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Een rapide maandje. 
 
Omdat in februari het rapid-toernooi gehouden werd,  is er in de 
interne competitie weinig gespeeld. Bovendien vonde n er op de twee 
speelavonden ook nog wedstrijden voor de NOSBO plaa ts. Er is dus in 
de ranglijst niet zo gek veel veranderd. 
In die NOSBO competitie boekte het eerste overigens  een fraaie winst 
op Groningen 7. Waardoor zij al een stuk uit de pro blemen zijn, en 
hun positie in de eerste klasse hopelijk zullen kun nen handhaven. 
Dit kan niet gezegd worden van het tweede achttal. Na hun vierde 
nederlaag op rij wordt de situatie toch wel erg pen ibel. Zouden we 
volgend jaar in de derde klasse terecht komen? Zoie ts mag toch niet 
gebeuren ...? 
 
Het rapid-toernooi werd tamelijk onbedreigd gewonne n door G. Jansen. 
Pas toen de overwinning voor hem al zeker was (en d e concentratie 
daardoor waarschijnlijk wat verslapte) verloor hij een partij. De 
overige prijzen werden meegenomen door de heren v H oorn, v Wetten, 
en Storm. 
Op deze avond werden ook de prijzen voor de kampioe nschappen van de 
eerste helft uitgereikt: Jansen (A-groep), Krol (B) , en Pieters (C) 
gingen met een rollade naar huis. Voor zo ver ik we et, zijn het geen 
vegetariërs ... 
 
Op schaaktechnisch gebied heb ik helaas weinig binn en gekregen 
ditmaal. Geen partijen, ook geen leuke, of juist ni et leuke 
spellingen. Jammer, want juist het schaken uit de e igen club geeft 
een clubblad juist dat extra beetje smeuiigheid. 
Dus - kauw maar een beetje door dit nummer heen.  
Verteer het goed ... en ... tot in maart! 
JvE 
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Tetramat. 
 
Met een kleine verandering in de schaakregels kunne n de meest 
grappige situaties ontstaan. In de Soester Schaakcl ub heeft men daar 
het een en ander over gepubliceerd. Eerst citeer ik  uit hun 
clubblad: 
"In 666 na Christus vroeg bisschop Carl-Gustaf von Beerenburg, 
residerend in Tirol, zich af hoe het edele schaaksp el zich zou 
ontwikkelen wanneer er ook tot koning gepromoveerd kon worden. Op 
muurschilderingen in Cataloniscne grotten was hij n amelijk een 
partij tegengekomen tussen de Neanderthalers L. Rub bers en K. Wok. 
In deze partij promoveert laatstgenoemde tot koning . In vroeger 
tijden was het blijkbaar gebruikelijk meerdere vors ten te dienen." 
Er volgt dan een uitweiding over verschillende dubb el-matten. Maar 
het alleraardigst was een opzet, om zo snel mogelij k vier koningen 
tegelijk mat te zetten; 
1 e4 f6 2 e5 Kf7 3. exf6 a5 4. fxe7 Ta6 5. 
h4 Tc6 6. h5 Tc3 7. h6 c6 8. hxg7 b6 9. b4 
Dc7 10. b5 Db7 11. bxc6 Kg6 12. cxd7 Pa6 
13. gxf8K Pb8 14. e8K Pa6 15. d8K Pb8 16. 
Ke2 De7 mat mat mat mat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapid 
 
Het rapid-toernooitje begint ondertussen zo'n beetj e een traditie te 
worden. Door een ongelukkig vallen van de vakanties , alsmede een 
thuiswedstrijd voor de NOSBO in de krokus-vakantie (nota bene op 
carnavals-dinsdag ...) lukte het niet het toernooit je op vrije dagen 
te zetten. Mogelijk was daardoor de opkomst wat mat ig. Het was 
vooral jammer dat er niemand van de jeugd meedeed. Hopelijk kunnen 
volgend jaar gunstiger data bepaald worden. 
 
In ieder geval gingen de eerste dinsdag 27 mensen v an start voor het 
acht-rondige toernooi. In de eerste drie ronden vin dt dan een eerste 
schifting plaats tussen kanshebbers voor de zege, e n kanslozen. 
Bijna als vanzelfsprekend schaarden de heren Jansen  en Stevens zich 
bij de eersten, tezamen met de heer v Til. Met een puntje minder 
volgde toen een groepje mede-kanshebbers: 
*Pieters - die van Jansen verloor, 
*vd Kooy - ook al door Jansen terug gewezen,  
*Lunenborg - eigenlijk per vergissing aanwezig - zi j wilde haar 
afgebroken spelling uit de wedstrijd tegen Groninge n analyseren. 
Alleen v Til versloeg haar, 
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*v Hoorn - nederlaag tegen Stevens, 
*Reinders - verloor van v Hoorn 
*Straat - verloor van de Jonge, maar won van de Vri es 
*Jonker - won van de Vries, speelde remise tegen v. Wetten - met 
mazzel, vanuit verloren positie nog gered met eeuwi g schaak - en had 
de tweede ronde vrij genomen om een klein programma -probleeropje op 
te lossen, 
*v Wetten - 1e ronde vrij geloot - het lot van de l aatst komende! 
*v Eijk - die door v Til een plaatsje terug gewezen  werd. 
 
In de vierde ronde barstte de strijd goed los. 
Alleen Jansen wist deze ongeschonden door te komen.  Hij versloeg mw. 
Lunenborg. Stevens verloor van Reinders (!), v Til van vd Kooy, en 
Jonker van v Hoorn. Pieters speelde nog remise tege n Straat, en v 
Wetten tegen Riethorst. 
De zegereeks van Jansen bleek ook verder niet meer te stoppen. 
Achtereenvolgens reeg hij v Til, Stevens en Straat aan het mes - in 
figuurlijke zin dan. Pas in de laatste ronde kreeg hij een nul te 
inkasseren. Maar toen was zijn voorsprong al zo gro ot, dat dat geen 
schade meer kon doen. 
De heer vd Kooy bleef daarachter steeds fraai op ee n tweede plaats 
staan. Slechts de heer Jonker kon hem nog een remis e afdwingen. De 
verdiende 6½ punten waren echter voldoende voor het  zilver. 
De groep erachter wisselde voortdurend van samenste lling - zie de 
eindrangschikking voor de definitieve resultaten. 
De beste B-speler was de heer v Hoorn. Steeds was h ij bovenin het 
klassement te vinden. Zijn nederlagen tegen vd Kooy  en v Til 
verhinderden een absolute topklassering. Maar zijn gedeelde 6/7 
plaats is een mooie prestatie ... en voldoende voor  een taart. 
De beste C-spelers waren v Wetten en Storm. Beiden kregen ook de 
bekende zoete prijs. 
 
De uiteindelijke ranglijst: 

l. G. Jansen 7 
2. A vd Kooy 6½ 
3. J. v Til 6 
4. J. v Eijk 5½ 
 W. Stevens 
6. J. v Hoorn 5 
 R. de Vries 
8. R. Hofman  4½ 
 T . Jonker  
 J.P. Storm  
 H. Straat  
 T. v Wetten 
13. G. Ike 4 
 H. Reinders  
 K. Riethorst 

16. L. Altena 3½ 
 L. Bosma  
 H. Lahuis  
 J. Pieters 
20. L. de Jonge 3 
 G. Krol  
 J. Oldenkamp  
 R. Veninga 
24. W. Piepot 2½ 
25. G. Dun 2 
 A. Lunenborg 
27. G. Duinkerken l½ 
 H. Kremer  
 R. Zijffers 

JvE 
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Weer verlies voor Hoogeveen 2. 

Dinsdag 5 februari kwam het achttal van E.S.G. 3 ui t Emmen op 
bezoek. In verband met de hopeloze nul uit drie had  teamleider de 

Jonge besloten tot een noodgreep. Hij stelde nameli jk de heren Krol 
en Straat op. Natuurlijk hopend, dat beide heren - die tenslotte 
intern in de A-groep meespelen - toch voor wat punt en zouden zorgen. 
Hoe bitter moet de teleurstelling voor hem zijn gew eest. Al voor 
negen uur namelijk lagen onze invallers uitgeteld, verfrommeld en 
matgezet in een hoekje van de speelzaal. Voordat de  wedstrijd goed 

en wel begonnen was stond het tweede al op een 2-0 achterstand. 
 
Op de overige borden waren de partijen maar amper d e opening 
voorbij. Pieterse, aan het tweede bord, kwam iets g edrukt uit de 
opening. De hele partij bleef hij wat benauwder sta an, maar hij 
verdedigde zich precies. Uiteindelijk werd dan ook het punt gedeeld. 
Op het derde bord had de teamleider zichzelf ingede eld. Hij speelde 
met zwart een rustige Siciliaan, waarin wit besloot  tot de opmars 
f2-f4-f5. Het leek allemaal ongevaarlijk, en lange tijd sudderde de 
partij ook op een gelijk nivo door. Waarschijnlijk hierdoor in slaap 
gesust liet de Jonge zich verrassen door een plotse linge aanval op 
zijn koning. Deze kon niet meer afgeslagen worden, waardoor de nul 
een feit was. 
Hofman speelde op het vierde bord. Hij kwam goed ui t de opening, en 
wist zelfs een pionnetje voordeel te veroveren. Zij n tegenstander 
wikkelde af naar een eindspel met alleen de zware s tukken, waarin 
Hofman - ten onrechte - zijn pluspion trachtte te v erdedigen. 
Daardoor kwamen torens & dame van zijn tegenstander  tot grote 
aktiviteit. Een fout kostte Hofman toen een aantal pionnen, en even 
later de partij. 
 
Op het zesde bord werd langdurig gemanouvreerd met veel stukken. 
Jonker leek daarbij langzaam maar zeker enig voorde el te bereiken, 
en ontplooide een koningsaanval. Een misrekening ko stte daarbij 
echter een stuk. Weliswaar tegen twee pionnen als c ompensatie. In 
die stelling werd afgebroken, met een remise aanbod  van Tino. Het is 
daarbij even afwachten, of de Emmenaar nog terug wi l komen om deze 
partij uit te spelen. 
Daarnaast toonde v Wetten aan, dat hij zijn plaats in het tweede 
achttal wel verdiende. Hoewel hij belabberd uit de opening kwam door 
een verkeerde loperzet: hij speelde met zwart 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 
3.Lc4 Lc5 4.b4 Ld6? Deze loper hinderde hem aanvank elijk zeer in het 
ontwikkelen van zijn spel. Toen hij zich kon bevrij den, was het 
echter ook goed raak. Hij won een pion, en wist dez e pluspion keurig 
vrij & gedekt op e3 te krijgen. De winst was daarna  nog maar een 
fluitje van een cent. 
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De heer vd Meer speelde aan het achtste bord met op vallend gemak. 
Hij won snel een pion, wikkelde af naar een beter s taand 
torenseindspel, won nóg een toren ... en dus de par tij. Keurig! 
Maar deze twee punten waren onvoldoende om de wedst rijd te redden. 
Waardoor Hoogeveen des te vaster op de laatste plaa ts komt te staan. 
Mensen, gordt u aan voor een alles en iedereen vers lindende 
eindsprint! (U merkt het - mijn aansporingen klinke n steeds 
wanhopiger ... ) 
JvE 
 
De persoonlijke resultaten: 
l.  G. Krol  - Y.G. Kits (1245)  0-1  
2.  J. Pieters  - N.M. Boersma (1365)  ½-½  
3.  L. de Jonge  - A.J. Hengstmengel (1465)  0-l  
4.  R. Hofman  - E.C. Hondema (g.r.)  0-l  
5.  H. Straat  - J. Reinink (1445)  0-1  
6.  T. Jonker  - H. Bouwers (1315)    
7.  T. v Wetten  - J.E. Weide (1290)  1-0  
8.  L. vd Meer  - K. Tiemens (1275)  1-0  
 
Uitslag Hoogeveen l - Groningen 7 5-3 
W. Hulsebosch  - J. Ham (?)  1-0  
G. Jansen  - H. Lakke (1610)  1-0  
W. Stevens  - G. vd Berg (1655)  ½-½  
A. vd Kooy  - H. Langkamp (?)  1-0  
J. v Til  - P.M. Bodewes (1610)  0-1  
R. de Vries  - A. Henries (1540)  1-0  
G. Krol  - C.M. Zweens (1410)  0-1  
A. Lunenborg  - K.A.J. de Jong Swemer (1245)  ½-½  
 
 
 

 

Een fragment uit Cortlever - Donner, 
Beverwijk 1950. Wit is aan zet, en kan 
het met een combinatie op slag uitmaken. 
Hoe? 
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Uitslagen 4e ronde klasse 1B 
 
Hoogeveen l - Groningen 7 5-3 
J.H. Kruit l - ESG 2 3-5 
Leek - Spassky's 3-5 
Unitas 5 - Vizier 4-4 
 
Uitslagen 4e ronde klasse 2A 
 
Valthermond - J.H. Kruit 2 6-2 
Ter Apel - Roden 3-5 
Hoogeveen 2 - ESG 3 2½-5½ 
Kasteel - Veendam 2 5½-2½ 
 
Uitslagen 5e ronde klasse 2A 
 
Roden - Valthermond 5½-2½ 
Veendam 2 - Ter Apel 2½-5½ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand in groep 1B na vier rondes. 
 
l. Spassky's 8 (20-12) 
2. ESG 2 6 (20-12) 
3. Groningen 7 4 (17½-13½) 
4. Hoogeveen l 4 (17-15) 
5. J.H. Kruit l 4 (15-17) 
6. Unitas 5 3 (14½-17½) 
7. Vizier 3 (13-19) 
8. Leek 0 (10-21) 
 
Stand in groep 2A na vier rondes. 
 
1. Roden 8 (22-10) 
2. ESG 3 7 (19½-11½) 
3. Kasteel 5 (19½-12½) 
4. Veendam 2 4 (16-16) 
5. Valthermond 4 (15½-16½) 
6. Ter Apel 2 (13½-17½) 
7. J.H. Kruit 2 (10½-21½) 
8. Hoogeveen 2 0 (10½-21½) 
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In de nieuwe stand voor het beste externe resultaat  duikt ploseling 
ene Toon v Wetten op kop op. Hij is de enigste met honderd procent! 
En kan dus, indien hij zo door blijft scoren, nooit  meer ingehaald 
worden. Het tweede heeft een dergelijke kracht hard  nodig. 
 
pl naam % Pt uit 
l.  T. v Wetten  100  2  2  
2.  G. Jansen  83    2½  3  
3.  A. vd Kooy  75    3  4 
 R. de Vries  
5.  W. Hulsebosch 66    2  3 
 L. vd Meer    
7.  A. Lunenborg  62    2½  4  
8.  W. Stevens  50    2  4  
9.  J. v Eijk  50    l½  3 
 T. v Seventer  
11.  T. Jonker  37    l½  4  
12.  L. de Jonge  30    1½  5  
13.  R. Hofman  25    1  4  
14.  H. Reinders  25    ½  2  
15.  J. Pieters  12    ½  4  
16.  J. v Til  0    0  4  
17.  J. Oldenkamp  0    0  2 
 G. Krol  
 
 
 
 



 9

 
 
Albins's tegengambiet. 
 
Na l.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4  kan zwart ook een centrumpion als gambiet 
aanbieden met 2...e7-e5 . 
De bedoeling hiervan is om na 3.dxe5 de d-pion naar  d4 door te 
schuiven. Echt angstig hoeft wit voor dit pion-offe r niet te zijn. 
Met het juiste tegenspel moet het lukken om de last ige pion op d4 te 
omzeilen, en voordeel te verkrijgen. Het gambiet we igeren heeft dan 
ook weinig zin: 
3.d4xe5 d5-d4 

 
 
4.Pgl-f3  Ook mogelijk is, om te trachten een zwaar bezet ce ntrum te 
formeren: 4.e4 Pc6 5.f4, maar dan volgt 5...g5 6.f5  Pxe5 7.Pf3 Pxf3 
8.Dxf3 h5, en de witte koningsvleugel is nu dermate  verzwakt, dat 
dit tot flinke problemen kan gaan leiden. 
4...Pb8-c6 . Wit heeft de keuze uit de zetten 5.Lg5, 5.a3 en 5 .Pbd2. 
De eerste mogelijkheid belooft het minst: 5.Lg5 Le7  
6.Lxe7 Pgxe7 7.Pbd2 0-0 8.Pb3 Pf5 9.Dd2 De7 10.Pbxd 4 Pfxd4 11.Pxd4 
Pxe5 12.e3, waarna zwart toch wel enige compensatie  heeft voor zijn 
pion. Hij kan de d-lijn bezetten met de torens, en dan profiteren 
van de gecentraliseerde positie van paard en dame  
5.a3 is voor het eerst toegepast tijdens de partij Lasker - 
Aljechin, St. Pstersburg 1914. Die ging toen als vo lgt verder  
5.Lg4 later zijn analytici tot de concusie gekomen,  dat 5...a5 beter 
is, bv. 6.h3 Lc5 7.La5 Pge7 8.Pbd2 h6 9.Lh4 Le6) 6. Pbd2 De7 7.h3 
Lxf3 8.Pxf3 0-0-0 9.Dd3 h6 10.g3 g6 11.Lg2 Lg7 12.0 -0 Pxe5 13.Pxe5 
Lxe5 14.b4 waarna wit in glanzende stijl won. Nog b eter is 6.b4 
(i.p.v. 6.Pbd2) De7 7.Da4 0-0-0 8.Lf4 Lxf3 9.gxf3 K b8 10.Pd2 *= , 
Petrosjan - Porrecca, Beograd 1954. 
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Tenslotte is 5.Pbd2 het meest veelbelovend: 5...Lg4  6.a3 De7 7.h3 
Lb5 8.Da4 0-0-0 9.b4 Kb8 10.g4 Lg6 11.Lg2 h5 12.Lb2 hxg4 13.hxg4 
Txh1 14.Lxh1 Ph6 15.Pb3 met groot voordeel voor wit , Suetin - 
Mosionchik, 1962. 

Nog een opmerkelijk variantje kan genoemd 
worden, namelijk als wit de pion op d4 
direkt gaat belegeren: 4.e3 (i.p.v. 
4.Pf3) Lb4+ 5.Ld2 dxe3! 6.Lxb4 (omdat na 
6.fxe3 de witte dubbelpion een ernstige 
verzwakking vormt) 6...exf2+ 7.Ke2 
fxg1P+! 8.Ke1 (op 8.Txg1 wint Lg4+) 
8...Dh4+ en zwart komt in het voordeel. 
Het zal niet vaak gebeuren dat iemand met 
drie paarden kan spelen! 
 
 
 

 
 

“Dat wil ik niet gehoord hebben!” 
 
Steinitz speelde in zijn begintijd vaak in een Ween s café om geld 
Hij had daar een goede klant, die hij een paard voo rgaf, maar 
desondanks regelmatig versloeg. Dit zat zijn slacht offer toen niet 
lekker en hij overlegde met een sterke speler hoe h ij toch eens die 
Steinitz om kon leggen. 
De beide heren besloten dat de sterke speler zich a ls onschuldige 
toeschouwer naast zijn makker zou zetten, en hem ie dere maal een 
zachte schop zou geven als hij van plan was een sle chte zet te doen, 
en wel net zo lang, totdat de juiste zet gevonden w as. Voordat hij 
zou zetten, zou hij met zijn vinger eerst over het te zetten stuk 
bewegen. Zo gezegd, zo gedaan. De niets vermoedende  Steinitz kwam op 
deze manier al snel in een slechte stelling en ston d op verlies. Dat 
viel hem heel goed op, maar ook de cirkelende vinge r, vaak gevolgd 
door een zwak gerucht dat op een voetschop leek. St einitz liet 
echter niets merken. 
uiteindelijk ontstond een stelling, waarin zijn teg enstander met een 
vork van het paard op koning en dame de partij in z ijn voordeel kon 
beslissen. Deed hij deze zet echter niet, dan was h et met hem 
gebeurd. Na kort denken wou hij het paard verzetten , om Steinitz de 
doodssteek toe te dienen, toen hij een zwakke schop  opving. Aha, hij 
dacht wat langer na, maar kwam tot geen andere oplo ssing, en al snel 
cirkelde zijn vinger wederom boven het paard. 
Deze maal ontving hij een flinke trap tegen zijn sc henen, waarop hij 
zijn vinger weer fluks terug trok, en uiteindelijk een afwachtende 
zet deed. Na het antwoord van Steinitz kon hij opge ven. "Waarom heb 
je verdorie dan niet het paard gezet?" riep toen zi jn 'secondant'. 
"Je hebt me toch tot tweemaal toe geschopt!" riep d aarop de 
ongelukkige, waarop Steinitz opmerkte: 
"Dat wil ik niet gehoord hebben!" 
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Foppen of floppen, dat is de kwestie! 
 
Het wil wel eens een enkele keer gebeuren dat 
spelers in gewonnen positie een partij opgeven, 
het summum van schaakvermaak. 
Wat de achterliggende reden ook moge zijn - 
overbluft door het onverwachte, opperste verwar-
ring door tijdnood, acute hersenverweking, noem 
maar op - meestal is het moeilijk te doorgronden 
wat iemand op het fatale moment heeft bezield. 
Ik zal nu een poging doen mijn gedachten weer te ge ven toen ik juist 
op tijd de 'boemerang' herkende. Onderstaande gebeu rde precies twee 
jaar geleden in het Duitse Sankt Ingbert, onmiddell ijk na het 
Europees kampioenschap voetbal. 
Nadat ik eerder in de partij een 
opgelegde kans had gemist op 1-0, had 
zwart veel tegenspel gekregen. Onbedoeld 
spande ik een sluwe valstrik 1.Dh2! Het 
uitroepteken kon ik op dat moment nog 
niet bevroeden. De dreiging is 2.Th8 Lxh8 
3.Dh7 Kf8 4.Dxh8 Ke7 5.Te1 en wint, zodat 
ik niet anders had verwacht dan 1...Te5 
of 1...Te3. Ik zag dat wit na 1...Te5 
altijd remise kan forceren middels 2.Th8 
Lxh8 3.Dh7 Kf8 4.Dxh8 Ke7 5 Dh4 want de 
koning kan niet weglopen: 5...f6 6.Dh7 
Kd8 7.Dd7 mat! 
 
Uiteraard was het me daar niet om te doen Terwijl m ijn tegenstander 
over zijn antwoord nadacht, overwoog ik hoe is alsn og op winst kon 
gaan spelen. Met 2.f4 of 2.Tg5 wellicht? 
Plots veerde mijn tegenstander op, graaide met al z ijn vingers naar 
de loper op g7 en plantte hem aan de overzijde in h et bord 
1...Lxb2!? Knal! Niet gezien! 
Ik schoof een eind achteruit in mijn stoel. Hoe was  dat nou 
mogelijk? 1...Lxb2?? Huh ...? Een fractie later dro ng tot me door 
dat wit in alle varianten volkomen verloren staat: 2.Dxb2 Tb4 met 
damewinst, 2.a4 Le5 met mat, 2.Lh7 Kf8 uit, en tens lotte komt op 
ieder torenschaak de loper met nog meer kracht met schaak terug. 
Verdomme... 
De verbazing begon al snel plaats ie maken voor fli nke ergernis en 
een donkerbruin gevoel in het hoofd "Wat een rekenw onder ben ik 
toch!" gonsde het. Alles werd nog erger toen ik in het grijnzend 
gelaat van mijn jonge en zelfvoldane tegenstander k eek. Ja, lach 
maar, probeerde ik mezelf te troosten, unsere Manns chaft is 
schliesslich Europameister. 
 
In doffe ellende staarde ik zo een tijdje voor me u it en juist toen 
ik me vermand had en mijn hand ten teken van overga ve wilde uitste-
ken, zag ik het, pardoes, in een flits... 2.Dxb2 Tb 4 3.Th8 mat!! 
Zelden was de marge tussen winst en verlies zo klei n. Misschien moet 
het gewoon even meezitten op het kritieke moment. F oppen of floppen, 
dat is de kwestie!  
 
Ivo Timmermans, in Schaaknieuws 213, dd 24.1.91 
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UITSLAGEN 5E RONDE 
Storm JP - Bosma L 1-0 
Ven inga R - Dun G ½-½ 
Borgman H - Kremer H 0-1 
Duinkerken G - Lahuis H ½-½ 
Riethorst K - Piepot W 1-0 
Hoorn J v - Ploeger P 1-0 
Altena L - Reinders H 0-1 
Vries R de - Til J v 1-0 
Stevens W - Jansen G 1-0 
Eijk J v - Hulsebosch W ½-½ 
 

 
UITSLAGEN   6E RONDE 
Jonker T - Meer L vd 1-0 
Wetten T v - Pieters J 1-0 
Dun G - Hofman R 1-0 
Veninga R A - Piepot W ½-½ 
Ike G R - Riethorst K ½-½ 
Storm J P - Zijffers 1-0 
Straat H - Reinders H 1-0 
Lahuis H - Ploeger P 0-1 
Bosma L D - Duinkerken G 0-1 
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RANGLIJST NA  6 RONDEN. 
l. W. Stevens 306 712 3 1695 
2. W. Hulsebosch 283½ 744 2 1780 
3. G. Jansen 276 807 1 1690 
4. R. de Vries 264 659 4 1595 
5. L. vd Meer 259½ 488 14 1205 
6. T. Jonker 256½ 564 6 1395 
7. T. v Wetten 243½ 471½ 17 1380 
8. A. Lunenborg 221 546½ 7 1415 
9. G. Dun 217½ 452 19 1225 
10. L. Altena 207 459 18 1220 
11. J. v EiJk 202½ 473½ 16 1580 
12. J. v Til 196½ 494 12 1525 
13. R. Veninga 184½ 369½ 23 1085 
14. W. Piepot 180½ 311½ 27 1120 
15. K. Riethorst 269 360½ 25 1350 
16. J. Pieters 163½ 510½ 9 1250 
17. J. v Hoorn 163 393½ 20 1270 
18. L. de Jonge 161½ 500 10 1400 
19. R. Hofman 156½ 367 24 1330 
20. T. v Seventer 156½ 591 5 1635 
21. G. Krol 149 544 8 1465 
22. J. Oldenkamp 148½ 493 13 1435 
23. G. Ike 146 341 26 1120 
24. H. Reinders 143 205 31 1190 
25. J P Storm 142½ 290½ 29 1055 
26. H. Straat 129 496 11 1465 
27. G. Duinkerken 127 374 22 1115 
28. H. Lahuis 118½ 181½ 32 952 
29. A. vd Kooy 115½ 474½ 15 1565 
30. P. Ploeger 106 389½ 21 1350 
31. L. Bosma 100 211½ 30 915 
32. H. Borgman 90 306 28 1090 
33. R. Zijffers 77 148 33 870 
34. H. Kremer 67 134½ 34 840 
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De standen per groep.  

 
Altijd weer leuk om te zien, wie er promotiekansen heeft, dan wel in 
degradatiegevaar verkeerd. 
 
Groep A. 
 
l. W. Stevens 306 
2. W. Hulsebosch 283½ 
3. G. Jansen 276 
4. R. de Vries 264 
5. J. v Eijk 202½ 
6. J. v Til 196½ 
7. T. v Seventer 156½ 
8. G. Krol 149 
9. H. Straat 129 
10. A. vd Kooy 115½ 
 
Vorige maand schreef ik, dat Hulsebosch nog negenen zestig punten te 
gaan had voor het algemeen kampioenschap. Langzaam maar zeker loopt 
hij in - er zijn nog drieeenzestig punten te gaan . .. Maar of 11 
ronden genoeg zijn waag ik te betwijfelen. Als hij tenminste door 
blijft gaan in dit tempo van inhalen. Let trouwens eens op de fraaie 
eerste plaats van de heer Stevens. De coming man va n de toekomst?? 
Onderin kunnen we spreken van een viertal mensen di e niet zo best 
draaien. De heren Straat en vd Kooy staan dan wel o nder de streep, 
maar hun achterstand is nog niet zo groot. En de he er v Seventer 
scoort nu eenmaal weinig op wintersport ... 
 
Groep B.  
l. T. Jonker 256½ 
2. A. Lunenborg 221 
3. L. Altena 207 
4. J. Pieters 163½ 
5. J. v Hoorn 163 
6. L. de Jonge 161½ 
7. R. Hofman 156½ 
8. J. Oldenkamp 148½ 
9. H. Reinders 143 
10. P. Ploeger 106 
 
De heer Altena is zijn koppositie kwijtgeraakt, en daarmee verkeerd 
nu ook mw. Lunenborg weer in een gevaarlijke promot ie-positie. 
Achter deze drie mensen volgt een grote groep, waar in de verschillen 
werkelijk heel klein zijn. In feite kun je stellen,  dat iedereen 
hier nog het risiko loopt om naar de C-groep te deg raderen. 
Alleen P. Ploeger zal er nog een tussensprintje uit  moeten persen om 
er weer bij te komen. 
 
 



 15

Groep C 
 
l. L. vd Meer 259½ 
2. T. v Wetten 243½ 
3. G. Dun 217½ 
4. R. Veninga 184½ 
5. W. Piepot 180½ 
6. K. Riethorst 169 
7. G. Ike 146 
8. JP Storm 142½ 
9. G. Duinkerken 127 
10. H. Lahuis 118½ 
11. L. Bosma 100 
12. H. Borgman 90 
13. R. Zijffers 77 
14. H. Kremer 67 
 
De heer vd Meer lijkt een beetje uitgeraasd te sijn . Toon v Wetten 
heeft hem tenminste al bijna ingehaald, en ook de h eer Dun volgt 
aardig. Overigens zijn de kansen van de overigen ze ker nog niet 
bekeken. 
 
Omdat ik nu eenmaal dol op ranglijstjes ben, en ook  omdat de 
ingeleverde kopij deze maand minimaal was, heb ik e ens de 
ratingcijfers van de start van deze seisoenhelft, m et de huidige 
vergeleken. Daaruit valt ongeveer af te leiden, wie  er de meeste 
progressie heeft gemaakt in 1991. 
Dit is dus de heer vd Meer. Zou het stoppen met wer ken zo 'n 
heilzame invloed op iemand kunnen hebben? 
 
  oud nieuw verschil 
l. L. vd Meer 1145 1206 +61 
2. W. Stevens 1633 1693 +60 
3. L. Altena 1145 1206 +59 
4. R. Veninga 1031 1086 +55 
5. G. Dun 1176 1223 +47 
6. J. v Hoorn 1227 1271 +44 
7. H. Lahuis 916 952 +36 
8. J. v Eijk 1547 1580 +33 
9. W. Piepot 1090 1118 +28 
10. R. de Vries 1569 1596 +27 
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Normaal gesproken is het de gewoonte hier wat parti jen te publiceren 
uit de sub-top. Ter gelegenheid van het bereiken va n de volgende 
ronde door Jan Timman in de WK-cyclus citeer ik nu echter drie 
partijen uit de kwartfinales. 
Allereerst natuurlijk Timman zelf. Huebner liet zic h met opvallend 
gemak oprollen. Fraai is de damewinst in de derde m atch-partij. 
 
Timman - Huebner (3) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Lc5 5. Pf5  Dit blijft een 
vreemde zet, waarmee Timman Borm prachtige kansen g af na 5. ..d6 6. 
Pxg7 Kf8 7. Ph5 Dh4. 5. .. Df6  Huebner durft het theoretische duel 
niet aan te gaan en kiest voor een minder bekende, maar ook minder 
goede zet. 
6. Pc3 Pge7 7. Pe3 0-0 8. Ld3 Pe5 9. Le2 P5g6 10. g 3 d6 11. h4 Te8 
12. h5 Pf8 13. Th4.  Met simpel spel heeft Timman zijn tegenstander 
ver terruggedrongen en zwart mist nog goede velden voor zijn 
stukken. 13...c6 14. Pa4 Dd4?  De enige zet was 14...Lb4 waarna wit 
de keus heeft uit drie goede mogelijkheden, nl. Kf1 , c3 of Ld2. 
15. Pxc5 Dxc5?!  15...dxc5 had wel langer stand gehouden, maar wit 
staat natuurlijk overwegend met zijn loperpaar, bet ere ontwikkeling, 
goede pionnenstructuur en aanvalskansen. 
16. Pc4 

 
 
De zwarte dame kan nu geen kant meer op. Zwart zal zijn compensatie 
moeten halen uit grabbel- en rommelkansen. 
16... Td8 17. Le3 Db5 18. a4 Da6 19. b4 d5  De enige tegenkans; zwart 
krijgt nu nog tenminste twee stukken voor de dame. 
20. Pb6 Dxb6 21. Lxb6 axb6 22. exd5 Pf5 23. Tf4 Txd 5 24. Ld3 g6 25. 
hxg6 hxg6 26. Te4 Le6 27. Dd2 Pd4 28. Dc3 c5 29. bx c5 bxc5 30. Lc4 
Th5 31. Lxe6 Pfxe6 32. Th4 Tf5 33. Kfl Tf3 34. Db2 Te8 35. Tel Te7 
36. a5 Td7 37. Kg2 Tf5 38. Tehl Pg5 39. a6 b5 40.c3  Pdf3 41. Tf4 1-0 
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De ondertussen al weer 60-jarige Kortsjnoi blijft e en aardig deuntje 
meezingen in dit top-gezelschap. Hij versloeg de Ho ngaar Sax (in de 
verlenging, de officiële tweekamp eindigde in 4-4).  
 
Kortsjnoi - Sax (5) 
1. Pf3 Pf6 2. c4 c5 3. Pc3 Pc6 4. d4 exd4 5. Pxd4 e 6 6. a3 Pxd4 7. 
Dxd4 b6 8. Df4 Lb7 9. e4 d6 10. Ld3 Le7 Wit heeft een vrij 
onschuldig ogende opening gespeeld, en staat nog ma ar iets beter. 
11. Dg3 0-0 12. Lh6 Pe8 13. Ld2  Deze subtiele manoevre heeft tot 
gevolg dat het zwarte paard nu minder goed staat en  steeds weer 
terug moet keren naar f6. 13. .. Te8 14. 0-0 Lf6  
Meer in aanmerking kwam 14 Kh8, gevolgd door Pf6-d7 -e5. Het paard 
krijgt nu slechts een verdedigende functie.  
15. Tac1 g6 16. b3 a6 17. De3 Lg7 18. Pa4 Nu het paard nog niet op 
d7 staat dwingt wit zwart tot een tijdelijke ongelu kkige opstelling 
(anders Pd7 en Le6) en het paard gaat op zoek naar betere velden. 
18. .. Tc6 19. Le2 Pf6 20. Tfd1 Pd7 21. Lc3! De7 22 . Lxg7 Kxg7 23. 
Pb2 Td8 24. Tc2 Tcc8 25. Tcd2 Pf6 26. f3 Tb8 27. a4  De7 28. Pd3 Pe8  
Het witte plan om zwart onder druk te zetten is gel ukt; zwart heeft 
weinig mogelijkheden tot ruil, en b5 doorzetten is ook niet al te 
realistisch. Wit kijkt ook naar de koningsvleugel. 29. Pf2 Dc5 30. 
Dc3 e5?!  Tot nu toe had wit een zeker voordeeltje, maar ram pzalig 
was dit niet voor zwart. Hij had nu beter afwachten d kunnen spelen 
met 30. Kg8  
31. Kfl b5?  Dit lijkt meer op een wanhoopspoging dan een breek zet. 
Zwart had zich in zijn burcht moeten verschansen en  zich op een 
eventuele doorbraak of aanval van wit moeten voorbe reiden. 
32. b4 

 
 
32... Dc7 33. axb5 axb5 34. c5 Kg8  (34... dxc5 35. Txd8 Txd8 36. 
Txa8 Dxd8 37. Dxe5 gevolgd door slaan op c5) 35. Lxb5 dxc5 36. Dxc5 
Txd2 37. Txd2 Dxc5 38. bxc5 Pc7 39. Lc4 La6 40. Lxa 6 Pxa6 41. Pd3 
Td8 42. Ke2 Kf8 43. Tb2 Ke8 44. Ke3 Tc8 45. Ta2 Pc7  46. Pxe5; 45. 
Pb8 46. Ta8  en wit wint gemakkelijk. 1-0 
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De Rus Ivanchuk had opvallend veel gemak met zijn l andgenoot 
Yudasin. Slechts vijf partijen waren nodig om 4½-½ op het scorebord 
te krijgen. 
Yudasin - Ivanchuk (2) 
l. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 Le7 
5. 0-0 0-0 6. c3 d5 7. exd5 Pxd5 8. Tel 
Lg4 9. Pbd2 Wit heeft niet veel bereikt 
met deze rustige opening, en zwart gaat op 
zoek naar meer. 
9... Kh8 10. a4 f6 11. a5 Tb8 12. Pfl Le6 
13. Da4 a6! 
Een ijzersterke zet die tevens een gemene 
truc bevat. Als wit niet meteen profiteert 
heeft zwart voordeel want d3 kan zwak 
worden en hij kan zijn koningvleugel-
pionnen opspelen. Verder kan wit geen d4 
spelen vanwege Lg4. 
14. Lxa6?! Pxa5 15. Dxa5 Ta8 16. Dh5 Pb6 17. Le3  Enige zet Ld7 18. 
Db3 bxa6 Aldus heeft zwart het loperpaar.  
19. d4 e4 20. P3d2 f5  Zwart krijgt nu gevaarlijke aanvalskansen. 21. 
d5 Tb8  Ontkracht een mogelijk d6, bedreigt b2 en na een e ventueel 
nemen op b6 kan de manoevre Txb6-g6 of h6 volgen. 
22. Da2 Lf6 23. Tadl Pa4! 24. Pc4 Lb5 25. Pa5 Pxb2!  26. Dxb2 Lxf1 
27. Da2 Lb5 28. c4 Ld7 29. Pc6 Lxc6 30. dxc6 De8 31 . Dxa6 Le3 32. 
Tf1 f4 33. La7 Ta8! 34. Db7 f3 35. Dxc7 Le5 36. Dd7  Txa7! Wit 
overschreed nu de tijdslimiet maar had met een geru st hart op kunnen 
geven: 37. Dxa7 Lxh2! 38. Kxh2 (38. Kh1 Dh5) 38. ..  Dh5 39. Kg3 (39. 
Kg1 Dg4 40. g3 Dh3) 39.  .. Dg5 40. Kh3 Dxg2 41. Kh 4 Tf4 en mat 
volgt. 0-1 
 
 
De loting voor de volgende ronde is ook al gebeurd.  De nieuwe paring 
is: 
Timman - Kortsjnoi  
Karpov - Anand  
Gelfand - Short  
Ivantsjoek - Joesopoev 
 
Op 11 augustus wordt er gespeeld in Brussel. 


