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Beste clubgenoten

Voor jullie ligt het eerste nummer van 2009.
Activiteiten van dit nog jonge jaar. 
Ons  jaarlijkse Grand Prix  toernooi  voor de jeugd is  ondanks  een
licht tegenvallende opkomst weer een succes geweest. De verplaat-
sing  van  september  naar  januari  is  geïnspireerd  door  de
overlopende toernooiagenda in september. 

We hebben een schoolkampioenschap met ruim 40 kinderen georga-
niseerd. We waren te gast bij de scholengemeenschap Wolfsbos. Dat
is voor herhaling vatbaar,  het  is  van beide kanten goed bevallen.
Helaas lukte het onze clubleden Astrid, Bert en Frank niet om tot en
met  de  laatste  ronde  te  blijven  winnen,  ook  al  scheelde  het  heel
weinig. Er zijn via de sportstimulering 8 aspirant leden aangemeld.
Met  vereende  krachten  maken  we  ze  enthousiast  voor  het
schaakspel. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

In  verband  met  privé  omstandigheden  heeft  Jeroen  moeten
bedanken voor het competitieleiderschap. Jeroen nog bedankt. 
Met ingang van de ronde van 10 maart neemt Frans het over. 
Frans fantastisch dat je dit gat wilt vullen!
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De stap VI groep van vorig jaar heeft een doorstart gemaakt buiten
de reguliere schaakavonden om. Heel leerzaam.
Paaszaterdag (11 april) is ons traditionele toernooi, altijd strak geor-
ganiseerd, een aanrader voor iedereen! We hopen veel deelnemers,
met name clubleden te kunnen verwelkomen.

Het vorige weekend kwam het trieste bericht van het overlijden van
ons gewaardeerde lid Harm Reinders. Op de clubavond hebben we
een moment van stilte betracht en namens de schaakclub heb ik de
crematie bijgewoond.  

Vriendelijke schaakgroet,
Bert

In Memoriam Harm Reinders

Vrijdag 20 februari is vrij onverwacht Harm Reinders overleden in
ziekenhuis Bethesda. 
We hebben natuurlijk allemaal de laatste jaren kunnen zien dat het
steeds een beetje minder met hem ging, maar krakende wagens (en
piepende  longen)...  dus  het  bericht  kwam  voor  ons  toch  wel
onverwacht.
Vorig seizoen moest  hij  ook wel eens een paar ronden afmelden,
maar meestal was hij wel van de partij en ook vond hij zich afge-
lopen  najaar  goed  genoeg  om  nog  drie  externe  partijen  mee  te
spelen. Zijn laatste partij was een externe op 9 december tegen Hans
Hut, ESG3.

Harm was lid sinds eind jaren '70. Hij vertelde me dat hij door onze
oud-voorzitter Straat is overgehaald om bij de club te komen. Die
woonde toen in de flat aan de Eikenlaan waar Oldenkamp nu nog
woont.  Harm  was  daar  huismeester  geworden  nadat  hij  zijn
veevoerbedrijf aan de Willemskade had moeten sluiten.
Eind jaren '80 is hij een tijd competitieleider van de club geweest en
hij heeft dezelfde functie ook vervuld voor de Nosbo in 1990-1991.
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Op de clubavond was hij  altijd een prettige tegenstander, glunde-
rend als hij weer eens een partij had gewonnen of anders sportief
('ach,  volgende  week  beter')  zijn  nederlaag  accepterend.  In  de
wandelgangen (ook die in de zaal)  wilde hij  ook wel een praatje
aanknopen en soms vertelde hij ook wel iets meer over hoe het ging
met hem of, een paar jaar geleden, met zijn vrouw. 

Harm is 84 jaar geworden. We missen en gedenken hem.

Programma

datum Jeugd Intern Andere activiteit, opm.
di. 10-mrt j 6 vanaf nu: FvA Comp.Leider
vr. 13-mrt Haren 3 - Hgv1 
di. 17-mrt PE R3 Proefexamen Jeugd
di. 24-mrt j 7 Hgv1 - Het Kasteel 2
di. 31-mrt j 8 Hgv 3 – Veendam 2 in Veendam!
vr. 03-apr Haren 5 - Hgv4
ma. 06-apr ESG 2 -  Hgv 2 in Nw.Pekela!
di. 07-apr j 9
za. 11-apr Paastoernooi in Salawaku
di. 14-apr PE 10 Proefexamen Jeugd
ma. 20-apr Roden 2 - Hgv1
di. 21-apr j 11 Hgv4 - SISSA 4
di. 28-apr n RF Rapidfinale
di. 05-mei j 12
di. 12-mei j 13
vr. 15-mei  Dwingeloo - Hgv 1, in Coevorden!
di. 19-mei j 14
di. 26-mei Ex 15 Examens Stappen
di. 02-jun j BF Bekerfinale met uitleg
di. 09-jun SF Snelschaakfinale
di. 16-jun t/m 21-jul Zomervakantie / Bessenschaak ?!

3



Tweede team
Het tweede van ons tegen het derde van Assen, dat zou toch in ons
voordeel  moeten  aflopen.  Alleen,  een  paar  nieuwe namen en  in-
drukwekkende ratingcijfers zaaiden enige twijfel. De F. v/d Werff
was een oudere oom of zo van jeugdtalent Frank, kennelijk nog niet
zo lang (weer) aan het schaken, maar hij kon er best wat van. Edwin
kon de foutjes die hij maakte zich duidelijk niet permitteren. Wim
kwam  in  een  positie  terecht  waarin  de  tegenstander  misschien
weinig kon bereiken, maar waarin hijzelf ook alleen ten koste van
materiaal iets kon proberen, zonder garantie op succes. Remise dus.
Dick en Rudi  waren degelijk bezig met het  slopen van de tegen-
stander dus drong ikzelf niet aan in precaire stelling tegen de o zo
bescheiden moeder van jeugdtalent Ivo. Ik had al eerder gezien dat
zij niet voor de poes is. Tenslotte bracht ook Lieffert het volle punt
binnen. 
R4 Hoogeveen 2 1632 - Assen 3 1587 4-2
1. E. de Jonge 1572 - F. v/d Werff 0-1
2. D. de Jong 1621 - J.J. Boslooper 1741 1-0
3. R. Danker 1656 - M. Spriensma 1568 1-0
4. F. v. Amerongen 1644 - H. Maris 1698 rem
5. L. de Jonge 1636 - J. van Dijk 1471 1-0
6. W. Stevens 1665 - L. Sterken 1455 rem

In Ter Apel kon het wel weer spannend worden aan de topborden,
maar op bord 5 en 6 zou het binnenhalen van de punten ook voor
de invallers naar verwachting weinig moeite kosten. 
Het viel mee, na een uur stonden we op de meeste borden er riant
voor. Rudi forceerde, terwijl hij wist dat hij eigenlijk al erg moe was,
dat liep dus mis, al kostte het Huls nog heel wat tijd om het vonnis
te voltrekken. 
Frans kon onbekommerd huishouden met de cavalerie op d6, f7 etc.
en moest achteraf alleen constateren dat de weg naar de winst nog
een zet  of  10 korter  had gekund.  Edwin,  Dick en Jeroen stonden
steeds wat beter en konden afwikkelen naar een eindspel met een of
twee sterke pluspionnen. Alleen Tino kwam in een positie dat zijn P
weinig anders kon dan de L aan de overkant in bedwang houden en
kon ondanks twee pluspionnen niet ontkomen aan zetherhaling.
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R5 Ter Apel 1512 - Hoogeveen 2 1590 1,5-4,5
1. A.J. Veninga 1729 - F. v. Amerongen 1644 0-1
2. R. Drayer 1550 - E. de Jonge 1572 0-1
3. L. Huls 1653 - R. Danker 1656 1-0
4. K. Lorteije 1489 - D. de Jong 1621 0-1
5. J. v/d Meijden 1386 - J. Bottema 1539 0-1
6. J. Paas Broekman 1265 - T. Jonker 1505 rem

Frans van Amerongen

Nosbo-beker 

Na  de  fraaie  resultaten  tegen  de  teams  van  Het  Kasteel  zijn  de
bekerteams kansloos uitgeschakeld in de tweede ronde. Het eerste
had op papier nog enige kans, maar met vroege nullen van Marc en
Marten moest Bert vol op winst spelen in een stelling die zich daar
niet voor leende; een derde nul dus en daarna zorgden alleen de tijd
en een dichtgeschoven stelling bij Jurjen voor het enige halfje van de
avond. 
Want dat  het tweede iets in te  brengen zou hebben tegen het de
laatste jaren zeer versterkte Oostermoer, dat geloofde niemand. 
Er werden wel leuke partijen gespeeld, maar de uitslag week niet af
van de verwachting.
Kijk voor de krachtsverhoudingen van een jaar of 5-10 geleden eens op onze
website, bij Archief /Externe competitie.

B2 Hoogeveen 1835 - Assen 1901 ½-3½
1. A. Janmaat 1884 - P. Tromp 1918 0-1
2. J. Rooze 1869 - E. Hommes 1941 rem
3. M. Snuverink 1809 - M. Dijkstra 1877 0-1
4. M. Berghuis 1776 - R. den Dekker 1867 0-1

 
B2 Hoogeveen 2 1618 - Oostermoer 1987 0-4
1. F. v. Amerongen1644 - M. Visser 2125 0-1
2. D. de Jong 1621 - C. Steevensz 1984 0-1
3. E. de Jonge 1572 - J. Snijders 1935 0-1
4. L. de Jonge 1636 - T. Hadderingh 1903 0-1

Frans van Amerongen
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Grand-Prix Hoogeveen
Na een tamelijk geringe deelname in de jaren 2007 en 2008 mocht
het Hoogeveense Grand-Prix-toernooi op 17 jan. zich dit jaar weer in
een  goede  opkomst  verheugen.  51  jonge  schakers  uit  Friesland,
Groningen en Drenthe gaven op wat alweer het zesde Hoogeveense
Grand-Prix-toermooi op rij is acte de présence. 
Van Schaakclub Hoogeveen waren 8 leerlingen aanwezig.  
Finn Dullaart haalde in groep B met 2½ punt uit 5 partijen een derde
prijs.  Sander Taams, Wouter Brenkman en Patrick van Middelkoop
speelden in groep C. Sander won met 5½ uit 7 de eerste prijs  en
Wouter met 4½ uit  7 de derde prijs.  Patrick had een goede start,
maar bleef uiteindelijk met 4 uit 7 toch steken op een vijfde plaats.
Bert van Amerongen had een pechdag. Hij haalde in groep D slechts
1 uit 7 en werd daarmee laatste. Astrid Emmink en Boelo Boelens
speelden beiden in groep E. Astrid begon slecht met twee verlies-
partijen, maar ze herstelde zich goed en behaalde met 5 uit 7 een
tweede prijs. Voor Boelo was deze groep veel te sterk. Hij verloor al
zijn  partijen  en  werd  laatste.  Paulien  Laninga  was  ingedeeld  in
groep  F.  Ook  zij  verloor  al  haar  partijen  en  werd  evenals  Boelo
laatste. Wim de Berg
Tussenstand na 6 toernooien:
1. Lucas van Foreest, Groningen, 83,7
2. Jorden van Foreest, Groningen,  81,7
3. Chris Admiraal, Grijpskerk, 81,7
4. Gertjan Haan, Assen, 81,4
5. Frederieke Klopstra, vd Linde, 79,0
14. Astrid Emmink, Hoogeveen,  58,0
15. Sander Taams, Hoogeveen, 57,5
19. Finn Dullaart, Hoogeveen, 50,4
46. Patrick van Middelkoop, Hgv, 33,0
120. Wouter Brenkman, Hoogeveen, 14,4
145. Bert van Amerongen, Hgv, 10,3
149. Jan Schepers, Hoogeveen, 9,3
195. Paulien Laninga, Hoogeveen, 3,0
196. Boelo Boelens, Hoogeveen, 3,0
198. Wouter Klijn, Haren, 1,0
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Stellingen
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134: Wit kan remise houden.
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Uitslagen interne comp. jan/feb 2009 
Pos Naam R: 1 2 3 4 5
1 Bert Janmaat 32w1 7z1 8w1 5z1 4w½
2 Edwin de Jonge ext 25z1 10w1 9w1 ext
3 Marc Snuverink afm 35z1 23w1 12w1 15z1
4 Christiaan Mol 10z½ 22w1 16w1 6z½ 1z½
5 Marten Berghuis 20z1 19w½ 14z1 1w0 13w½
6 Rudi Danker ext 23w1 9z½ 4w½ ext
7 Pieter Sybesma 25w1 1w0 ext 20z½ rgw
8 Lieffert de Jonge ext 26w1 1z0 21w½ 9z½
9 Klaas van der Sluijs 31w1 28z1 6w½ 2z0 8w½
10 Tino Jonker 4w½ 21z½ 2z0 28w1 31z1
11 Jurjen Rooze 33w1 afm afm 22z1 21z1
12 Dick de Jong ext afm 33w1 3z0 ext
13 Ton Kelfkens afm 34z1 27w1 15w½ 5z½
14 Hans Verwijs 37z1 29z½ 5w0 31w1 ext
15 Wim de Vries 17w0 32z1 25w1 13z½ 3w0
16 Frans van Amerongen ext 30w1 4z0 26w1 ext
17 Ton van Seventer 15z1 afm afm 23z½ 30w1
18 Gert Jansen 35w1 afm afm 33z1 20w½
19 Jean Pauptit 34w1 5z½ afm 36z1 afm
20 Geert Krol 5w0 44z1 26z½ 7w½ 18z½
21 Jeroen Bottema 30z½ 10w½ ext 8z½ 11w0
22 René Los ext 4z0 ext 11w0 37w1
23 Remmelt Hofman 44w1 6z0 3z0 17w½ 26z½
24 Anky Lunenborg afm afm afm 40w1 34z1
25 Wim de Berg 7z0 2w0 15z0  reg1 36w1
26 Thijs Eggersman 36w1 8z0 20w½ 16z0 23w½
27 Harm Swarts 29w0 36z1 13z0 34w1 afm
28 Jan Oldenkamp 40z1 9w0 afm 10z0 33w1
29 Bart Romijn 27z1 14w½ afm afm afm
30 Willem Piepot 21w½ 16z0 ext 32w1 17z0
31 Lieuwe van der Meer 9z0 40w1 ext 14z0 10w0
32 Jan van Hoorn 1z0 15w0 ext 30z0 44w1
33 Timon Bos 11z0 37w1 12z0 18w0 28z0
34 Gerhard van Dalen 19z0 13w0 44z1 27z0 24w0
35 Wim van der Neut 18z0 3w0 afm 44w1 afm
36 Max Stotijn 26z0 27w0 40z1 19w0 25z0
37 Leonard Stotijn 14w0 33z0 43w1 afm 22z0
38 Wim Stevens ext afm afm afm ext
39 Thijmen Norel afm  bye afm afm afm
40 Berthy Agasi 28w0 31z0 36w0 24z0  bye
41 Koene Hofstee afm afm afm afm afm
42 David Antheunisse afm afm afm afm afm
43 Richard Kroesen afm afm 37z0 afm afm
44 Wessel Schulte 23z0 20w0 34w0 35z0 32z0
45 Jan Schepers afg afm afm afm afm
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Stand tweede periode
Pos Naam  Score Cat Wrst  BRtg TPR
1 Edwin de Jonge 14  D 13 1635 1870
2 Bert Janmaat 14 8 1884 1993
3 Rudi Danker 12  D 13 1634 1884
4 Pieter Sybesma 12  D 12,5 1625 1542
5 Dick de Jong 12  D 12 1616 1599
6 Hans Verwijs 12  C 12 1587 1663
7 Harm Swarts 12  B 11 1446 1440
8 Marc Snuverink 12 9,5 1766 1880
9 Christiaan Mol 12 9 1991 1837
10 Jean Pauptit 11  D 16,5 1608 1711
11 Marten Berghuis 11 13 1779 1716
12 Frans van Amerongen 11  D 12,5 1663 1785
13 Klaas van der Sluijs 11  D 10 1749 1648
14 Lieffert de Jonge 11  D 9,5 1635 1690
15 Ton Kelfkens 11  D 9 1625 1620
16 Wim de Vries 11  A 7 1299 1595
17 Tino Jonker 10  C 10,5 1499 1659
18 Gert Jansen 10  D 9 1731 1772
19 Jurjen Rooze 10 8 1858 1882
20 Jeroen Bottema 10  C 8 1595 1515
21 Geert Krol 10  B 7 1430 1522
22 Bart Romijn 9 19,5 1867 1743
23 Ton van Seventer 9  D 13 1617 1619
24 Remmelt Hofman 9  C 9,5 1557 1467
25 Thijs Eggersman 9  C 8 1590 1403
26 Willem Piepot 9  B 7,5 1412 1577
27 Lieuwe van der Meer 9  B 7,5 1413 1346
28 Wim van der Neut 8  B 10,5 1412 1408
29 Timon Bos 8  B 10 1432 1368
30 Wim de Berg 8  B 10 1311 1170
31 Gerhard van Dalen 8  A 9,5 1201 1219
32 Max Stotijn 8  A 8,5 1138 1161
33 Anky Lunenborg 8  D 8 1700 1700
34 René Los 8  C 8 1555 1532
35 Leonard Stotijn 8  A 7,5 1106 1094
36 Jan Oldenkamp 8  C 6,5 1557 1365
37 Thijmen Norel 7  A 18 1231 1231
38 Wim Stevens 7  D 12,5 1673 1673
39 Jan van Hoorn 7  C 9 1473 1161
40 Berthy Agasi 7  A 7 986 936
41 Koene Hofstee 6  D 18 1653 1653
42 David Antheunisse 6  C 18 1496 1496
43 Richard Kroesen 6  A 9,5 583 583
44 Wessel Schulte 6  A 6,5 1093 1022
45 Jan Schepers 5  A 18 1148 1148
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Wereldkampioenen (12b)

Anatoli Karpov - Garry Kasparov

Nu we de recente geschiedenis naderen worden de verhalen over de
wereldkampioenen en -schappen uitgebreider. Na de biografie van
Karpov  eerst  een  artikel  over  de  ongekend  lange  serie  WK-
matchpartijen die hij  heeft  uitgevochten met zijn opvolger,  Garry
Kasparov. Het verhaal over diens opkomst in de jaren '70 komt in
het volgende nummer.
De regels rond de WK-matches, die na de vooral volgens prijzengeld
geregeerde periode t/m Aljechin,  in de beleving van de schakers
vast  als  een huis  stonden (de  periode 1948-1971),  waren door de
match  Spasski  -  Fischer  grondig  veranderd.  Niet  meer  over  24
partijen, maar doorspelen tot iemand 6 winstpartijen had geboekt.
Dat  kon natuurlijk  leiden tot  eindeloos  lange matches.  De match
Spasski - Fischer vormde geen probleem: in 21 partijen uit. Maar de
volgende match, Karpov - Kortchnoi in 1978 in de Filippijnen dreef
de pers al tot wanhoop: zijn we voor Kerst wel thuis? Die duurde
uiteindelijk 33 partijen, twee minder dan het record van Capablanca
- Aljechin (1927). De volgende in 1981 duurde slechts 18 partijen.
Toen de verwachte 21-jarige uitdager Kasparov zich aandiende voor
de WK-match van 1984 leken de oude tijden weergekeerd:  Twee
Russen,  dus  werd al  spoedig  besloten  de  match  in  het  najaar  te
spelen in Moskou.  Kasparov had in toernooien al fantastisch spel
laten zien en een vermogen om partijen met overmacht te winnen,
ook tegen de wereldtop.
Maar een match tegen Karpov, die begon op 9 september 1984, was
toch iets anders. Karpov won de derde partij, wist in de zesde partij
een toreneindspel  winnend uit  te  melken en pakte door in de 7e
partij. Toen hij ook de 9e partij op zijn naam schreef leek de match
bij 4-0 al bijna voorbij. 
Toen realiseerde Kasparov zich dat hij veel minder aanvallend zou
moeten spelen en dat bij de geldende regels een reeks remises hem
niet dichter bij de uitschakeling zou brengen. Hij likte zijn wonden
en ging als een bokser 'hangen' op zijn tegenstander. Karpov was
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zelf niet van plan met zwart in de aanval te gaan, of had na zijn
snelle 4-0 zichzelf  kennelijk als doel had gesteld in Fischer-stijl  te
winnen met 6-0. Zo stonden er ineens 16 remises op rij.  Alleen in
partij 16 trok Kasparov fel ten aanval. Hij miste een winstkans en het
werd  weer  remise.  De  langste  serie  remises  gedurende  een  titel-
match daarvoor was die uit Capablanca-Aljechin (1927): 8 remises
aaneen.
Karpov  bracht  in
partij 27 de stand
op 5-0. Beide spe-
lers  stelden  zich
in  op  een  zuinig
omgaan  met  de
krachten  en  ook
Karpov  bood
toen  snel  remise
aan als  hij  na  de
opening vond dat
er  weinig  bereikt
was.   Het  resul-
taat:  een  slaap-
verwekkende vertoning die alleen werd onderbroken door de eerste
winstpartij  van Kasparov in partij  32,  zijn eerste winstpartij  tegen
Karpov überhaupt [5-1]. 
(Vanaf partij  26 waren de meeste schaakjournalisten vertrokken naar de
Olympiade in Thessaloniki. Dat de Sovjets daar speelden zonder hun twee
beste spelers deerde hen niet: in de derde ronde versloegen ze voornaamste
concurrent  Hongarije  met  4-0 en  daarna  sleepten ze  eenvoudig de  titel
binnen.)
Er volgden weer 14 remises. Kasparov had inmiddels wel vaker het
initiatief  gekregen,  maar  er  nog  geen  volgend  punt  uit  gesleept.
Maar het werd steeds duidelijker dat Karpov minder goed bestand
was tegen deze uitputtingsslag, iets waar Kasparov naar verluidt al
vanaf partij 10 rekening mee hield. 
Toch kreeg Karpov in partij 39 een hardnekkig voordeel dat hij net
niet kon verzilveren en in partij 41 miste hij een voortzetting die de
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match meteen zou hebben beslist. Op 30 januari won Kasparov in
partij 47, met de zwarte stukken [5-2]. 
Voor  de  volgende partij  stelde  FIDE-voorzitter  Campomanes  aan
Kasparov voor nog maximaal 8 partijen door te  spelen en als  de
match dan nog niet beslist was, later een nieuwe match te beginnen
over 24 partijen, te beginnen bij 0-0. Hij weigerde, omdat dit teveel
in het voordeel van Karpov was. Na tweemaal uitstel werd de 48e
partij  gespeeld op 8 februari.  Kasparov ging net  als  in zijn voor-
gaande drie witpartijen flink in de aanval en bracht na het afbreken
de stand op 5-3. 
De volgende partij werd een paar keer uitgesteld en inmiddels werd
door de FIDE en het  Russische organisatiecomite druk onderhan-
deld  over  het  vervolg.  Karpov  zou  zo  uitgeput  zijn  dat  hij  niet
verder kon spelen. Kasparov weigerde steeds verder uitstel. 
Uiteindelijk kwam Campomanes op 15 februari, ruim 5 maanden na
het begin van de match met het besluit om de match onbeslist  te
beëindigen en op 1 sept. 1985 opnieuw te beginnen bij 0-0. Boven-
dien werd vastgesteld dat Karpov recht had op een revanchematch,
de  regels  uit  de  tijd  van  Botwinnik,  die  andere  favoriet  van  de
Sovjet-autoriteiten, waren weer helemaal terug!

Ik moet hier  nog wijzen op de prima website  over  o.a.  alle  WK-
matches van Mark Weeks: http://www.mark-weeks.com/chess 
Hier staat ook het riante toernooischema, partijen werden gespeeld
op ma. wo en vr. met de tussenliggende dagen eventueel beschik-
baar voor afgebroken partijen.  En in dit  schema werd regelmatig
nog een time-out aangevraagd door een van beide spelers. Vergelijk
dit eens met de laatste match: Anand en Kramnik speelden in Bonn
11 partijen in 16 dagen, uiteraard zonder afgebroken partijen. 
De  vervolg(?)match begon  op  3  sept.  1985  in  de  Tsjaikovski
concertzaal  en  Kasparov  won  meteen.  Na  twee  fel  bevochten
remises  kwam Karpov terug met  twee winstpartijen,  door  kleine
voordeeltjes uit te bouwen. Groot probleem voor Kasparov, het is al
zo moeilijk echt te winnen van Karpov, en nu had hij weer minstens
twee winstpartijen nodig uit  de volgende 18.  Hij  hield het  hoofd
ditmaal koel  en er volgde een reeks van 5 remises,  maar in deze
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match  geen  korte  remises  meer.  Belangrijker,  als  iemand in  deze
partijen een kans op winst had gehad, was het Kasparov. 
De gelijkmaker in de 11e partij hing dan ook in de lucht. In de 16e

partij krijgt Kasparov een machtig paard op de 3e rij, een truc die we
later vaker van hem gezien hebben. Karpovs stukken zijn machte-
loos en Kasparov neemt weer de leiding. In de 19e partij vergroot hij
zijn voorsprong en na nog 2 remises moet Karpov van de laatste drie
partijen zijn beide witpartijen winnen om de titel te behouden. Maar
ook Kasparov moest zich niet laten meeslepen in de euforie van een
naderend kampioenschap. Na een tactische time-out weet Karpov in
de 22e partij terug te komen en na nog een remise moet hij  in de
slotronde weer vol op winst spelen.
Op 9 nov. in de 24e partij een wilde Siciliaan waarin Karpov meteen
uit  de opening aanvalt,  remise is  niet  genoeg.  Hij  komt heel  ver,
beide spelers doen de sterkste zetten, tot vlak voor de tijdcontrole
Karpov  een  sterke  verdediging  over  het  hoofd  ziet.  In  een  paar
zetten stort zijn stelling in en dan kan hij een paar minuten later de
dertiende wereldkampioen gelukwensen. 
Kasparov vond zelf dat hij zijn overwinning te danken had aan zijn
enorme openingsvoorbereiding. Karpov vond, ook niet geheel ten
onrechte, dat Kasparov 48 trainingspartijen van hem gekregen had.

De revanchematch werd na nog meer onfris gekonkel (zie de web-
site van Weeks) gespeeld in Londen en Leningrad in de zomer van
1986. In het begin wonnen beiden een partij, Kasparov haalde tussen
partij  8  en  16  drie  overwinningen,  maar  Karpov  won  toen  drie
partijen op rij! (in winstpartijen was de stand over de drie matches
samen  nu  12-12!)  Kasparov  herstelde  zich  met  twee  remises  en
begon aan de laatste drie partijen in de wetenschap dat hij tweemaal
wit had en dat Karpov nog een winstpartij nodig had. Hij bouwde in
partij 22 een klein voordeeltje rustig uit en vond tot slot een fraaie
matdreiging  die  hem  weer  op  voorsprong  bracht.  Met  een  egel-
stelling hield hij de volgende partij remise en was zo zeker van de
titel. Ook de slotpartij werd nog remise. (eindstand 12½-11½)
Uit de volgende WK-cyclus was inmiddels Andrei Sokolov (de Rus,
dus niet onze Bosnische landgenoot Ivan) voortgekomen. Timman
was hier uitgeschakeld in de kwartfinale. Karpov versloeg Sokolov
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eenvoudig in de uitdagersmatch (7½-3½) en mocht najaar 1987 weer
aantreden voor de vierde match tegen Kasparov in Sevilla.
In de tweede partij opende Kasparov 1.c4 en Karpov kwam toen met
een nieuwtje  dat  hij  voor  de  match tegen Kortchnoi  in  1981 had
voorbereid. Kasparov kon de problemen niet oplossen en ging door
de vlag.  Twee partijen later  was hij  wel  voorbereid en bracht  de
stand gelijk. De volgende partij  was weer voor Karpov. Kasparov
leek de zaak weer onder controle te hebben na winst in partij 8 en
11, maar Karpov trok de stand in partij 16 weer gelijk. Voor het eerst
sinds de '84/'85 match boekten ze een reeks van 6 remises. In de
twee slotronden moest Karpov eenmaal winnen en de andere partij
remise houden. Karpov stond de hele partij beter en bij de 2e tijd-
controle blunderde Kasparov [11-12]. In de 24e partij koos Kasparov
verrassend  voor  een  rustige  opbouw,  maar  hield  wel  spel  in  de
stelling, terwijl beiden flink tijd verbruikten.
Op  zet  31  offert  Kasparov  ineens  een  pion  voor  aanval,  terwijl
Karpov nog maar 3 minuten heeft.  Beide spelers missen een paar
keer  de  beste  zo  niet  winnende  voortzetting  en  Karpov  haalt  de
tijdcontrole met nog maar een paar seconden. In de tweede zitting
doet Karpov een onnauwkeurige zet en kan een paar zetten later de
partij  opgeven in de  wetenschap dat  bij  12-12 Kasparov zijn titel
behouden heeft.

Nog is het verhaal niet over. In de volgende cyclus verslaat Karpov
achtereenvolgens Hjartarson en Joesoepov en speelt de kandidaten-
finale tegen Timman in Kuala Lumpur. Sommige lezers zullen zich
de teleurstelling herinneren toen Timman terugkwam met 4 nullen
en vijf remises.
De eerste helft van de vijfde match werd gespeeld in New York, de
tweede in Lyon. Kasparov bracht met een diep doordacht loperoffer
de tweede partij op zijn naam.  Maar in de 7e partij maakte hij naar
eigen  zeggen de  ergste  blunder  van zijn  carriere,  verspeelde  een
pion en de partij. 
Daarna volgde een reeks remises waar de Amerikanen zich nogal
aan  ergerden.  Toeschouwers  betaalden  soms  tot  $100  voor  een
goede plaats in het Hudson Theatre en met een prijzengeld van $3
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mln werd elke partij dus betaald met $125.000; ze wilden meer waar
voor hun geld. 
Ter vergelijking, in Sevilla ging het om SFr 2,8 mln. in London om £
300.000 (het geld van het deel van de match in Leningrad schonken
de heren op voorhand aan de slachtoffers van de Tsjernobyl-ramp).
Rond  deze  tijd  gold  als  standaardtarief  voor  een  match  tussen
Russen in de Sovjet-Unie een prijzenpot van 72.000 roebel.
In Lyon volgde weer een reeks remises, al werd in partij 14 en 15
zwaar strijd geleverd. In de 16e partij wist Kasparov eindelijk succes
te boeken, al duurde het wel tot na het afbreken op de 89e zet. Maar
in de  volgende partij  liet  Karpov zien dat  ook in  deze match de
kansen praktisch gelijk waren: hij won. In partij 18 kwam Kasparov
weer op voorsprong en het leek erop of hij daarna meteen doorging
voor de hoofdprijs. Maar om de spanning er nog even in te houden
bood hij in partij 19 met nog ruim de tijd op zet 39 remise aan in een
op  het  oog  gewonnen  stelling,  zodat  zelfs  een  heer  als  Spasski
ernstige vermoedens van doorgestoken kaart uitsprak.  
Kasparov  won  de  volgende  partij  met  een  flitsende  K-aanval  en
stond 2 punten voor. Hij hield 2 partijen remise en bij 12-10 was hij
weer zeker van de titel. Maar Karpov vocht nog door voor een 50-50
verdeling van het  prijzengeld ipv.  60-40:  hij  won partij  23.  In  de
slotpartij bood Kasparov remise aan in gewonnen stelling, 12½-11½. 
In 5 matches speelden de heren 144 partijen waarvan Kasparov er 21
won en Karpov 19. Ze waren echt aan elkaar gewaagd.

Nog even het beloofde overzicht van Karpovs fantastische toernooi-
prestaties.  In  de  periode  1971-1980  speelde  hij  25  toernooien
waarvan hij er 20 al dan niet gedeeld heeft gewonnen. Daaronder
veel zeer sterke, zoals 3x kampioenschap v/d SU, Montreal 1978, 3x
Interpolis, 2x Bugojno
In 1981-1990 waren dit 35 toernooien met 22 overwinningen, weer in
evenementen  met  uiterst  sterke  tegenstand.  (2x  SU-kampioen,  4x
Tilburg, 3x Linares, 4x WorldCup en nogmaals Bugojno.
Voor de periode 1991-2003 heb ik 44 toernooien gevonden. In 1991
en vanaf 1996  met maar een paar overwinningen, maar in 1992-1995
won  hij  10  van  de  20  toernooien  waaronder  het  legendarische
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Linares  1994  (cat.  18,  score  11  uit  13!)  en  verder  Dordtmund,
Groningen en Biel en de KO-toernooien van Wijk a. Zee en Tilburg.

Ik heb voor dit artikel ook gebruik gemaakt van Kasparovs eigen
matchboek uit 1986 (Pergamon Press), maar het monumentale werk
over de wereldkampioenen is natuurlijk zijn vrij recente serie: "My
great predecessors".

Frans

Partij
Een prachtige  aanvalspartij  van Karpov uit  het  Interpolistoernooi
van 1982. Met een verrassend stukoffer speelt hij  een van de top-
spelers van dat decennium van de mat.
Anatoli Karpov - Robert Hübner, Tilburg 1982 r.1
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3
Pd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 Pgf6 11.Lf4 e6 12.O-O-O Le7
13.Pe5 O-O 14.c4 c5 15.d5 Pxe5 16.Lxe5 Pg4 diagram  17.Lxg7 
Een  kampioen  moet  complicaties
scheppen en niet uit de weg gaan, daar-
om had hij al een half uur uitgetrokken
voor 15.d5. Hij wil persé voorkomen dat
zwart initiatief krijgt.  In de boeken van
de 5 voorgaande toernooien had de uit-
gever  de  deelnemers  verzocht  om  elk
een analyse in te sturen. Dat kwam bij
Hübner  telkens  neer  op  een  tot  20
pagina's  ingekorte  wetenschappelijke
verhandeling  over  elke  zet  van  het
middenspel. In '82 niet meer, maar de gedachten van Hübner zijn nu
bewaard  gebleven  in  Chessbase.  Eindeloze  varianten  en  sub-
varianten, zelf  bedacht in de tijd voor Fritz en Rybka, ga er eens
even voor zitten... 
17...Kxg7 Zwart  had  misschien  beter  eerst  17...Lg5+  18.Kc2  Pxf2
19.Dc3 Te8 20.d6 Dd7 21.Thf1 Pxd1 22.Txd1 Da4+ kunnen spelen,
wit blijft materiaal achter en heeft niet zo'n sterke aanval als in de
partij. Maar vind het maar, achter het bord. (zie nevenvarianten in
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Chessbase)  18.De2 op weg naar g4 18...Lg5+ 19.Kb1 Pf6 20.dxe6
Dc8 21.e7 Te8 22.Td6 Dg4 23.De5 Kg8 24.Te1 Pd7 25.Txd7 
hup,  nog  een  kwal  offeren 25...Dxd7  26.Pf5  f6  27.Dd5+  Dxd5
28.cxd5 na deze dameruil wordt het duidelijk: wit staat een volle T
achter maar heeft een moordend stel vrijpionnen 28...Lf4 29.g3 Lc7
30.Kc2  b5  31.Pxh6+  Kh7  32.Pf5  Tg8  33.d6  La5  34.Te6  Tg5
35.Txf6 Txh5 36.d7 Th2 37.Pe3 1-0

FvA

Jeugdratings per 02-02-2009

Finn Dullaart 1056
Wouter Brenkman 1020
Sander Taams 1003
Patrick van Middelkoop 969
Astrid Emmink 865

Bert van Amerongen 803
Thomas Senff 757
Boelo Boelens 669
Paulien Laninga 615

Geslaagd.

In december hebben 4 leerlingen tussentijds examen gedaan. 
Daarvan zijn er drie geslaagd. Dat zijn:
Irene Wols stap 1 9
Marius Jans stap 1 7½
Finn Dullaart stap 3 6
Bram Stotijn deed examen in stap 2, maar hij is helaas gezakt. In mei
krijgt hij een nieuwe kans. 
Opgezegd

Wouter Brenkman heeft op 10-02-2009 zijn lidmaatschap opgezegd 
omdat hij het schaken niet langer meer kon combineren met zijn 
school. Hij was een goede leerling en daarom zal het op zijn school 
over enige tijd ook wel goed gaan. Hopelijk komt hij dan weer terug.

Wim de Berg
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Jeugdcompetitie

Uitslagen ronde 13 t/m 17
Naam/Ronde  13 14 15 16 17

1 Sander Taams   2w0  13z1   4w1   2z1   3w1
2 Patrick v. Middelkoop   1z1   6z1 afm   1w0   4z1
3 Astrid Emmink  11w1   9w1   6w1   4z0   1z0
4 Finn Dullaart afm  10z1   1z0   3w1   2w0
5 Wouter Brenkman afm   8w1   9w1 gnlid gnlid
6 Bert van Amerongen afm   2w0   3z0  14z1   7w1
7 Frank Nijstad  13z1  14w1   8w0   9z0   6z0
8 Thomas Senff afm   5z0   7z1  10w½  14z1
9 Bram Stotijn  10w1   3z0   5z0   7w1  13w1
10 Marius Jans   9z0   4w0  11w0   8z½  11z1
11 Boelo Boelens   3z0 afm  10z1  13w1  10w0
12 Joël Kikkert afm afm gnlid gnlid gnlid
13 Paulien Laninga   7w0   1w0  14w1  11z0   9z0
14 Irene Wols afm   7z0  13z0   6w0   8w0

Stand na 17 ronden;  10-2-2009
Pos Naam                  Prt  W   R   V  Score 
  1 Sander Taams          16  13   1   2   13,5 
  2 Patrick v. Middelkoop 16  12   1   3   12,5 
  3 Astrid Emmink         16   9   2   5   11,0 
  4 Finn Dullaart         15   9   3   3   10,5 
  5 Wouter Brenkman       10   8   0   2    9,0 
  6 Bert van Amerongen    16   9   0   7    9,0 
  7 Frank Nijstad         16   6   1   9    7,5 
  8 Thomas Senff          14   5   2   7    7,0 
  9 Bram Stotijn          10   5   0   5    6,0 
 10 Marius Jans           15   4   2   9    5,0 
 11 Boelo Boelens         13   4   0   9    5,0 
 12 Joël Kikkert           9   4   0   5    4,0 
 13 Paulien Laninga       16   3   0  13    4,0 
 14 Irene Wols            14   1   0  13    2,0 

(Partijen; Winst; Remise; Verlies; Score; 
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"Nog een stukje worst erbij?"

Op zaterdag 14 februari is alweer het 10e Boerenkool toernooi van
schaakclub Dwingeloo gehouden. Het altijd weer bijzonder gemoe-
delijk en gezellige toernooi werd dit keer in het nieuwe dorpshuis
van Ansen gehouden. Een prachtige locatie, mede tot stand geko-
men door bemoeienis  van Deet Hoogveld die naast het materiaal
van Dwingelo ook Ansen een warm hart  toedraagt.  Hopelijk een
vaste locatie voor de komende jaren. De deelname van Hoogeveen
viel wat tegen, oude bekenden waren er genoeg. 
Opvallend  door  zijn  prestaties  was  Jetze  van  de  Veen,  3e  in  de
topgroep. Hij speelde kort mee in Hoogeveen maar Dwingeloo paste
beter  in  zijn  weekindeling.  Met  een  elo  van  wat  boven  de  1700
nestelde hij  zich tussen de 1900-plussers.  Winnaar was de ook bij
ons Paastoernooi bekende Grigori  Kodentsov. Edwin de Jonge en
Klaas speelden ook mee in de topgroep, helaas was de tegenstand
erg zwaar.  In de B-groep was de indeling wat gunstiger voor de
deelnemende Hoogeveners.
Eindstand Groep A:
1 G. Kodentsov 4,5 2278
2 F. Jonkman 4 2070
3 J. van der Veen 3,5 1742
4 G. Pauptit 3 1970
5 H. Kloosterman 3 1911
10 K. van der Sluijs 2 1737
11 Edwin de Jonge 2 1703
totaal 14 man

Eindstand Groep B:
1 F. van der Werff 4,5 1657
2 R. Danker 4 1650
3 E. Moerland 3,5 1620
4 J. Pauptit 3,5 1590
5 T. Jonker 3 1600
6. J. Boer 3 1601
totaal 18 man
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De  resultaten  van  de  grote  C-groep  heb  ik  helaas  niet  kunnen
fotograferen, hopelijk worden deze binnenkort op de Dwingeloose
site opgenomen. Elo's vermeld zoals door Dwingeloo gebruikt voor
de indeling. 
Het  lot  koppelde  beide  Hoogeveense  tweetallen  helaas  voor  een
onderlinge wedstrijd. Opmerkelijkste deelnemer was voor ons Geert
Kloppenburg. De 54 deelnemers hebben genoten. Ook van de prima
boerenkool met worst en spek. Wie doen er allemaal volgend jaar
mee?

Rudi Danker

Interne beker

Derde ronde
M. Eggersman - R. Hofman 0-1
F. v. Amerongen - M. Snuverink 1-0
K. Hofstee - D. de Jong 0-1
B. Romijn - H. Verwijs* rem
A. Lunenborg - W. Stevens** rem
M. Berghuis - J. Rooze 0-1
J. Bottema - T. v. Seventer 0-1
H. Swarts* - B. Janmaat ***
* bij remise door naar kwartfinale wegens ratingverschil >150
** door naar kwartfinale na loting
***Swarts teruggetrokken

Kwartfinale
H. Verwijs - D. De Jong
R. Hofman - F. van Amerongen 0-1
B. Janmaat - J. Rooze
W. Stevens** - T. van Seventer rem
** door naar halve finale na loting
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Derde en vierde team 

Het derde team reisde voor de vierde ronde af naar Groningen met
één auto, omdat Los en Jonker zich op eigen gelegenheid naar het
Jannes  van  der  Wal  Denksportcentrum  zouden  begeven.  Helaas
hebben we tevergeefs op de komst van Tino zitten wachten.
Verloop: Aan bord 1 een soort franse verdediging, waarna er een
torenaanval van wit kwam op de 7e rij. Wit kwam een pion voor en
was ook positioneel wel in het voordeel, maar zwart was een zeer
taaie verdediger en verder dan remise kon René niet komen. Aan
bord 2 een Caro-Kann met aanvankelijk evenwichtig spel. Daarna
creëerde  zwart  een  vrije  h-pion,  die  wit  maar  met  moeite  kon
stoppen en toen kwam zwart zelf 2 pionnen voor, maar evenals aan
bord 1 was de Groninger een zeer taaie verdediger en sleepte toch
nog remise er uit. Aan bord 3 hadden we dus een reglementaire 0.
Aan bord 4 een Siciliaanse opening, waarna zwart op de 8e zet een
rekenfout maakte en een pion achter kwam. Die is hij niet meer te
boven gekomen en de partij eindigde met wit -Koning+ 3 pionnen
tegen  zwart  Koning  +  toren  en  toen  bleek  maar  weer  dat  drie
pionnen sterker zijn dan l toren. Aan bord 5 een Konings - Indisch
begin waarna wit een loper in de verdrukking kreeg. Die heeft hij op
miraculeuze wijze gered en kreeg toen een aanval tegen de zwarte
koning met een heleboel nèt-niet matdreigingen. Het eindigde met
ieder een koning en een toren - remise. Aan bord 6 een klassieke e4 -
opening  wat  na  wat  afruilen  resulteerde  in  voor  beide  spelers
koning + dame +2 torens + 4 pionnen, waarbij alleen de pionnen-
structuur bij zwart iets mooier was dan bij wit, maar wit wist dat te
herstellen en toen werd het ook remise.

Jan van Hoorn
R4 Unitas 7 1493 - Hoogeveen 3 1473 4-2
1. E.Y. Visser 1707 - R. Los 1550 rem
2. J. Wessels - J. Bottema 1539 rem
3. Y.H. Tang 1471 - NO 1-0
4. R. Brouwers 1434 - J.G. van Hoorn 1492 1-0
5. L. Warmelink 1359 - W.A. Piepot 1389 rem
6. D. van den Bergh - L. van der Meer 1394 rem
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Verloop: Aan bord 1 een franse verdediging, waarna er wisselende
kansen  waren.  Zwart  raakte  eerst  een  paard  achter,  maakte  de
stelling weer gelijk kwam toen voor te staan, maar wit riposteerde
en uiteindelijk werd het remise. Dit was de langst durende partij.
Aan  bord  2  een  Siciliaanse  opening,  waarna  een  solide  stelling
ontstond, waarin geen van beide spelers enig voordeel kon krijgen.
Ook deze partij werd remise. Aan bord 3 begon wit met d4, maar
het werd geen damegambiet. eerder iets dat op Hollands leek. Het
werd een tamelijk wilde partij waarbij wit al vrij vroeg een pion op
g7  kreeg,  maar  die  zwart  toch  van  promotie  wist  af  te  houden.
Echter  bleef  de  witte  activiteit  in die hoek drukkend en tenslotte
werd zwart mat gezet met een paard en een toren.
Aan bord 4 een vrij klassieke opening met e4, d3 en Pf3. Wit kwam
al tamelijk snel  een paard achter wat  hem uiteindelijk  noodlottig
werd. Bord 5 liet een spaanse opening zien, waarbij uiteindelijk een
pionneneindspel ontstond dat materieel gelijk stond, maar waar de
zwarte pionnen meer verspreid stonden dan de witte en wit zag wel
kans dat voordeel in winst om te zetten. Aan bord 6 een Siciliaanse
opening,  met  al  spoedig  dreigingen van  zwart,maar  wit  kon dat
afweren en zelfs een pion voor komen. Even later volgde nog een 2e

pion, maar zwart had twee ver opgerukte pionnen op de d- en c-
lijn. De pion op de c-lijn kon 

R5 Hoogeveen 3 1503 - Assen 2 1641 1½-4½
1. R. Los 1550 - J. Posthoorn 1823 rem
2. P. Sybesma 1655 - S. Houtsma rem
3. J. Bottema 1539 - M. Hoolsema 1609 0-1
4. L. v/d Meer 1394 - J. Dijkstra 1595 0-1
5. W. Piepot 1389 - C. v/d Werff 1617 0-1
6. J. v. Hoorn 1492 - J. Boer 1560 rem

Het vierde
Geheel  tegen  mijn  gewoonte  in  raakte  ik  (met  zwart)  tegen  A.
Wemmenhove  ernstig  in  tijdnood,  met  als  gevolg  dat  ik  van  de
partijen van mijn teamgenoten niet  veel meer dan de uitslag kan
vermelden.  Wim  de  Vries  (met  wit)   en  Berthy  Agasi,  die  (met
zwart) haar debuut maakte in de NOSBO-competitie, verloren hun
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partij na lange tijd de stelling op het bord min of meer in evenwicht
te hebben kunnen houden. Max Stotijn (met wit) had weer het geluk
dat zijn tegenstander zijn dame cadeau deed, waarna Max gemak-
kelijk won. In mijn partij (geweigerd koningsgambiet) wisselden de
kansen enkele  keren,  omdat  beiden de  juiste  voortzetting  nog  al
eens misten,  maar uiteindelijk kwam ik in het  nadeel,  en verloor
mede door de tijdnood mijn concentratie waardoor ik verzuimde de
witte  koning  tijdig  af  te  houden  van  mijn  twee  vrijpionnen  die
vervolgens het onderspit moesten delven tegen koning en toren van
mijn tegenstander. Wim de Berg
R4 Het Kasteel 3 1451 - Hoogeveen 4 1186 3-1
1. R. Top 1549 - W. de Vries 1307 1-0
2. A. Wemmenhove 1352 - W. de Berg 1282 1-0
3. C. Buitelaar - M.D.L. Stotijn 1149 0-1
4. R. Kuipers - G.M. Agasi 1007 1-0

Oplossing Stellingen

133. 1...f3! (Salawaku aug. 2008)
134. 1.g6+!  Kxf6 2.a5 bxa5 3.g7 Kf7 4.Kh7 Lxg7 pat!  Gedwongen!
(Zapata - Vaganian, 1984; Wit speelde verkeerd om: 1.a5? bxa5 2.g6+
Kg8! 0-1)
135. 1. Dxd7! (Txd7 2.Te8+ Kh7 3.Le4+ g6 4.Txd7 en ..xb7) Kasparov 
- Karpov, 11e mp 1985
136:  1. Pf4!  Hoeksema - Tromp, Nosbo-PK '09
137: 11.Pb5 Dd8 12.Pd6+ wint. v. Amerongen - Veninga (H2-Ter 
Apel)
138: 1.Dxh6+ Kxh6 2.Txg6+ en dan Ta1-a3-h3

Actuele waarschuwing

voor onze student-leden:

"Leen vooral niet teveel en onnodig
bij de eBay groep."

R. Plasterk
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Paastoernooi
op Zaterdag 11 april 2009 (Paaszaterdag) 
in ons clublokaal:  Salawaku
Zuidwoldigerweg 7, Hoogeveen, 0528-264898
(bij de Carpoolparkeerplaats bij afrit 26 van de A28)

Aanvang: 10.00 uur
Aanmelden: 9.15 tot 9.45 uur
Prijsuitreiking: ca. 17.00 uur

Speeltempo: Rapid (7 ronden, 25 min. p.p.p.p)
Indeling: in groepen van 8 op speelsterkte
Prijzen: 2 prijzen per groep

Prijzenpot ca € 375,-
Inschrijfgeld: € 8,- aan de zaal

€ 5,- voor jeugd (geb. v.a. 1-1-1991)
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