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Wim Stevens. 
 
Eerlijk gezegd ben ik al niet zo'n beste spreker, m aar toen ik die 
dinsdag, 26 oktober het woord vroeg was het me werk elijk zwaar te moede. 
Het was ook niet zo'n prettige mededeling. De wedst rijdleider, Wim 
Stevens, was net de woensdag daarvoor in het zieken huis opgenomen, met 
een vrij ernstige aandoening. Hiervoor was een hers enoperatie 
noodzakelijk, die die vrijdag gebeurd was. Het was,  denk ik, voor allen 
een grote schok om te vernemen dat deze populaire m an door zo iets 
ernstigs getroffen was. 
Het heeft mij in ieder geval wel de schrik van mijn  leven bezorgd. 
Iemand die ik zo hoog acht, en waarmee ik mij ook b evriend voel, en dan 
zo'n bericht. Ik hoop maar, dat Wim vlot en volledi g herstelt en zo vlug 
mogelijk weer op de club aanwezig zal zijn. 
Over tot  de orde van zaken dan maar. Het streven was eigenli jk, om iedere 
eerste dinsdag van de maand met een nummer van "Aan zet" uit te komen. 
Tor nu toe is me dat in het geheel niet gelukt. Daa rom lijkt het me 
beter om maar tot het eind van het  seizoen iedere tweede dinsdag te 
verschijnen. Derhalve: stukjes uiterlijk op de dins dag daarvoor 
inleveren. En "stukjes" kunnen dan zijn: partijen, blunders, een 
grappige of boeiende stelling, zomaar een leuke ane cdote, enz. enz. 
In dit nummer even wat ekstra aandacht voor de agen da. De fouten zijn er 
nu uitgehaald, de data voor het derde zestal staan erin - kortom: hij is 
nu definitief. Houdt er ook rekening mee dat er op 3 decemter geen 
gewone speelavond staat. 
 
 
 

 
 
Vorig jaar werd rond sinterklaasavond een weggeefsc haak - toernooi 
gehouden. Nu gaan we doorgeven. Elders in dit numme r vindt u de 
spelregels en reglement van dit spelletje. Anders d an een jaar geleden 
wordt er nu niet  (officieel) gevluggerd. Ik ga er van uit dat ieder een 
die komt of een afgebroken partij uit te spelen hee ft, of meedoet aan 
het doorgeef-schaak. 
Tenslotte nog even aandacht voor de beide Nosbo-ove rwinningen van het 
eerste en tweede. (op het moment dat ik dit schrijf  is de uitslag van 
het derde van vrijdag jl. nog niet bekend) Beide te ams laten zien, dat 

ze toch wat in hun mars hebben. Bravo! 

JvE 
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In het schaakspel zijn taktische en positionele ken merken te vinden. De 
taktische grapjes zijn in de praktijk wel te leren.  Iedereen trapt wel 
eens in een paardvorkje, of een aftrekschaakje - en  daar leer je van, 
tenslotte. 
De positionele faktoren zijn moeilijker te leren. O m iedereen de gele-
genheid te geven ook hierin wat te oefenen, loopt e r dit seizoen een 
serie met positionele testen. Achterin het nummer s taan de oplossingen 
met een puntenwaardering. Aan het eind van het seiz oen kunt u aan het 
behaalde puntentotaal zien, hoe goed (of hoe slecht ) uw positiegevoel 
is. 
Test 3. 
Nimzoindisch. 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.L g5 h6 7.Lxf6 Dxf6 
 
1. Wit is aan zet  
Kies uw plan. 
 
A. Verover het initiatief door het centrum 
open te breken. 
De spelers staan klaar om op tegengestelde 
zijden te rocheren en derhalve kan de partij 
eenvoudig uitlopen op een wederzijdse 
vleugel-aanval. In dergelijke gevallen is 
het van het grootste belang om het 
initiatief te verkrijgen. 
Ik ben van plan dit, te bereiken door zwart 
onmiddellijk voor defensieve problemen te 
zetten. In het diagram wordt mijn d-pion aangevalle n, terwijl die van 
zwart verdedigd wordt door de penning van zijn lope r op mijn paard. Ik 
kan echter het tij doen keren met 0-0-0, hetgeen te vens Pxd5 dreigt. Ik 
bereken, dat zwart niet effektief kan antwoorden me t 8...Lf5, vanwege 
9.Da4+ Pc6 10.Pxd5, of 8...c6 vanwege 9.Pxd5 cxd5 1 0.Dxc8+ enz. Hij moet 
daarom de pion verdedigen met 8...Le6 waarna ik met  9.e4 voortzet, en 
opnieuw pion d5 aanval voordat hij kan rocheren. Op  deze manier denk ik 
dat ik grote kans maak het initiatief te veroveren.   
 
B. Streef naar een minoriteitsaanval.  
Ik verwacht dat zwart, om c7 en d5 te verdedigen, o p een gegeven moment, 
...c6 zal spelen. De dan ontstane pionnenstruktuur leent zich bij 
uitstek voor het uitvoeren van een minoriteitsaanva l op de damevleugel. 
Om een tempo te winnen voor dit plan, en om het pro bleem van mijn 
gepende paard op te lossen, besluit ik 8.a3 te spel en.  
Ik verwacht niet dat zwart ten koste van een passie ve loperstelling het 
loperpaar zal trachten te behouden: na 8...La5 9.b4  Lb6 10.e3 staat de 
loper buitenspel en heb ik waardevolle tijd gewonne n voor mijn plan. 
Mijn tegenstander zal waarschijnlijk voortzetten me t 8...Lxc3+, waarna 
ik 9.Dxc3 zal spelen met het idee om normaal op de koningsvleugel te 
ontwikkelen. (bv. met e3, Pf3 Le2 0-0) voordat ik d e minoriteitsaanval 
in zal zetten.  
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C. Versterk en kontroleer het centrum.  
Zoals in plan B wil ik zwart dwingen om zijn loper te ruilen voor mijn 
paard, maar hier ben ik van plan met de pion terug te nemen. Op deze 
manier wil ik de d-pion verdedigen, en bovendien me er pionnen in het 
centrum verkrijgen dan mijn tegenstander. Ik zal da arom 8.a3 spelen, met 
het idee om na 8...Lxc3+ (na 8...La5 volg ik de var iant van plan B) 
9.bxc3 mijn numerieke meerderheid in het centrum ui t te buiten door 
rustig c4 voor te bereiden (bv. met e3, Pf3, Le2, 0 -0, c4). Her is mijn 
doel om zwart te dwingen zijn d-pion te ruilen, waa rna mijn d-en e-
pionnen het centrum zullen domineren. Ook de voortz etting 8...Lxc3 
9.bxc3 Lf5 vrees ik niet vanwege 10.Db3 met een dub bele aanval op b7 en 
d5. bijvoorbeeld 10...Dc6 11.e4. enz. 
 
KIES UW PLAN:  o A o B o C 
 
Geef kort taktische  redenen aan waarom u een bepaald plan verwierp! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Eerste winst Hoogeveen 2. 
 
Vorig seizoen was het tegen Ter Apel erop of eronde r. Toen moest er 
gewonnen worden om niet te degraderen. De eerste we dstrijd van dit 
seizoen ging tegen hetzelfde Groningse team. De vra ag was natuurlijk, of 
de Hoogeveners het kunstukje konden herhalen zonder  dat er zo'n grote 
druk achter stond. Dat bleek zo te zijn, alhoewel h et een nipte 
overwinning was. De 4½-3½ overwinning was krap, maa r had ruimer kunnen 
zijn. 
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Aan het eerste bord bijvoorbeeld had de heer de Jon ge de hele partij een 
prachtige stelling. Steeds bezat hij ruimtevoordeel  en de meer 
gecentraliseerde stukken. Toen hij zijn initiatief in een koningsaanval 
aan het omzetten was, verblunderde hij echter zo ma ar, patsboem, een 
stuk. En kon gelijk opgeven. Daarnaast was mw. Lune nborg bezig. Ook zij 
was zeer voordelig uit de opening gekomen, en kon o p een gegeven moment 
zelfs een stuk winnen. Of ze het nu niet gezien had , of niet durfde ... 
in ieder geval liet ze hem staan. Daarna vervlakte de stelling steeds 
meer, waardoor remise een logische uitkomst was. Aa n het derde bord 
speelde Tino Jonker. Als gebruikelijk wierp hij wee r flink wat 
stofwolken rond de stelling - in figuurlijke zin da n. In een 
onoverzichtelijke positie voelt hij zich immers het  beste thuis. Dat 
bleek, hij won nu de 'kleine' kwaliteit (twee stukk en tegen toren) plus 
twee pionnen. Hoewel hij er nog wel de hele avond v oor moest spelen, was 
dit voldoende voor winst. 
De heer Reinders verloor kansloos. Eigenlijk evenal s de heer Oldenkamp. 
Deze had vanuit de opening al problemen met zijn on twikkeling. Ondanks 
een investering van twee pionnen kon hij deze niet oplossen, waardoor de 
nul een feit werd. 
De onderste drie borden hebben uiteindelijk de wins t aan het tweede 
achttal bezorgd. Luuk v Kooten bekroonde zijn debuu t met een prachtige, 
en eigenlijk nog relatief eenvoudige, winst. Een mo oie combinatie in het 
middenspel besliste de partij. De heer Hofman had o ok al weinig 
problemen met zijn tegenstander, en de heer v Hoorn  slaagde er in een 
toreneindspel met een pion meer daadwerkelijk te wi nnen. Hetgeen volgens 
de theorie een hele prestatie is, meestal worden ze  remise. 
 
De uitslagen: 
L. de Jonge - L. Huls (1530) 0-1 
A. Lunenborg - L. Draijer (1345) ½-½  
T. Jonker - P. Mulder (1200) 1-0 
H. Reinders - H. Woortmeyer (1275) 0-1 
J. Oldenkamp - HWJ Hake (1680) 0-1 
L. v Kooten - B. Laan (1270) 1-0 
R. Hofman - A. vh Hof (g.r.) 1-0 
J. v Hoorn - M. Peters (1060) 1-0  
  4½-3½ 
 
J.H. Kruit - Hoogeveen 1   3½-4½  
 
Het was met een bezwaard gemoed dat de Hoogeveners naar Stadskanaal 
vertrokken. Tenslotte ontbraken er aan onze kant tw ee topspelers (de 
heren Hulsebosch en Stevens), en was het viertal va n Kruit er vorig 
seizoen verantwoordelijk voor dat ons bekerviertal uitgeschakeld werd. 
Er werd dus een stevige wedstrijd verwacht. 
De omstandigheden waren niet bepaald gunstig. Het t weede zestal vsn 
Kruit speelde tegelijkertijd een thuiswedstrijd. Al le achtentwintig 
spelers werden in een piepklein zaaltje gepropt, da t naar mate de avond 
vorderde steeds benauwder werd. De vaak felle schaa kgevechten vertaalden 
zich in een steeds doordringender geur van okselvoc ht en ruggenat ... 
Bovendien zaten de spelers zo op elkaar gepropt, da t je op moest letten 
dat je je zetten in je eigen notatieboekje noteerde  en niet in die van 
je buurman. Uiteindelijk liep het dus toch goed af.  



 6

Aan het eerste bord had de wedstrijdleider onderget ekende ingezet als 
een soort kop van jut. Zo van: deze partij is toch verloren, dan maar 
een zwakker iemand. Mijn wraak was zoet. 
Vanuit een 1.Pc3 opening ontstond er een scherpe en  wisselvallige 
partij, die uiteindelijk remise werd. 
Omdat Jansen waarschijnlijk onschuldige zwakkere sc hakers wilde 
opofferen, bakte hij er zelf niet zoveel van aan he t tweede bord. Zijn 
opening (een Siciliaan) mislukte, en daarna ging he t ook niet echt 
denderend. Na een pionverlies was partijverlies onv ermijdelijk. 
Ton v Seventer liet zien dat hij niet alleen remise s kan spelen. Hij 
kwam gunstig uit de (Franse) opening - na 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 a6?! 
behandelde hij het, verder goed. Op een gegeven mom ent gaf hij een toren 
tegen twee stukken, en kreeg daarbij een schitteren de aanval. In een 
zinderende tijdnoodfase verloor zijn tegenstander d e dame (in een al 
verloren stelling) en dus de partij. Het materiaalo ffer van toren tegen 
twee stukken was klaarblijkelijk populair. Na een P irc van vd Kooy 
bracht deze een soortgelijk offer - en ook hier met  winnend spel. Zijn 
tegenstander haalde het afbreken echter nog wel, ho ewel de stelling nog 
steeds verloren moet zijn. Om een verre reis over t wee weken te besparen 
werd echter remise overeen gekomen. 
Hetzelfde lot onderging de heer Oldenkamp. Deze was  ook een kwaliteit 
voor gekomen. Ook niet voldoende voor direkte winst , waardoor zijn 
(Joegoslavische?) 
tegenstander het afbreken kon halen. Ook hier werd remise besloten om 
onnodig gereis te voorkomen. Tenslotte waren op dat  moment twee remises 
voldoende voor ons om de overwinning te garanderen.  
De heer v. Til bracht weer gewoontegetrouw een buit engewoon ingewikkelde 
stelling op het bord. Beide spelers verbruikten na een ongebruikelijke 
opening (1.e4 e6 2.c4?!) bizonder veel tijd. In een  nog steeds gelijke 
stelling werd uiteindelijk tot remise besloten. 
 
Het was de tijdnood die ons aan het zevende bord ee n half puntje kostte. 

Mevrouw Lunenborg had de hele partij een prachtstel ling, eerst met een, 
later twee en zelfs drie pionnen meer. Maar met ste eds minder seconden 
op de klok, en met steeds meer paniek in het hoofd.  Het was dan ook zeer 
terecht dat ze op de 38e zet, met nog zo'n tien sec onden te gaan, het 
remise-aanbod van haar tegenstander accepteerde. 
Rob de Vries speelde een regelmatige partij (ook al  Frans ...), wsarin 

hij langzaam maar zeker enig voordeel uitbouwde. Om dat hij geen fouten 
maakte, was het voldoende voor de winst. Op het ein d zag ik, dat hij een 
volle toren voordeel had. Toch voldoende lijkt me .  

De uitslagen: 
J.H. Kruit 1550 - Hoogeveen 1562 3½-4½ 
G. v/d Lei 1955 - J. v. Eijk 1445 rem 
E. v/d Scheer 1710 - G. Jansen 1780 1-0 
J.J. Schuil 1695 - A. v. Seventer 1580 0-1 
H. Lubben  - A. v/d Kooij 1540 rem 
P. Cufafic 1395 - J. Oldenkamp 1580 rem 
B. Kruit 1325 - J. v. Til 1495 rem 
J.H. Kruit 1515 - A. Lunenborg 1485 rem 
J. Middelburg 1255 - R. de Vries 1590 0-1 
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Hoe denkt een schaker? 
Ah konden we daar maar een antwoord op geven. Dan z ouden we u ook een 
blauwdruk voor succes kunnen leveren! Maar in sommi ge gevallen is het 
duidelijk dat de schaker amper denkt ... hij ziet h et gewoon. 

 
Ervaren spelers zien de wending in slechts seconden . Hoe lang doet u 
erover? 
 

 
 
Uit het laatste Interpolis toernooi de 158e partij tussen Karpov en 
Kasparov. Aantekening zijn naar de heer Grooten in het blad 
Schaaknieuws. 
 
Karpov - Kasparov, Tilburg, 1991. 
 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 In New York 
speelde Karpov vooral het Gligoric systeem met 7. L e3. Nu dus de 
hoofdvariant van het KoningsIndisch.  
7...Pc6 8.d5 Pe7 9.Pd2 a5 10.Tb1 Pd7 11.a3 f5 12.b4  Kh8 Zwart ziet af 
van stereotiepe aanvalsvoortzettingen 12...f4 en .. .g5, omdat dit te 
laat zou komen. Nu wordt het paard naar een 
gunstiger positie omgespeeld. 13.f3 Pg8 14.Dc2 
Pgf6 15.Pb5 axb4 16.axb4 Ph5 17.g3 Pdf6 18.c5 
Ld7 19.Tb3 (diagram)  
 
19...Pxg3 Een onwaarschijnlijk offer en 
iedereen was verbluft toen de wereldkampioen 
deze zet gespeeld had. Even werd gedacht, dat 
een van de bordenjongens (jazeker, in deze 
wereld met videoschermen en schaakborden die 
de zetten via een computer direct registreren, 
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maakt men bij het Interpolistoernooi nog altijd geb ruik van 
bordenjongens. En ook dat heeft zijn charme) er fli nk naastgekleund had. 
Maar een blik in de toernooizaal leerde snel dat de  zet wel degelijk 
gespeeld was.  
20.hxg3 Ph5 21.f4! Inderdaad heeft wit problemen met pion g3, die 
moeilijk te dekken is. Na 21.Kg2? Dg5 gaat wit snel  ten onder. 21...exf4 
22.c6 Zonder deze tussenzet gaat het niet voor wit Na 22. Lxh5 blijft het 
paard op b5 hangen.  
22...bxc6 23.dxc6 Pxg3 24.Txg3 fxg3 25.cxd7 g2! Typisch Kasparov om een 
dergelijke tussenzet te spelen De pion kan niet gen omen worden en prikt 
nu in het witte vlees . 26.Tf3 Dxd7 27.Lb2 fxe4 28.Txf8+ Txf8 29.Lxg7+ 
Dxg7 30.Dxe4 Df6 31.Pf3 Df4 32.De7 Tf7 33.De6 Tf6 ( zie diagram 4)  

 
Later merkte Kasparov op, dat hij gewonnen had 
gestaan na 33...g5. Maar nadere onderzoekingen 
konden dit niet bewijzen. 34.De8+ Tf8 35.De7 Tf7 
36.De6 Tf6 37.Db3 g5 38.Pxc7 g4 39.Pd5 Dc1+ 
40.Dd1  
 
En hier merkte Karpov na afloop van de partij 
op, dat hij na 40.Kxg2 gxf3 41.Lxf3 zeker de 
winst in handen zou hebben gehad. Ook dit wist 
hij niet te bewijzen. 
40...Dxd1+ 41.Lxd1 Tf5 42.Pe3 Tf4 43.Pe1 Nu valt 

de belangrijke b-pion, en moet zwart de stelling ku nnen houden. 
43...Txb4 44.Lxg4 h5 De problematiek van dit eindspel is dat zwart al 
zijn pionnen wil kwijtraken om daarna te proberen z ijn toren voor de 
witte loper te geven. Het eindspel van koning plus twee paarden tegen 
koning alleen is theoretisch remise. Maar heeft zwa rt in dat geval nog 
een pion dan kan hij het nog verliezen. 
45.Lf3 d5 46.P3xg2 h4 47.Pd3 Ta4 48.Pgf4 Kg7 49.Kg2  Kf6 50.Lxd5 Ta5 
51.Lc6 Ta6 52.Lb7 Ta3 53.Le4 Ta4 54.Ld5 Ta5 55.Lc6 Ta6 56.Lf3 Kg5 57.Lb7 
Ta1 58.Lc8 Ta4 59.Kf3 Tc4 60.Ld7 Kf6 61.Kg4 Hier werd de partij 
afgebroken. Iedereen was het erover eens dat het re mise was, maar Karpov 
laat Kasparov er nog tot aan de 114e zet over ploet eren. (zie diagram 5 ) 
61...Td4 62.Lc6 Td8 63.Kxh4 Tg8 64.Le4 Tg1 65.Ph5+ Ke6 66.Pg3 Kf6 67.Kg4 

Ta1 68.Ld5 Ta5 69.Lf3 Ta1 70.Kf4 Ke6 71.Pc5+ 
Kd6 72.Pge4+ Ke7 73.Ke5 Tf1 74.Lg4 Tg1 75.Le6 
Te1 76.Lc8 Tc1 77.Kd4 Td1+ 78.Pd3 Kf7 79.Ke3 
Ta1 80.Kf4 Ke7 81.Pb4 Tc1 82.Pd5+ Kf7 83.Ld7 
Tf1+ 84.Ke5 Ta1 85.Pg5+ Kg6 86.Pf3 Kg7 87.Lg4 
Kg6 88.Pf4+ Kg7 89.Pd4 Te1+ 90.Kf5 Tc1 91.Le2 
Te1 92.Lh5 Ta1 93.Pfe6+ Kh6 94.Le8 Ta8 95.Lc6 
Ta1 96.Kf6 Kh7 97.Pg5+ Kh8 98.Pde6 Ta6 99.Le8 
Ta8 100.Lh5 Ta1 101.Lg6 Tf1+ 102.Ke7 Ta1 
103.Pf7+ Kg8 104.Ph6+ Kh8 105.Pf5 Ta7+ 106.Kf6 
Ta1 107.Pe3 Te1 108.Pd5 Tg1 109.Lf5 Tf1 
110.Pdf4 Ta1 111.Pg6+ Kg8 112.Pe7+ Kh8 113.Pg5 
Ta6+ 114.Kf7 Tf6+ ½–½ 

Remise op grond van de vijftig zetten regel: er is al vijftig zetten 
geen pion verzet of een stuk geslagen. 
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A G E N D A  
 
di 12 nov. 11e ronde 
di 19 nov. 12e ronde 
vr 22 nov. Kasteel - Hoogeveen 2 
di 26 nov. Hoogeveen 1 - ESG 2  
 Hoogeveen 3 - Kasteel 3   
 13e ronde 
di 3 dec. doorgeefschaaktoernooi 
di 10 dec. 14e ronde 
di 17 dec. 15e ronde 
1992 
di 7 Jan. Hoogeveen 1 - KDSC  
 1e ronde 
ma 13 jan. ESG 4 - Hoogeveen 3 
di 14 jan. Hoogeveen 1 - Sissa 6 
 2e ronde 
di 21 jan. 3e ronde 
di 28 jan. Leek - Hoogeveen 2 
 4e ronde 
di 4 febr Hoogeveen 3 - Haren 5 
 5e ronde 
vr 7 febr Haren 3 - Hoogeveen 1 
di 11 febr 6e ronde 
ma 17 febr ESG 3 - Hoogeveen 2 
di 18 febr 7e ronde 
di 25 febr Hoogeveen 1 - Groningen 7 
 8e ronde 
do 27 febr Dwingeloo - Hoogeveen 3 
di 3 mrt.  snelschaaktoernooi  
di 10 mrt.  Hoogeveen 2 - Valthermond 
 9e ronde  
di 17 mrt.  Hoogeveen 3 - Kasteel 2 
 10e ronde  
do 19 mrt. Unitas 4 - Hoogeveen 1  
di 24 mrt.  11e ronde  
di 31 mrt.  12e ronde  
vr 3 apr.  Assen 4 - Hoogeveen 2  
di 7 apr.  Hoogeveen 1 - Haren 2 
 13e ronde 
di 14 apr.  eerste helft rapid-toernooi  
di 21 apr.  tweede helft rapid-toernooi  
di 28 apr.  14e ronde 
di 5 mei  club-snelschaak-kampioenschap  
di 12 mei 15e ronde 
di 19 mei eerste helft vier-bcrden-toernooi  
di 26 mei  tweede helft vier-borden-toernooi 
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Een korte zet. 
 
Voordat de tijdscontrole met behulp van schaakklokk en ingevoerd was, was 
het tijdsprobleem vaak een heikele aangelegenheid, omdat natuurgetrrouw 
enkele spelers slechts langzaam, andere daarentegen  tamelijk snel 
zetten. 
Zo waren de meesters Louis Paulsen en Wilfried Paul sen bekend als 
werkelijk langzame spelers, terwijl hun tijdgenoot Zukertort meer een 
snelspeler was.  
In een toernooi in Aken in 1868, zo gaat het berich t, dacht Wilfried 
Paulsen eens over een zet 70 minuten lang na. Zijn tegenstander 
Zukertort maakte van de gelegenheid gebruik en onde rhield zich diepgaand 
met een jonge en aantrekkelijke dame uit het publie k.  
Tenslotte zette Paulsen Df1-e2. Daarop schudde de j onge schone haar 
fraaie hoofd, en riep: "Na zo lang nadenken zo'n ko rte zet!" 
 
Overzicht 7e ronde 
Bosma L Meer L van de rem 
Dun G Verhoogt E 0-1 
Eggersman N Kooten L van rem 
Eyk J van Oldenkamp J rem 
Hofman R Wetten T van 0-1 
Hulsebosch W Stevens W 0-1 
Ike G R Riethorst K rem 
Jansen G Kooy A van de 1-0 
Lahuis E Storm J P rem 
Mol C Krol G 0-1 
Piepot W Doornbos F 1-0 
Reinders H Jonge L de 0-1 
Seventer T van Lunenborg A rem 
Spruit Kremer H rem 
Straat Til J van 0-1 
Veninga K Hoorn J van 0-1 
 
Overzicht 8e ronde 
Doornbos F Spruit 1-0 
Hoorn J van Storm J P rem 
Ike G R Mol C 0-1 
Jonge L de Vries R de rem 
Kremer H Broekema 0-1 
Krol G Straat H rem 
Lunenborg A Jansen G 1-0 
Meer L van de Duinkerken G 1-0 
Olden kamp J Hulsebosch W rem 
Piepot W Bosma L 0-1 
Reinders H Veninga R 0-1 
Riethorst K Dun G 1-0 
Stevens W Kooy A van de rem 
Til J van Seventer T van 0-1 
Verhoogt E Eggersman N rem 
Wetten T van Kooten L van rem 

Overzicht 9e ronde 
Bosma L Spruit 1-0 
Doornbos F Ike G R rem 
Duinkerken G Verhoogt E 0-1 
Eyk J van Jansen G rem 
Hulsebosch W Til J van rem 
Kooy A van de Eggersman N 0-1 
Krol G Seventer T van 0-1 
Meer L van de Dun G 1-0 
Piepot W Riethorst K 0-1 
Storm J P Mol C 0-1 
Vries B de Wetten T van 1-0 
  
 
Overzicht 10e ronde 
Bosma L Storm J P rem 
Dun G Hoorn J van 1-0 
Hofman R Verhoogt E rem 
Ike G R Meer L van de 0-1 
Jonge L de Krol G 0-1 
Jonker T Riethorst K 1-0 
Kremer H Piepot W 1-0 
Mol C Doornbos F 1-0 
Straat H Kooten L van. 0-1 
Veninga R Reinders H 0-1 
Wetten T van Eggersman N 0-1 
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RANGLIJST NA 10 RONDEN 

     rating 
  pnt. oud nieuw 
l Jansen G 418.5 1780 1749 
2 Oldenkarop J 394.5 1375 1471 
3 Hulsebosch W 382.0 1810 1756 
4 Seventer T van 363.0 1580 1642 
5 Kooten L van 341.5 1501 1507 
6 Eggersman N 340.0 1541 1547 
7 Lunenborg A 318.0 1485 1510 
8 Kooy A van de 308.0 1540 1560 
9 Mol C 307.5 1418 1423 
10 Verhoogt E 297.5 F467 1472 
11 Krol G 284.0 1440 1458 
12 Stevens W 274.0 1625 1600 
13 Eyk J van 267.0 1445 1497 
14 Hofman R 266.0 1315 1344 
15 Til J van 257.5 1495 1483 
16 Vries B de 250.0 1590 1562 
17 Straat H 244.0 1405 1403 
18 Jonker T 244.0 1360 1347 
19 Meer L van de 237.5 1270 1300 
20 Riethorst K 228.0 1275 1290 
21 Wetten T van 216.0 1515 1453 
22 Hoorn J van 205.5 1295 1234 
23 Jonge L de 202.5 1440 1391 
24 Dun G 195.0 1155 1188 
25 Beinders H 165.5 1095 1137 
26 Ike G R 183.5 1155 1156 
27 Kremer H 169.5 1010 1063 
28 Pieters J 157.0 1320 1320 
29 Duinkerken G 156.0 1195 1184 
30 Storm J P 147.5 1035 1064 
31 Bosma L 145.0 1020 1041 
32 Doornbos F 140.5 1060 1061 
33 Broekema 135.0 1410 1412 
34 Piepot W 124.0 1170 1085 
35 Voerman 123.5 1430 1429 
36 Veninga R 115.5 1225 1157 
37 Lahuis H 102.0 1030 1014 
38 Koppe S 99.0   
39 Spruit 91.0 1000 966 
40 Klokman L 90.0 610 610 
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STAND PER GROEP NA 10 RONDEN 
 
Groep A. 
De heren Jansen en Hulsebosch blijven elkaar beloer en voor het 
kampioenschap. Een verschil van 30 punten is eenvou dig te overbruggen in 
de komende vijf ronden. Dat geldt natuurlijk ook vo or v Seventer, die 
dit jaar wat minder remises speelt dan anders, en p rompt een rol van 
betekenis speelt. 
Voor de degradatie komen de vijf ondersten van de r anglijst in 
aanmerking. De verschillen zijn dermate klein, dat allen nog in de 
risikogroep zetten. Opvallend is natuurlijk wel de goede klassering van 
mw. Lunenborg, die zich nu definitief tot A-speelst er lijkt te hebben 
opgewerkt. 
 
l Jansen G 418.5 60 
2 Hulsebosch W 382.0 58 
3 Seventer T van 363.0 57 
4 Lunenborg A 318.0 54 
5 Kooy A van de 308.0 53 
6 Stevens W 274.0 49 
7 Eyk J van 267.0 48 
8 Til J van 257.5 46 
9 Vries E de 250.0 45 
10 Jonge L de 202.5 38 
 
Groep B. 
De vaart bij de heer Oldenkamp is er een beetje uit  zo te zien. Zijn 
honderd punten voorsprong op nummer twee zijn geslo nken tot nog maar 
zo'n vijftig. En die nummer twee is niet meer de he er Straat, maar ons 
nieuwe lid de heer Eggersman. Zo te zien een danige  versterking van de 
Koogeveense gelederen. Vorig maal schreef ik al dat  de strijd om de 
degradatie beslist lijkt, en tot nu toe lijk ik gel ijk te hebben. De 
heren Pieters en Veninga bungelen nog steeds ondera an. 
 
l Oldenkamp J 394.5 59 
2 Eggersman N 340.0 55 
3 Krol G 284.0 50 
4 Hofman R 266.0 47 
5 Straat K 244.0 44 
6 Jonker T 244.0 43 
7 Wetten T van 216.0 40 
8 Reinders K 185.5 36 
9 Pieiers J 157.0 33 
10 Veninga R 115.5 25 
 
Groep C. 
Laat u zich niet misleiden door de lengte van de gr oep, in feite staan 
er zo'n vijf niet-aktieve spelers tussen. 
 
De strijd om promotie lijkt vooral te gaan tussen d e jongeren die nieuw 
zijn gekomen. Waarbij Luuk v Kooten dan wel een lic hte voorsprong heeft 
genomen, maar in feite is er nog niets beslist. Nog  spanning alom. 
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l Kooten L van 341.5 56 
2 Mol C 307.5 52 
3 Verhoogt E 297.5 51 
4 Meer L van de 237.5 42 
5 Riethorst K 228.0 41 
6 Hoorn J van 205.5 39 
7 Dun G 195.0 37 
8 Ike G R 183.5 35 
9 Kremer H 169.5 34 
10 Duinkerken G 156.0 32 
11 Storm J F 147.5 31 
12 Bosma L 145.0 30 
13 Doornbos F 140.5 29 
14 Broekema 135.0 28 
15 Piepot W 124.0 27 
16 Voerman 123.5 26 
17 Lahuis K 102.0 24 
18 Koppe E 99.0 23 
19 Spruit 91.0 22 
20 Klokman L 90.0 21 

 
 
 
 

 

  
 

De Wolga, zo blauw, zo blauw ... (2)  

 
 
Vanuit diagram 7 wordt meestal geslagen op b5, en s peelt zwart na 4.cxb5 
a6, om het gambiet “echt” te maken. Nu dient wit we er te kiezen. Het 
"echte" aannemen 5.bxa6 wordt relatief weinig gespe eld. Tweemaal 
ontmoette ik het: 
Bossen (Denemarken) - v Eijk: 5.bxa6 Lxa6 6.Pc3(?) d6 7.Pf3 g6 8.b3 Lg7 
9.Lb2 Da5 10.Pd2 Pxd5 en zwart wint de pion met betere stelling weer 
terug.  
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Serieuzer was de andere partij: 
Parant (Frankrijk) - v Eijk: 5.bxa6 Lxa6 6.Pc3 (geen vraagteken ditmaal 
- de theorie hierachter klopte!) 6...d6 7.f4  (! - onder opoffering van 
de rochade verovert wit in een snelle aktie het cen trum. Een weerlegging 
moet ik nog vinden ...) 7...g6 8.Pf3 Lg7 9.e4 Lxf1 10.Txf1 Da5 11.Pd2 
Fbd7 12.Kf2 0-0 13.Kgl Pb6 14.Pf3 Tfb8 15.De1 Pc4 1 6.e5 
 
Wit heeft  simpel een pion meer behouden met 
een betere, zo niet gewonnen stelling. Dat 
het 10 zetten later toch nog anders liep mag 
een klein wondertje heten (16...Pe8 17.b3 Pb6 
18.Ld2 c4 19.De4 cxb3 20.axb3 Dc5+ 21.Khl Pc7 
22.Txa8 Txa8 23.b4 Dc4 24.Dxc4 Pxc4 25.exd6 
exd6 0-1) 
JvE 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement doorgeefschaak toernooi. 
 
* Er wordt gespeeld in teams van twee man.  
* De sneischaak regels zijn van toepassing. 
* Van de twee spelers heeft de een altijd wit, de a nder zwart. Men neemt 
naast elkaar plaats. 
* Materiaal dat de ene speler slaat, mag (moet) hij  doorgeven aan zijn 
partner. 
* Deze mag het aldus ontvangen materiaal in plaats van een normale zet 
op een leeg veld inzetten in zijn eigen partij. 
* Daarbij gelden de volgende restricties: 

- een stuk/pion mag niet met schaak ingezet worden,  
- een stuk/pion mag niet ingezet worden om een scha ak op te heffen, 
- een pion mag niet op de achtste of de eerste rij ingezet worden. 

* Een partij wordt verloren door mat of tijdsoversc hrijding. 
* De uitslag van beide partijen wordt bij elkaar op geteld, en geldt dan 
als uitslag voor de wedstrijd. (Mogelijke uitslagen  zijn dus 2-0, 1½-½, 
1-1, ½-1½, 0-2). 
* Er wordt gespeeld met tien minuten bedenktijd per  persoon per partij. 
* Er worden acht rondes volgens Zwitsers systeem ge speeld (tenzij er 
minder dan negen teams zijn, dan wordt een gesloten  competitie 
gespeeld). 
* Indeling van de teams vindt plaats door loting, m et dien verstande dat 
de sterkste spelers niet met elkaar gekoppeld kunne n worden. De 
snelschaak-rating-lijst is hiertoe beslissend. 
* Bij onduidelijkheden in het reglement of meningsv erschillen beslist de 
wedstrijdleider. 
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Oplossing van test 3. 
 
A.  Dit is een zeer gevaarlijk plan, dat strategisch g ezien niet 
aanbevolen kan worden. Bij een tegengestelde rochad e heeft u niet 
meegerekend, dat door het ontbreken van de c-pion w it’s koningspositie 
substantieel zwakker is dan die van zwart. Uw analy se is bovendien niet 
erg juist, omdat uw tegenstander het uitvoeren van uw plan gemakkelijk 
kan beletten, en snel de positie van uw koning verd er kan verslechteren. 
Neem bijvoorbeeld: 8.0-0-0? Lxc3! 9.Dxc3 Dxf2, en n u moet u, om de pion 
te heroveren, 10.Dxc7 spelen.  
Na 10.0-0 is de zwakte van uw rochade stelling nog duidelijker gezien de 
open c-lijn. 
 
B.  Dit is het juiste plan. Het idee is korrekt, evena ls de wijze waarop 
u van plan was het uit te voeren. Het is belangrijk  8.a3 onmiddellijk te 
spelen, om zwart te dwingen zijn loper op b4 af te ruillen, of om hem 
terug te laten trekken op de ongemakkelijke velden a5 en b6. Als u deze 
zet uitstelt, stelt u zwart in de gelegenheid het l operpaar te behouden 
in een aktieve postitie, bv. 8.e3 c6 9.Pf3 0-0 10.a 3 Ld6! enz.  
Verder, door het dwingen van de ruil op c3 en het t erugnemen met de 
koningin voorkomt u dat zwart een ontwikkelingstemp o wint met ...Lf5. 
 
C.  De belangrijkste wijzigingen in de strategische wa arde van de 
stelling die ontstaan na bxc3 is wel het sluiten va n de c-lijn. Dit is 
in het geheel niet gunstig, omdat de druk op c7 dan  beëindigt - Zwart is 
dan niet langer verplicht tot de passieve zet ...c6 , maar kan met ...c5 
effektief een tegenaanval in het centrum uitvoeren,  bv. 8.a3 Lxc3 9.bxc3 
0-0 10.e3 c5! en nu voorkomt de druk op d4 dat u e4  kunt spelen. En, 
belangrijker nog, zwart komt nu misschien wel in ge legenheid zelf ...c4 
te spelen. In het kort: uw idee is te langzaam om t e werken en zwart kan 
eenvoudig de uitvoering ervan voorkomen. 
 
Strategische punten: A.0 B.10 C.4 
Geen taktische punten te verdienen.  
Totaalpunten: 28-30: grootmeesterniveau 
 23-27: meesterniveau 
 16-23: hoofdklasse-niveau 
 9-15: onderbond-niveau 
 0- 8: krukken-niveau. 
 
 
Larsen - Seirawan. Mar del Plata, 1981. 
8.a3 Lxc3+ 9.Dxc3 0–0 10.e3 c6 11.Pf3 Lf5 
12.Le2 Pd7 13.0–0 Wit heeft zijn ontwikkeling 
voltooid, en staat nu klaar voor de 
minoriteitsaanval met b4. 13...a5?! (zwart 
onderschat dat het openen van de a-lijn 
alleen. maar in het voordeel werkt van wit’s 
aanval op de damevleugel) 14.b4 axb4 15.axb4 
Dd6 16.Tfc1 Lg4 17.h3 Lh5 (beter om het paard 
af re ruilen met 17...Lxf3)  
18.b5 Txa1 19.Dxa1! (diagram)  
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De minoriteitsaanval zet nu snel door, en de a-lijn  valt in wit's 
handen.  
19...Tc8 (na 19...c5 20. dxc5 Pxc5 is er geen compensatie vo or de 
geïsoleerde d-pion) 20.Da7 Tb8? (een fatale fout: het was absoluut 
essentiëel om 20.Lxf3 te spelen. Zwart had duidelij k de volgende 
prachtige zet gemist.)  
21.Pe5! Lxe2 (21...Pxe5? 22.dxe5 Dxe5 23.Lxh5 met stukwinst) 22.Pxd7 Td8 
23.bxc6 bxc6 24.Pe5 diagram 
 

Met een dubbele aanval op c6 en f7. De zwakte 
die met  de minoriteitsaanval gecreëerd werd, 
is duidelijk.  
24...Lh5 25.Txc6 Df8 26.Tc7 f6 27.Pd7 De8 
28.Pc5 Lf7 (om de dreiging Txg7+ te 
voorkomen, alsook om e6 te kontroleren) 
29.Te7 Df8 30.Dc7 Te8 31.Td7 Ta8 32.g4 Te8 
33.Kg2 Ta8 34.h4 De8 35.Te7 Dc8 36.Dxc8+ Txc8 
37.h5 (de afwezigheid van echte vrijpionnen 
maakt dit soort van eindspelen nog moeizaam)  
37...Kf8 38.Ta7 Tc6 39.Kg3 Ke8 40.Pd3 Td6 
41.Pf4 Td7 42.Ta6 Kd8 43.Pg6 (wit vermijdt de 
ruil van de torens, hoewel hij daarentegen 

maar wat graag de lichte stukken zou willen ruilen.  In feite is hier een 
toreneindspel veel eenvoudiger te winnen dan een ei ndspel van loper 
versus paard)  43...Kc8 44.Ph4 Kb7 45.Ta1 Le6 46.Kf4 Tc7 47.Pf5 T d7 
48.Tc1 Lg8 49.Tc5 Le6 50.f3 (werpt uiteindelijk de ekstra pion in de 
strijd)  50...Lg8 51.e4 Le6 52.e5 fxe5+ 53.Kxe5 Lxf5 54.gxf 5 Te7+ 55.Kxd5 
Te3 56.f4 Th3 57.Ke6 Kb6 58.Kf7 Td3 59.Kxg7 Txd4 60 .Tc1 1–0 
 
 
 

Oplossing stelling:  
 
De ervaren schaker wordt als door een magneet getro kken naar veld b8 en 
ziet dsn "als vanzelf" 1.Tb8! Pas dan gaat hij reke nen en komt tot de 
conclusie dat de varianten kloppen ... en zie, het probleem is opgelost.  
Een kwestie van zien ... 
 


