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Dinsdag 21 mei  is het (open) snelschaak-kampioenschap van de club . 
De beste clubspeler gaat dan met de wisselbeker naa r huis.  
28 mei  is dan de laatste speelavond. 
 
Na de zomerstop ligt het in de bedoeling om dinsdag  20 augustus  
weer te beginnen met de Jaarvergadering. (27/3 dus weer de eerste 
echte speelavond). Eind Juli/begin augustus kunt u hiervoor weer 
de uitnodiging verwachten. 
 
 

 
LAATSTE NUMMER. 
 
Het laatste nummer alweer, dit seizoen. Er liggen n og een paar 
laatste open eindjes, waar ik nog geen definitief u itsluitsel over 
kan geven, maar dat volgt in het zomernummer wel. 
Zo is op het moment van schrijven nog niet bekend, of het tweede 
zijn plaats in de tweede klasse heeft weten te beho uden. Ze staan 
nu weliswaar op de een-na-laatste plaats, wat betek ent dat ze niet 
direkt degraderen. Aan de andere kant zijn ze van a lle tweede 
klassers de slechtse zevende. Hetgeen inhoudt, dat als er een 
versterkte degradatie komt (dit gebeurt als er twee  Nosbo-teams 
uit de derde klasse KNSB degraderen, wat gezien de stand daar heel 
goed mogelijk is) het tweede alsnog degradeert. 
De overwinning van het eerste op Leek met 4½ - 3½ l eidde in de 
eerste klasse tot een derde plaats. Een mooie prest atie. 
 
Er is ook nog geen definitieve eindstand van de int erne competitie 
te geven. Er zijn nog twee rondes te gaan. Maar gez ien de 
ranglijst lijken me alle beslissingen al gevallen. 
 
In dit nummer alvast voorzichtig wat veranderingen.  De rubriek 
"partijen" komt te vervallen. Volgend seizoen namel ijk start ik 
een serie "verbeter uw positiespel" met een aantal testen. Dit 
gaat ten koste van de partijen-rubriek. Waarop ik n u dus alvast 
een voorschot neem. 
Waarschijnlijk zal ook de voorplaat weer veranderen . Richard 
Veninga heeft al een nieuwe, een nog mooiere. ontwo rpen. 
 
Waarmee ook voor mij dit seizoen afgesloten wordt. Iedereen een 
prestige en zonnige vakantie toegewenst. Vergeet ni et af en toe 
'ns het schaakspel te pakken en een leuke combinati e te bekijken 
of zo. En tot 20 augustus:  
JvE 
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Dorpen-toernooi. 
 
Als vriendschapsgebaar naar de kleinere, omliggende  schaakvereni-
gingen werden zestallen uit Elim (V.O.G) en Zuidwol de uitgenodigd, 
om het in een vriendschappelijke vierkamp op te nem en tegen 

zestallen van Hoogeveen  . Een C-team, en een l2+ -team. Uiteindelijk 
werd het een vrij eenvoudige overwinning voor de vr ijdagavond 
jeugd. 
In- de eerste ronde - die met enige vertraging van start  ging omdat 
twee spelers van Zuidwolde dachten dat er om 20 uur  begonnen zou 
worden i.p.v. 19.30 uur - ontmoette V.O.G. Hoogevee n-C. en 
Zuidwolde de 12+-afdeling. Hier al bleek de Hoogeve ense kracht: 
beide ontmoetingen werden gewonnen: de Jeugd won me t 4-2, het C-
team wat krapper met 3½-2½. 
De krachtmeting in de tweede ronde tussen Hoogeveen  12+ en 
Hoogeveen C zou later blijken beslissend te zijn: d e jeugd won 
(nipt) met 3½-2½. De beide bezoekende zestallen spe elden gelijk. 
De laatste ronde bracht geen verrassingen meer: Hoo geveen 12+- won 
met 4-2 van V.O.G.-Elim. en het C-team rolde de Zui dwoldigers met 
5-1 op (hoewel zij daarbij vals speelden door v Til  in te laten 
vallen...) Van veel invloed op de uiteindelijke ran gschikking was 
dat overigens niet meer: 
l. 
 

Hoogeveen 12+ 
 

6  
 

(11½ - 6½ ) 
 2. 

 
Hoogeveen C 
 

4 
 

(11  - 7  ) 
 3. 

 
V.O.G. Elim 
 

l 
 

( 7½ - 10½) 
 4. 

 
Zuidwolde 
 

l 
 

( 6  - 11 ) 
 

JvE 
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In de zwarte stelling deugt er iets niet. 
Wit toont dit fraai aan. 

 
 

 

   
 
Sportieve strijd tegen E.S.G. 2  
 
Door de winst van 4½-3½ op E.S.G. 2 lijkt het eerst e achttal van 
Hoogeveen aardig uit de problemen gekomen te zijn. Hoewel ze nog 
steeds op een twee-na-laatste plaats staan - in the orie nog een 
degradatie-plaats - moeten ze nog tegen Leek. Tot n u toe is dat 
team zonder winstpunten. Dat geeft dus hoop.  
 
Het was overigens wel een spannende strijd, die din sdagavond.  Aan 
het eerste bord speelde de heer Hulsebosch weer zij n bekende 
spelletje. Een rustige opening, langzaam enig posit ioneel voordeel 
bereiken, en vanuit dit voordeeltje onweerstaanbaar  winnen. 
Daarnaast deed Gert Jansen het heel wat ingewikkeld er. Na een 
Hollandse opening, het Leningrader systeem, wist hi j in het 
middenspel een pion te winnen. Dit was voor zijn te genstander 
aanleiding om nog twee van die houtjes te investere n voor een 
gevaarlijk uitziende aanval. Inderdaad wisten dame en toren achter 
wit's pion-stelling binnen te dringen. Het geheel z ag er bizonder 
dreigend uit.  
 

- 4 - 



Bij het afbreken, in de gezamelijke analyse, bleek echter dat de 
heer Jansen steeds kon ontsnappen. Waarna zijn mate riele plus 
natuurlijk de doorslag zou geven. Daarom gaf zijn t egenstander het 
op.  
Dit jaar schijnt de Caro-Kann Wim Stevens geen gelu k te brengen. 
Tegen zijn jeugdige tegenstander ging het lange tij d ongeveer 
gelijk op. De zet voor het afbreken is de gevaarlij kste, wordt wel 
eens gezegd. En dat trof hier in ieder geval. Er wa s een eindspel 
ontstaan met beide spelers vijf pionnen, loper en t oren. Zwart had 
een geïsoleerde pion op b5 (een wit veld), en een d onkervelderige 
loper. Met zijn 40e zet maakte hij het mogelijk om de torens te 
ruilen, waarna de pion op b5 niet meer te verdedige n zou zijn. De 
opgave was daarna logisch.  
Jan v. Til maakte er ook weer een heel spektakel va n. Hij opende 
met l.Pc3 en bereikte na l...e5 een ingewikkelde en  complexe 
stelling. Zo ingewikkeld, dat beide spelers in een gigantische 
tijdnood raakten. Waarbij het overigens schijnt, da t v. Til 
gewonnen heeft gestaan. In ieder geval waren voor d e 40e zet beide 
vlaggen gevallen - wat een remise uitslag opleverde . De enigste 
van de hele wedstrijd. Tekenend voor de strijdlust in dit geval.   

Het Konings-Indisch was het thema bij de wedstrijd van v. Eijk. 
Deze trok, met zwart, even te enthousiast ten  aanval. Hij vergat te 
ontwikkelen. Zijn toren op a8 bleef de gehele parti j op stal, en 
dat gemis werd toch groot op een gegeven moment. Me t nog geen twee 
minuten meer op de klok werd hij mat gezet. 
Daarnaast speelde de heer v. Seventer een rustige W eense partij, 
met l.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.g3. Op een gegeven moment w ist de 
witspeler een kwaliteit te winnen, waarna hij regel matig de partij 
uitschoof, een mooie winst. 
Ook de heer vd Kooy verdedigde zich met het Konings indisch. Hoe 
het kon weet ik niet, maar hij verloor ergens een s tuk. 
Uiteindelijk ook de partij, kansloos. 
Tenslotte speelde de heer de Jonge (die voor de Vri es moest 
invallen) een Siciliaanse partij. Hij won op een ge geven moment 
een belangrijke centrumpion, omdat zijn tegenstande r een 
ingewikkelde dameruil overzag. Daarna was het nog e en kwestie van 
zorgvuldig uitspelen - maar de winst was binnen. 
 
De persoonlijke resultaten: 
W. Hulsebosch - E. Ruben (1585) 1-0 
G. Jansen - T. Vlot (1570) 1-0 
W. Stevens - R. Bergsma (1470) 0-1 
J. v Til - W.J. Bakker (1480) ½/½ 
J. v Eijk - G.A. Schutte (1615) 0-1 
A. v Seventer - A.W.M. Selten (1455) 1-0 
A. vd Kooy - E. Sluter (1520) 0-1 
L. de Jonge - E. Hondema (?) 1-0 
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Eindelijk winst voor het tweede team. 
 
Erg groot was het enthousiasme niet, toen we de rei s naar Ter Apel 
begonnen. Pieters had een week eerder al verloren, zodat we met 
een achterstand beginnen moesten. Gezien de prestat ies in vorige 
wedstrijden leek het allemaal erg somber. Aan de an dere kant was 
er toch ook het gevoel dat we nog een kans hadden e n alles op 
alles moesten zetten om te winnen. 
 
Het werd een feestelijk avondje daar in Ter Apel. H ebben jullie 
wel eens naar het brilletje van Toon van Wetten gek eken? De vorm 
van de glazen staat voor de twee nullen van 100. Hi j was namelijk 
absoluut niet van plan om de 100% score te verlagen  en trok 
strijdlustig van leer.  
Met zwart kreeg hij e4 voorgeschoteld, waar Toon ge en liefhebber 
van is, maar kwam toch goed uit de opening. Zijn te genstander ging 
wat al te voortvarend op de aanval spelen, maar ver gat zijn 
stukken te laten samenwerken wat pionverlies opleve rde. Een 
combinatie, waar Toon liefst 25 minuten over nadach t maar daarna a 
tempo speelde, bracht de tegenstander zo in verwarr ing dat deze 
sich pardoes mal. liet zetten op de onderste rij. D e 100% was 
binnen onder het motto: Let op de zetten van Toon v an Wetten! 
Kort daarna was het punt voor Ank Lunenborg ook bin nen. Zij 
speelde haar favoriete opening met c4, waar de mees te tegen-
standers niet goed raad mee weten. Het werd, zo zij  zelf zei, kort 
maar hevig. Zwart viel weliswaar direct de witte st elling aan, 
maar overzag een familieschaakje op de 13e zet wat hem de dame 
kostte, Hij gaf teleurgesteld onmiddellijk op. 
 
Hofman speelde een spannende partij, waarin voordee l en nadeel 
elkaar bliksemsnel opvolgden. Op een gegeven moment  verloor hij 
een loper, maar won er later een toren voor terug. Het leek er op 
dat Hofman de betere stelling had, maar de tegensta nder kon 
herhaling van zetten afdwingen, dus remise. 
Tino Jonker kreeg een prima stelling in de Bird ope ning, waarin de 
f-lijn helemaal open kwam te liggen. Zwart kon echt er de aanval 
afslaan en er werd afgewikkeld naar een pionneneind spel, waarin 
wit iets beter sicnd. Helaas kwam onze eerste bords peler in 
zetdwang en moest de loper geven en dat was teveel;  verlies was 
onvermijdelijk. 
Reinders had een mooie schaakavond; hij speelde met  zwart een 
prima partij aan het tweede bord. Wit dreigde wel i ets te doen op 
de c-lijn. maar onze nestor liet zich niet in de lu ren leggen. Hij 
speelde sterk met zijn paarden en kreeg steeds meer  druk op de 
witte stelling Toen hij ook nog materiaal ging winn en was het 
pleit beslecht. 
Oldenkamp speelde met wit zijn Pf3 opening en kreeg  daarmee een 
goede stelling die na 20 zetten een centrumpion opl everde. Na 
dameruil kreeg wit een vrijpion, die fluitend naar de overkant 
liep en de tegenstander tot opgave dwong. Een prima  partij! 
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Ondergetekende speelde het Siciliaans, maar kreeg d e gesleten 
variant ie verwerken en kwam in groie problemen. De  witte stelling 
werd steeds sterker en zwart kwam zeer gedrongen te  staan; het 
leek nog slechts een kwestie van tijd voordat het e inde daar was. 
Maar de tegenstander begon goedgemutst enkele Beren burgertjes te 
nuttigen en spoelde daarmee de scherpe kantjes van zijn spel. 

 

Hij begon hier en daar wat te offeren en  bleek  te veel van zijn 
stelling te vragen. HiJ  verloor  uiteindelijk een stuk en het 
eindspel was een fluitje van een  cent. 
Dat scheelde een slok op een borrel! Al met al een 5½ - 2½ 
overwinning voor Hoogeveen 2. Zeer waarschijnlijk  genoeg  om de  
degradatie  te ontlopen. 
LdJ 
 
Uitslagen klasse 1B.  
zesde ronde: 

Hoogeveen l - ESG 2 4½ - 3½ 
Groningen 7 - Spassky's 3½ - 4½ 
J.H. Kruit - Vizier 4½ - 3½ 
Leek - Unitas 5 4½ - 3½ 
 
zevende ronde: 
 
Unitas 5 - J.H. Kruit 4  - 4 
Spassky's - ESG 2 3½ - 4½ 
Vizier - Groningen 7 5½ - 2½ 
Leek - Hoogeveen 3½ - 4½ 
 

Uitslagen klasse 2A. zevende ronde: 

Ter Apel - Hoogeveen 2 2½ - 5½ 
Roden - J.H. Kruit 2 7  - 1 
Veendam 2 - ESG 3 5½ - 2½ 
Kasteel - Valthermond 5½ - 2½ 
 

Eindstand poule IA: 

l. 
.  

Spassky's 12  (33  - 23 ) 
2.  ESG 2 8 (31½ - 24½) 
3.  Hoogeveen 1 8 (29½ - 26½) 
4.  J.H. Kruit 7 (26½ - 29½) 
5.  Vizier 7 (26½ - 29½) 
6.  Groningen 7 6 (28  - 28 ) 
7.  Unitas 5 6 (26½ - 29½) 
8.  Leek 2 (22½ - 33½) 
 

Spassky's promoveert, Unitas 5 en Leek degraderen. 
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Eindstand poule 2B: 
l.  
 

Roden 
 

14 
 

(40½ - 15½)  
 2.  

 
Kasteel 
 

11 
 

(33½ - 22½)  
 3.  

 
ESG 3 
 

9 
 

(29½ - 26½)  
 4.  

 
Ter Apel 
 

9 
 

(27 - 29 ) 
 5.  

 
Veendam 2 
 

6 
 

(26½ - 29½)  
 6.  

 
Valthermond 
 

6 
 

(26 - 30 ) 
 7.  

 
Hoogeveen 2 
 

3 
 

(23 - 33 ) 
 8.  

 
J.H. Kruit 2 
 

3 
 

(18 - 38 ) 
  

Roden promoveert. J.H. Kruit 2 degradeert in ieder geval, en 
Hoogeveen 2 ook indien er een zg. "versterkte degra datie" plaats 
vindt. In verband met tijdgebrek alleen maar een ui tslag van de 
wedstrijd tegen Leek. Eenieder vocht voor wat hij w aard was, en 
her resultaat was er dan ook naar: 
 
P. Doller (1815) - W. Hulsebosch 1-0 
A. Ketelaar (g.r.) - G. Jansen ½-½ 
G. de Haan (1570) - W. Stevens 0-1 
M. Veldman (1530) - R. de Vries 1-0 
M. Keizer (1445) - J. v Til 0-1 
S. Martema (1155) - T. v Seventer ½-½ 
T. Hartholt (1460) - A. vd Kooy 0-1 
P. Geukern (g.r.) - J. v EiJk ½-½ 
 
Leek - Hoogeveen l  3½ - 4½ 
 
 
 
De eindstand  wat betreft de resultaten in de Nosbo-compe^i^ie: 
l. T. v Wetten 100 %  4pnt  uit 4  
2. G. Jansen 80 %  4 5  
3. W. Hulsebosch  66 %  4 6  
6. A. Lunenborg 64 %  4½ 7  
7. L. vd Meer 62 %  2½ 4  
8. A. vd Kooy 57 %  4 7  
9. L. de Jonge 50 %  4 8  
10 W. Stevens 42 %  3 7  
11 H. Reinders 37 %  1½ 4  
12 J. v EiJk 33 %  2 6  
13 R. Hofman 30 %  1½ 5  
14 J. v Til 28 %  2 7  
15 J. Pieters 25 %  1½ 7  
16 J. Oldenkamp 25 %  1 4  
17 T. Jonker 16 %  1 6  
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Chr. Mol - E. Koppe, Hoogeveen, 30.11.90. 
 
l c2-c4 e7-e5 
2 Pbl-c3 Pg8-f6 
3 Pgl-f3 d7-d6 
4 g2-g3 Lc8-g4 
5 Lfl-g2 Pb8-c6 
6 d2-d3 h7-h6 
7 Lcl-d2 Lf8-e7 
8 a2-a3 0-0 
9 0-0 Dd8-d7 
 
Na een door beide partijen rustig gespeelde opening  is de situatie 
ongeveer gelijk. Wit heeft duidelijke kansen op de damevleugel - 
zwart zou moeten zien op de koningsvleugel tegenkan sen te 
creeëren. Dit vergt echter enkele omvangrijke paard -manoeuvres: 
allereerst (na de loperruil op g2) moet Pc6-d8 gesp eeld worden om 
a. c7-c6 te spelen ter verdediging van veld d5 en b . dit paard via 
f7 en g5 bij een eventuele aanval te betrekken. Daa rna moet ook 
Pf3 naar h7 of h5 omgespeeld worden, ter voorbereid ing van f7-f5. 
En al die tijd kan wit benutten om zijn geplande aa nval op de 
damevleugel in te zetten ... 
10.  Tal-cl Lg4-h3 
11.  Ddl-c2 Lh3xg2 
12.  Kglxg2 Ta8-c8 
13.  Pc3-d5 Pf6xd5 
14.  e4xd5 Pc6-b8 
M.i. is Pc6-d8 aktiever, wederom ter voorbereiding van f7-f5. 
14. Dc2-b3  Eerst 15. b4'? 
15.  c7-c6  
16. d5xc6 Tc8xc6  
17. Tclxc6 Dd7xc6? Verliest een tempo. 
Terugnemen met het paard was geboden. 
18.  Tfl-cl Dc6-d7 
19.  Dc2-b3 Pb8-c6 
20.  b2-b4 a7-a6 
21.  a3-a4 Le7-d8 
22 Dc2-c3 Pc6-a7 
23^  Ld2-e3 Pa7-c6 
24.  b4-b5 a6xb5 
25.  a4xb5 Pc6-e7 
26.  Dc3-b3 Ld8-a5 
27.  b5-b6  
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Na een paar mindere zetten van zwart heeft wit een duidelijk 
voordeel bereikt. De loper op a5 is bedreigd. Zwart ’s beste 
verdediging is waarschijnlijk nog 27.Tc8 23.Txc8 Px c8 om pion b6 
te gaan belegeren. 

27.   Pe7-c6 
28.  Db3-d5 Tf8-d3 
29 Tcl-al Td8-c3 
30.  Talxa5  
Deze ruil van toren voor twee stukken is duidelijk gunstig voor 
wit. 
30.  .. Pc6xa5 
31.  Dd5xa5 Tc8-c2 
32.  Da5-d5 Tc2xe2 
33.  Pf3xe5 Dd7-e7 
34.  Pe5-c4 Te2-c2 
35.  Dd5xd5 De7xd6 
36.  Pc4xd6 Tc2-c6 
37.  Pd6xb7 Tc6-c8 
38.  Pb7-c5 Kg8-f8 
39.  b6-b7 Tc8-b8 
40.  Le3-f4  
Zwart geeft het op. 
 
Knock-Out-toernooi. 
 
Dit jaar werd voor het eerst een "Vier-borden-knock -out"- toernooi 
gehouden. Zestien geinviteerde deelnemers (uit de c lub) namen het 
tegen elkaar op. Ieder moest zijn tegenstander op v ier borden 
tegelijk te grazen zien te nemen. Dat dat niet gema kkellijk was, 
bleek wel uit het gezucht en gekreun dat al spoedig  bij de spelers 
was waar te nemen. Een groot aantal mensen konden h et ook niet 
goed bolwerken, sie bijvoorbeeld de uitslagen uit d e eerste ronde: 
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De loting voor de kwartfinales gaf toen de volgende  partijen: 
T. v Weteen - G. Jansen 1-3  
J. v Eijk - R. de Vries 2-2  
W. Stevens - L. de Jonge 4-0  
J. v Til - L. vd Meer 2-2  
 
De heer van der Meer had het niet meer. Na een verl enging in de 
eerste ronde moest hij weer om een beslissing spele n. Nu werd hij 
kansloos door v Til weggevluggerd. 
Rob de Vries en ondergetekende besloten om het over  twee borden 
tegelijk uit te vluggeren. Een spannende en onoverz ichtelijke 
aangelegenheid. Dames werden over en weer weggegeve n. En het zag 
er naar uit, dat er weer een 1-1 stand op het bord zou komen ... 
totdat Rob pardoes zijn koning in liet staan. 
 
Het was toen nogal laat geworden, waarop de volgend e week verder 
gegaan werd. De loting bracht in de halve finales d e heren Stevens 
tegenover v Til, en Jansen tegenover v Eijk. In de eerstgenoemde 
wedstrijd bleek v Til geen partij te kunnen geven, en hield 
Stevens zijn ongeslagen siand probleemloos in orde:  wederom 4-0. 
De andere halve finale werd tot ieders verbazing - en niet in het 
minst die van ondergetekende zelf - door v Eijk gew onnen. Vooral 
door naderende tijdnood op drie borden werd het hie r 3-1. 
 
Wat dus de finale bracht tussen Stevens en v Eijk. Lange tijd zag 
het er naar uit, dat de laatste voor een stevige ve rrassing zou 
gaan zorgen. Op twee borden stond hij beter, één ve rloren, en één 
gelijk. Verregaande vermoeidheid echter eiste zijn tol, en na 
enige zinloos weggeven pionnen en stukken werd het hier 3-1 voor 
Stevens. Een terechte winnaar van een loodzwaar toe rnooitje.  
 
De reakties op dit toernooi waren nogal verschillen d. Zelf heb ik 
het heel leuk gevonden (en met mij waren er gelukki g meerderen). 
Op deze manier ben je toch op een heel andere wijze  met het 
schaakspel bezig. Niet dat ik het iedere dag zou wi llen doen ... 
Maar er waren toch ook een aantal sterk afwijzende meningen. 
Allereerst was er kritiek op het gehanteerde afvals ysteem. 
Natuurlijk is het zo, dat door het hanteren van dit  systeem de 
verliezers uitgeschakeld worden, en al halverwege d e avond 
werkeloos zijn. Aan de andere kant brengt dit wel e en stuk 
spanning mee. En dat hoort toch ook een beetje bij het schaakspel. 
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R. de Vries - L. Altena 4-0 
H. Straat - L. vd Meer 2-2 
G. Jansen - J. Oldenkamp 4-0 
J. v Eijk - R. Veninga 3½-½ 
A. vd Kooij - T. v Wetten 1-3 
W. Stevens - T. Jonker 4-0 
J. v Til - G. Dun 4-0 
R. Hofman - L. de Jonge l-3 

(vd Meer wint 
na verlenging) 



Het hanteren van een afvalsysteem en de 
noodzaak het gehele toernooit je in twee 
avonden te proppen, bracht ook gelijk de 
beperking mee in het aantal spelers. Slechts 
zestien deelnemers konden uitgenodigd worden. 
In dit invitatie-beleid heb ik de ranglijst 
ter hand genomen, waarbij ik globaal van 
boven naar beneden ben gegaan. De zwakste 
spelers vielen dus buiten de boot. En dat is 
jammer, maar gezien het gekozen speelsysteem 
onvermijdelijk. 
Het spelen op vier borden tegelijk bleek voor een a antal mensen 
duidelijk te vermoeiend te zijn. We zijn - en blijv en - tenslotte 
maar goedwillende amateurtjes. Dat er ook leden war en, die niets 
wisten van dit toernooitje is wel jammer - maar eig enlijk meer een 
kwestie van eigen schuld. Sinds september '90 stond  het in de 
agenda van "Aanzet". In nummer vijf werd er zelfs u itgebreider 
aandacht aan besteed in een artikeltje. Dat de mens en hun clubblad 
niet lezen is uiteraard hun eigen zaak - maar dan k unnen ze ook 
niet mopperen dat ze bepaalde zaken niet geweten he bben ... 

 

Tenslotte had ik het idee, om mensen die niet meede den een 
simultaan te laten spelen tegen Wim Hulsebosch. Dez e had daartoe 
bepaalde zaken moeten regelen. En wat bleek ... nie mand had er zin 
in ... Dat had ik inderdaad beter moeten voorbereid en. 
Dit alles neemt niet weg, dat ik voor volgend jaar weer iets 
dergelijks van plan ben. Weer een vier-borden-toern ooi. weer drie 
kwartier bedenktijd per persoon. Alleen dan niet vo lgens een 
afvalsysteem, maar vier ronden Zwitsers. 
Weliswaar zijn vier ronden eigenlijk te weinig om e en goede stand 
op te maken, maar de beide alternatieven zijn ook o naantrekkelijk. 
Want ik moet dan óf de speeltijd inkorten (en dan o ok op een bord 
minder laten spelen), maar volgens mij kom je dan a an de essentie 
van dit spelletje. Liever nog deed ik het tegendeel  - méér borden, 
en méér bedenktijd ... 
Of ik moet een ekstra avond besteden aan dit toerno oi wat voor 
diegenen die er niet van houden toch een te lange o nderbreking van 
de competitie zou betekenen. 
 
Overigens treft het verwijt, dat dit soort avonden te veel van de 
gewone competitie zou vergen, geen grond. De vaste afspraak is. 
dat de interne competitie 2 x 15 ronden duurt. Deze  onderbrekingen 
zijn oorspronkelijk alleen maar bedoeld voor hei ui tspelen van 
afgebroken partijen. En daarom heen is dan in de lo op der tijden 
wat versiering aangebracht voor hen, die niets afge brokens hebben. 
Zouden we deze avonden niet hebben, dan is het club gebeuren al 
begin mei afgelopen. 
 
JvE 
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Tegelijk met de halve en hele finales van dit gebeu ren werd ook 
een snelschaak wedstrijd gehouden voor de afvallers . Veertien 
deelnemers, zeven minuten per persoon per partij. E r werden tien 
rondes gehaald, daarna sloeg ook hier de vermoeidhe id toe. De 
slotstand: (bij gelijk totaal gaf Sonneborn-Berger de doorslag)  

l. H. Straat 9 
2. G. Krol 8½ 
3. R. de Vries 8½ 
4. P. Ploeger 6½ 
5. L. vd Meer 6 
6. R. Hofman 6 
7. J. v Hoorn 5 
8. L. de Jonge 5 
9. A. vd Kooy 4 
10.  J. Oldenkamp  4 
11.  K. Riethorst  3½ 
12.  W. Piepot 3 
13.  H. Kremer 2 
14.  G. Dun 0 
 
 
Schaakprobleem  
 
Schaakproblemen zijn gebonden aan 'n beperkt aantal  zetten. Op de 
laatste zet volgt mat. Dat lijkt een gekunstelde be perking, maar 
bij 'n goed probleem is dat allerminst het geval. M at in méér dan 
het aantal aangegeven zetten leidt immers niet tot de gevraagde 
oplossing, zodat alle zetten die er wél toe doen he cht verbonden 
moeten zijn met het mechanisme volgens welke het pr obleem is 
geconstrueerd. Ik heb 'n zwak voor lange problemen.  Niet alleen 
omdat deze veel op studies lijken, maar ook omdat d e oplossing in 
één lange variant 'n volledige expositie geeft van de mogelijk-
heden die in de diagramstand zijn vastgelegd. "Tijd  is de waarheid 
van de ruimte" zei Hegel. 

 
Wit wil axb4 spelen gevolgd door 
Pc3 mat. Zwart heeft drie zetten 
om dat plan te dwarsbomen: Ta1 
(+Kc1), Pa4 en Tc8.  
Wit doet daar wat aan. 
l.Pe3 Ke1 2.Pg4 Kd1 3.Le2 Ke1 
4.La6!  (sluit de a-lijn) 4...Kdl 
5.Pe3 Ke1 6 Pd5 Kdl 7 axb4!  (einde 
van deel l) 7...Pa4  (als wit dit 
paard neemt, wordt de b-lijn 
geopend. De witte loper moet op b5 
sluiten) 8.Pe3 Ke1 9 Pg4 Kd1 
10.Le2 Ke1 11.Lb5! Kd1 12.Pe3 Ke1 
13.Pd5 Ke1 14 bxa4 Tc3  (de witte 
loper moet nu naar c4)  15.Pe3 Ke1     mat in 22 
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16.Pg4 Kd1 17.Le2 Ke1 18.Lc4! Kd1 19.Pe3 Ke1 20.Pd5  Le2 21.Te2 Kf1 
22.Pe3 mat. 
 
N.B.Dit probleem is gecomponeerd door Tim Krabbé. 
 
 
Schaken bij soldaten. 
 
Op een militaire luchthaven was een geweldige commo tie ontstaan. 
Zojuist was de bevelvoerende generaal voor een insp ectie gearri-
veerd. Toen hij na enkele minuten de ontvangsthal b etrad, werd hem 
gemeld dat de mensen, omdat het zondag was, vrij va n dienst waren 
en zich naar eigen goeddunken bezighielden "Natuurl ijk", zei hij, 
"ga maar rustig verder". Toen hij de hal doorliep z ag hij dat er 
aan een tafel twee soldaten saten te schaken. 
Geïnteresserd bleef hij staan, bekeek de stelling, en vroeg, wie 
er aan zet was. "Laat u zich niet storen, en neemt u rustig de 
tijd voor uw zet." zei hij vriendelijk. Toen echter  na tien minu-
ten nog niemand aanstalten maakte om te zetten zei de generaal 
uiteindelijk, niet meer zo heel vriendelijk: "Nu, d oe toch 
eindelijk eens een zet!" . 
Hierop stond de ongelukkige schaakspeler op, sprong  stram in de 
houding, en zei met luide stem: "Mijn ekskuses gene raal, maar ik 
kan helemaal niet schaken, ik heb alleen maar het b evel ontvangen 
om hier te gaan zitten met een schaakbord!" 
 
 

 
 
Tarrasch-verdediging.  
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.Pbl-c3 c7-c6 
 

De kenmerkende zet uit deze 
verdediging. Zwart geeft aan dat hij de 
strijd om de bezetting van het centrum 
onmiddellijk aan wil gaan. Bovendien 
wil hij zijn stukken zo snel mogelijk 
op de meest aktieve plaatsen neer-
zetten. Een en ander kost natuurlijk 
wel het nodige. Vaak blijft, hij zitten 
met een geïsoleerde d-pion, wat een 
dubieus voorwerp is. Tarrasch zelf vond 
de isolani eerder een voordeel, later 
echter zwaaide de stemming om. Men vond 
toen de geïsoleerde pion een zwakte, 

die aan belegering en verovering bloot stond. Tegen woordig gaat 
men er van uit, dat het een kwestie van smaak is. 
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Wit kan nu kiezen voor een symmetrische opstelling (door Tarrasch 
de normaalvariant genoemd, overtuigd als hij was va n de kracht van 
de zwarte d-pion)  4.e3 Pf6 5.Pf3 Pc6 
 
De stelling die nu ontstaan is, is in 
deze zin ingewikkeld dat beide par-
tijen nu rekening moeten gaan houden 
met allerlei verschillende vormen van 
centrumformaties. Zowel wit als zwart 
kunnen een geïsoleerde d-pion oplopen, 
ook mogelijk is een formatie van witte 
e- en d-pion tegen zwarte d-pion en 
pionnenmeerderheid op de damevleugel, 
of het verdwijnen van alle c- en d-
pionnen, of hangende pionnen in het 
centrum. Het gaat te ver al deze 
varianten te bespreken. Een enkel 
voorbeeldje: 6.a3  (een tempozetje om af te wachten wat de zwarte 
plannen zijn) 6...cxd4  (ook 6...a6 is mogelijk) 7.exd4 Pe4 3.Ld3 
Pxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Le7 11.0-0 0-0 12.Dd3 b6 Pavlenko - 
Liberzon, USSR 1966, met ongeveer gelijk spel. 
 
Wat tegenwoordig als de hoofdvariant van de Tarrasc h-verdediging 
wordt beschouwd gaat verder met 4.cxd5 e6xd5.  Een veel scherpere 
methode, waarbij wit doelbewust gaat spelen op de i solering van de 
zwarte d-pion. 
 
5.Pgl-f3  Wit moet zich niet te snel 
op d5 storten. Na 5.dxc5 volgt 
5...d4! 6.Pa4 b5! 7.cxb5 e.p. axb6 
en zwart heeft voortreffelijke 
aanvalskansen vor de geofferde 
pion.Wit zal de c-pion pas kunnen 
slaan als hij het veld d4 stevig 
onder controle heeft. 
5...Pb8-c6 6.g2-g3!  Deze zet is in 
1905 door Schlechter geïntroduceerd, 
en later vooral door Rubinstein uit-
gewerkt. De bedoeling is veelvoudig: 
in de eerste plaats wordt pion d5 
nog eens extra onder vuur genomen 
door de loper op g2, terwijl de d-
lijn open blijft voor de zware stukken.  
Bovendien voorkomt deze zet aanvallen over de diago naal b8-h2 en 
komt dus de witte koning in een stevig beveiligd bo lwerk. De 
Rubinstein variant, als hoofdvariant, gaat verder m et 6.Pg8-f6 
7.Lfl-g2 Lf8-e7 8.0-0 0-0  
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9.Lcl-g5  Dit is de meest gebruikelijke ontwikkeling van de 
dameloper Andere mogelijkheden zijn 9.b3 (Uhlmann: 9...Pe4 10.Lb2 
Lf6 11.Pa4 Te8=), 9.Lf4 of 9 Le3?! (Larsen en Taima nov, 9...Lg4 
10.Da4 (!) Lxf3 11.Lxf3 c4 12.b3 cxb3 13.Dxb3 +=) N a 9 dxc5 kan 
zwart weer een kansrijke aanval ontwikkelen met 9.. .d4.  
 
9...Lc8-e6 10 Tal-cl  Nu dreigt wel het slaan op c5, bv. 11.dxc5 d4 
12.Pb5 en de pion op d4 gaat verloren zonder compen satie. Zwart 
speelt daarom het beste 10...c4 bv. 11.Pe5 Da5 12.P xc6 bxc6 
13.Lxf6 Lxf6 14.b3 cxb3 15.axb3 Tfe8 16.Pa4 Db5 17. e3 +=, 
Zaltsman-Aronin, USSR 1972. 
Zwart kiest er geregeld voor de d-pion vrijwillig t e laten 
isoleren met 9...c5xd4 . Vooral Spassky heeft in zijn match tegen 
Petrosian, 1969, aangetoond dat de zwarte stelling goed verde-
digbaar is. Bv.: 10.Pxd4 h6 11.Le3 (11.Lxf6 Lxf6 12 .Pxc6 bxc6 
13.Dc2 Da5=) 11...Tfe8 (Spassky speelde overigens 1 1...Lg4, maar 
in de 12e matchpartij speelde Petrosjan 12.Da4 Pa5 13.Tadl Pc4 
14.Lcl Dc8 15.Dc2 en stond toen iets beter) 
12.Tel Lf8 13.Pxc6 (bezorgt zwart hangende pionnen op c6 en d5, 
hetgeen in de praktijk vaak slecht voor hem uitpakt ) 13...bxc6 
14.Pa4 Da5 15.b3 Db5 16.Dc2 Ld7 += (Timman - Gligor ic, Buenos 
Aires, 1978).Overigens was 15 Txc6! waarschijnlijk beter geweest. 
 
Nog een laatste variant wil ik noemen, de Zweedse v ariant in de 
Tarrasch-verdediging. 6...c5-c4 . Zwart schuift al op de zesde zet 
deze pion vooruit. Hij verkrijgt hiermee een pionne nmeerderheid op 
de damevleugel (wat pas in het eindspel een voordee l kan 
bekekenen), maar daar staat tegenover dat hij wit d e mogelijkheid 
biedt om met een evt. e2-e4 een vrije d-pion te cre ëeren - die 
soms heel sterk kan worden. 7.Lg2 Lb4 8.0-0 Pge7 . De bedoeling in 
dit systeem. 
Met 7...Lb4 wordt wit’s invloed op veld e4 verhinde rd, en met 
8...Pge7 wordt zwart in staat gesteld zelf meer dru k uit te 
oefenen op veld d4. De scherpste voortzetting is 9.e4 , waarmee wit 
het initiatief in het centrum neemt. 9...0-0  (9...dxe4 10.Pxe4 0-0 
11.Dc2! Dd5 12.Le3 Pg6 met duidelijk voordeel voor wit, Reshevsky 
- Stahlberg, Zürich 1953) 10.exd5 Pxd5 11.Pg5 Pf6 (11 ..Pca7? 
12.Pxd5 Pxd5 13.Pxh7) 12.d5 Pe7 13'.Dd4 Lxc3 14.bxc3 Pxd5 15.La3 
Tfe3 =. 
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UITSLAGEN 10e RONDE 
G.Duinkerken - R.Hofman 0-1 
P.Ploeger - H.Reinders 0-1 
J.Oldenkamp - J.v Hoorn 1-0 
G.Dun - JP Storm ½-½ 
L.Bosma - G.Ike ½-½ 
W.Piepot - H.Lahuis 1-0 
L.Altena - R.Veninga ½-½ 
K.Riethorst - T.v Wetten 0-1 
G.Krol - A.Lunenborg 0-1 
T.Jonker - H.Straat ½-½ 
 
 
UITSLAGEN  11E RONDE 

H. Borgman - G. Ike 0-1 
L. Altena - J. v Hoorn 0-1 
H. Lahuis - K. Riethorst 0-1 
W. Piepot - H. Kremer 1-0 
R. Veninga - G. Duinkerken 1-0 
G. Krol - A. vd Kooy 0-1 
T. v Seventer - J. v Til ½-½ 
T. v Wetten - G. Dun 1-0 
H. Straat - R. de Vries 0-1 
G. Jansen - W. Hulsebosch 1-0 
0. Wijngaard - L. Bosma 0-1 
 
UITSLAGEN  13E RONDE 
 
Wetten T v 
 

- Oldenkamp J.  
 

1-0 
 Lunenborg A 

 
- Straat H. 
 

½-½ 
 Jonge L. de 

 
- Jonker T. 
 

1-0 
 Riethorst K. 

 
- Bosma L.D. 
 

1-0 
 Hoorn J. v 

 
- Meer L vd 
 

½-½ 
 Pieters J. 

 
- Altena L. 
 

½-½ 
 Hofman R. 

 
- Reinders H. 
 

1-0 
 Duinkerken G. 

 
- Kremer H. 
 

1-0 
 Dun G. 

 
- Piepot W. 
 

½-½ 
 Lahuis H. 

 
- Ike G.R. 
 

½-½ 
  

 
LAATSTE NIEUWS! LAATSTE NIEUWS! LAATSTE NIEUWS! 

 
Het is Unitas III op het werkelijk allerlaatste nip pertje, en met 

een half bordpunt voorsprong gelukt om in de KNSB-k lasse te 
blijven. Dit houdt in, dat er in de Nosbo geen  versterkte 

degradatie is. Derhalve blijft Hoogeveen 2 volgend jaar in de 
tweede klasse spelen!!! 

 
LAATSTE NIEUWS! LAATSTE NIEUWS! LAATSTE NIEUWS! 
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