7
9.Le3 Pbd7 10.f3, met gelijk spel.
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3. De Franse verdediging: 1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5.
Het verschil met de Caro-Kann is, dat nu Lc8 onmiddellijk ingesloten
is, maar dat de opmars c7-c5 in een zet uitgevoerd kan worden. Ook
nu weer heeft wit de keuze uit de bekende drie mogelijkheden:
a. ruilen: 3.exd5 exd5 In tegenstelling tot de Caro-Kann ontstaat
nu een symmetrische stelling, waarin de remisekansen groot zijn.
Over het algemeen kan zwart simpel de zetten van wit nadoen.
b. doorschuiven: 3.e5 In verband met de ingesloten positie van de
loper iets beter voor wit. Zwart moet de witte centrumspositie
zien te ondermijnen met c7-c5, en later evt. f7-f6. Lukt dat
niet, dan houdt wit ruimer spel.
c. dekken: 3.Pc3 (ook 3.Pd2 kan, maar
leidt meestal alleen tot zetverwisseling). Zwart kan heel goed de
spanning in het centrum nog even
handhaven, bv. 3...Lb4, waarna kan
volgen: 4.e5 c5 (de pionzet c7-c5 is
essentieel in de Franse verdediging!) 5.a3 Lxc3 6.bxc3
Met een gecompliceerde stelling. Beide
partijen hebben ongeveer gelijke kansen.

4__ Aljechin: 1.e2-e4 Pg8-f6.
Zwart tracht zijn tegenstander te verleiden tot het vormen van een
breed pionnencentrum, dat dan uiteindelijk ondermijnd kan worden.
Bijvoorbeeld het jachtspel: l.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.c4 Pb6 5.f4
dxe5 6.fxe5 Lf5 7.Le3 e6 8.Pf3 Pc6 9.Pc3 Dd7 10.Le2 0-0-0 11.0-0 met
een moeilijke en ingewikkelde stelling.
5_ De Pirc: 1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Pg8-f6 3.Pbl-c3 g7-g6
Zwart voorkomt dat wit een werkelijk breed centrum gaat vormen. Wel
laat hij hem in het begin de velden d4 en e4 bezetten, maat gaat
deze dan al spoedig vanaf de flanken aanvallen. Bijv.: 4.Pf3 Lg7
5.Le2 0-0 6.0-0 Pbd7 7.Lf4 c5 8.dxe5 Pxc5 9.e5 met iets meer ruimte
voor wit. Ook veel gespeeld wordt 4.f4, om tot een snellere aanval
over de koningsvleugel te komen.
JvE

Overzicht 14e ronde.
J. v Eijk
- G. Jansen
R. Hofman
- H. Reinders
R. de Vries
- J. v Til
L. de jonge
- W. Stevens
K. Baas
- T. Jonker
J. Oudman
- J. Oldenkamp
G. Dun
- J. v Hoorn
P. Ploeger
- K. Riethorst
L. vd Meer
- M. Piepot
A. Lunenborg
- L. Altena
H. Lahuis
- M. de Jong
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1-0
1-0
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0

Helaas, helaas, de uitslagen van
oud papier verzeild geraakt ...

de

15e

Overzicht 16e ronde.
J. v Eijk
- T. v Seventer
H. Reinders
- K. Riethorst
P. Ploeger
- J. v Til
J. v Hoorn
- M. de Jong
G. Krol
- E. Petstra
A. Lunenborg
- L. de Jonge
G. Dun
- R. Zijffers
L. Altena
- R. Veninga
W. Piepot
- J. Oudman
H. Lahuis
- L. vd Meer
J. Oldenkamp
- T. Jonker
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ronde

½-½
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

zijn ergens tussen het

EINDSTAND TWEEDE COMPETITIEHELFT
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

vd Kooij
v Eijk
Stevens
Hofman
Jonker
Jansen
v Seventer
v Til
de Vries
Reinders
Riethorst
Ploeger
v Hoorn
Baas
de Jonge
Krol
Krikken
vd Meer
de Jong

614
526½
514
506½
499
473
463
448½
423½
396
395
387½
371
367
363½
346½
330½
326
312½

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

H.
A.
G.
L.
E.
J.
W.
R.
J.
H.
J.
R.
D.
K.
P.
B.
J.
B.

Straat
Lunenborg
Dun
Altena
Petstra
Oudman
Piepot
Veninga
Pieters
Lahuis
Oldenkamp
Zijffers
Oppedijk
Hosseini
Hoogerwerf
Gelderman
Koch
Kuipers

311
302
293
269
263½
262½
239½
238½
228½
195½
180½
176½
153
144
143½
137
120
110

Belangrijker dan bovenstaande totaallijst van de tweede interne
competitiehelft is natuurlijke de uitslag per groep. Met name, omdat
hier de promotie en degradatie beslist wordt - wat weer belangrijk
is voor de tegenstand die in het begin van volgend seizoen te verwachten valt.
Er is overigens nog wel het een en ander aan wijzigingen te
verwachten. In de B-groep vallen immers drie spelers weg, die volgend jaar niet meer in de competitie terug zullen keren: de heren
Baas, Straat en Petstra. En mogelijk - hopelijk! - komt Hulzebosch
weer terug. We zien nog wel hoe we het in zullen gaan delen.
In de A-groep zijn er in ieder geval geen verrassingen te melden. A.
vd Kooij ruim voor, hoogstens mag de tweede plaats van uw redacteur
een verrassing heten. De degradatie van mw. Lunenborg en Oldenkamp
zat er al lang in.

Groep A
l. A. vd Kooij
2. J. v Eijk
3. W. Stevens
4. G. Jansen
5. T. v Seventer
6. J. v Til
7. R. de Vries
8. L. de Jonge
9. A. Lunenborg
10. J. Oldenkamp

614
526½
514
473
463
448½
423½
363½
302
180½

Dat in de B-groep de heer Hofman zou gaan promoveren was al langer
duidelijk. De strijd om de tweede plaats gaf nog veel strijd. In de
laatste ronde speelden Riethorst en Reinders tegen elkaar, een
partij die door de eerste werd gewonnen. Op de toenmalige ranglijst
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zou dit betekend hebben, dat de heer Riethorst zijn tegenstander
voorbij gestreefd zou zijn.
Echter, door een of andere onduidelijke herberekening verdiende de
laatste ergens een puntje extra - en daarmee de promotieplaats.
Pieter Ploeger wist de degradatie nog te ontlopen. Dit ten koste van
de heer Oudman, die nu maar moet afwachten wat de algemene
herindeling zal brengen. Want dat geeft hem een mogelijkheid om weer
in de B-groep terug te komen. De degradatie van de heer Piepot lijkt
echter onvermijdelijk.
Groep B
l. R. Hofman
2. H. Reinders
3. K. Riethorst
4. P. Ploeger
5. K. Baas
6. G. Krol
7. H. Straat
8. E. Petstra
9. J. Oudman
10. W. Piepot

506½
396
395
387½
367
346½
311
263½
262½
239½

Tenslotte nog de C-groep. De heer Jonker promoveert, zoals al
verwacht en voorspeld was. En de heer v. Hoorn wist de (nietspelende) Krikken nog in te halen, en verdiende daarmee ook een
plaatsje in de B-groep.
Groep C
l. T. Jonker
2. J. v Hoorn
3. J. Krikken
4. L. vd Meer
5. M. de Jong
6. G. Dun
7. L. Altena
8. R. Veninga
9. J. Pieters
10. H. Lahuis
11. R. Zijffers
12. D. Oppedijk
13. P. Hoogerwerf

499
371
330½
326
312½
293
268
238½
228½
195½
176½
153
143½

Blunder.
Een dikke tien jaar geleden speelde ik in
het IBM-toernooi tegen A. Roemersma. Na de
50e zet van wit was de volgende stelling
ontstaan:
Zwart (v. Dongen) staat compleet verloren;
tegen de manoeuvre f6-f7, Ke5-f6-g7 met
promotie; is niets meer te doen. Er zit
echter nog een trucje in de stelling:
1...a6! Nonchalant gespeeld 2.Lxa6 Ach,
waarom
niet...?
2...h5
Mijn
aandacht
fixeerde zich nu op het veld h1 en na een
minuutje te hebben nagedacht speelde mijn tegenstander 3.gxh6
Ha, ha, die van Dongen weet ook niet van opgeven, nu moet-ie pion h6
ook nog zien tegen te houden. 3...g5 Ha, slim! Dreigt Pd7 met mat.
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Dus speel ik 4.Lb5 en na 4...Pg6 ga ik gewoon met mijn koning naar
... Verrek, dat is ook mat! 0-1
Cor van Dongen, Koog a/d Zaan.
EINDSTAND TOTAAL.
Zoals al eerder uitgelegd, heeft deze stand alleen praktische
betekenis voor het kampioenschap.
Voor promotie of degradatie
heeft het geen enkel belang. Mogelijk wel voor een herindeling
in het nieuwe seizoen in verband met de vele vertrekkenden.

EINDSTAND
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

TOTAAL

vd Kooij
Stevens
Jansen
v Seventer
v Eijk
v Til
Jonker
de Vries
Hofman
de Jonge
Reinders
Riethorst
Ploeger
Lunenborg
Baas
Krol
Straat

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1088
1005½
988½
970
904½
870
816
777
765½
754
739½
698½
672
670
662
623½
622½

J.
E.
J.
J.
J.
M.
L.
L.
G.
W.
J.
R.
H.
R.
P.
D.

Oldenkamp
Petstra
v Hoorn
Krikken
Oudman
de Jong
vd Meer
Altena
Dun
Piepot
Pieters
Veninga
Lahuis
Zijffers
Hoogerwerf
Oppedijk

611½
600
596
571
552
546½
534½
524½
503½
503
493½
395½
359½
316
307
286

Uit de een-na-laatste ronde van de KNSB nog een paar leuke partijen.
(Overigens is de landelijke competitie ook al voorbij: zoals
verwacht is Volmac I kampioen geworden).
Uit een wedstrijd tussen Utrecht en SMB (4-6 winst voor de laatste)
een partij waarin wit een mooie aanval ontwikkelt, en deze afrondt
met offer + binnenvallende toren + dame.
Vanheste - Nieuwenhuis
1.Pf3 c5 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 Pc6 5.Pc3 e6 6.d4 cxd4 7.Pb5 d5
7...Db6 8.e3 met compensatie. 8.cxd5 Da5 9.Dd2 Dxb5 10.dxc6 Dxc6
11.0-0 Db6. Principieel gespeeld, na het alternatief 11...Dd6 12.Tdl
Pe7 13.Pxd4 0-0 staat wit beter. 12.b3 Pe7 12...e5 13.La3 Ld7 is
onduidelijk, bijv. 14.Pg5 f5 15. Ld5 Pf6 16 Lf7 Kd8 17.Tacl Pe4
18.Pxe4 fxe4.
13.La3 Pc6 In het laatste Yearbook staat een partij Miles - Dlugy,
waarin wit na 13...Pd5 schitterend won. Vanheste kende deze partij
15

en zijn vlaggetje stond hier nog rechtop. Nieuwenhuis bromde na
afloop dat hij het Yearbook niet eens heeft.
14.Pg5 f5 14 ..Lf8 15.Df4 f5 16.Lxc6 en De5
15.Tacl h6? Fout, maar het is al niet duidelijk wat zwart wel moet
spelen.

16.Txc6! bxo6 17.Tel hxg5 Op 17...Ld7 of
17...Lb7 komt 18.Pxe6
18.Dxg5! Kf7 19.De7 Kg8 20.Txc6 Dc7
21.Tc7 De5. Df7 Kh7 23.Ld6
1-0

Een partij uit de wedstrijd Watergraafsmeer - Volmac 2.
Wit gaat ten koste van alles snel ontwikkelen, zelfs tegen inlevering van twee centrumpionnen. En als bovendien zwart de dame te
vroeg in het spel brengt, is het al in de opening uit.
R. Dieks - De Zeeuw.
l.d4 f5 2.Lg5 h6 3.Lh4 c5 4.e4 Db6 5.exf5 Dxb2 6.Pd2 Dxd4 7.Pgf3
Niet 7.Dh5? g6! met beslissend voordeel voor zwart. Nu heeft wit
compensatie.
7...Dd5
7...Dg4? 8.Ld3 d5 9.h3!; 7...Df4 8.Ld3
d5 9.g3 Dd6 10.g4; de tekstzet beoogt
8.Ld3 d6 9.Le4 Df7 gevolgd door
10...Pc6.
8.Lc4 (!) Dxf5 9.0-0 Pc6 10.Te1 d5
10...Pf6 11.Ld3 Dh5 12.Lxf6 gxf6 13.Pe4
Kf7? 14.Pfg5!; 13...Lg7; 11.Lxf6! gxf6
12.Pe4 Kd8 13.Ph4 en Pxc5.
11.Ld3 Df7 12.c4! d4 12...Pb4 13.Pe5
13.Dbl Df4 14.Lg3 Df6 15.Pe4
1-0
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Tenslotte nog een leuk miniatuurtje uit dezelfde wedstrijd.

Kerkhoff - Fokking.
l.e4 c6 2.d4 d4 3.exd5 cxd5 4.Pf3 Pf6 5.Pe5 e6
6.Ld3 Pc6 7.c3 Dc7 8.f4 Pe4 9.0-0 f5 10.Le3
10.Dh5 g6 11.Pxg6? Df7 10...Pxe5 11.fxe5 Tg8?
12.c4 dxc4 13.Lxe4 fxe4 14.Pc3 b6 15.Pxe4 Lb7
16.Dh5 g6 17.Pf6 Kd8

18.Pxg8+ 1-0

Oplossing "stelling"
Ook hier betrof het een partij uit de een-na-laatste KNSBcompetitieronde. En, openingsfreak als ik ben, geef ik hier de hele
notatie:
1.e4 Ph6 2.d4 g6 3.h4 c6 4.h5 d5 5.e5 c5 6.Lf4 Db6 7.Pc3 Le6 8.hxg6
hxg6 9.Lb5 Pc6 10.Pge2 0-0-0 11.Lxc6 bxc6 12.Pa4 Da5 13.c3 cxd4
14.Pxd4 Ld7 de diagramstellingi 15.e6 fxe6 16.Db3 1-0
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