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Van de voorzitter
Het was weer een fantastische schaakhappening dat VAM-toernooi in week
43. Voor de tweede keer en de derde keer staat alweer vast! Ook nu hebben
leden van de club zich weer intens ingezet en vooral dankzij hen is alles voortreffelijk gegaan. Frans van Amerongen was er in de voorbereiding en uitvoering. Ton Kelfkens was er als mede-wedstrijdleider van de zeskampen. Jan
Oldenkamp was er als materiaalvoorziener. Koene Hofstee en Lieffert de
Jonge waren er met hun assistenten tijdens het jeugdtoernooi.
Maar ook waren er de leden van de club die meespeelden in de diverse
klassen en op hun manier hun positieve bijdrage leverden.
Nu zijn we echter weer terug bij de wekelijkse schaakorde van onze club. Ook
hierin spelen Frans, Jan Oldenkamp en natuurlijk ook Tino niet alleen hun
partij maar ook een belangrijke rol. Zo is er een redelijk breed draagvlak in
onze vereniging en zo hoort het ook.
Wat het aantal leden betreft dreigde er aan het begin van het seizoen een
terugloop. Frits van Oosten kwam al niet meer maar is intussen ook naar Apeldoorn verhuisd. Hendrik Straat moest vanwege zijn gezondheid bedanken,
aanvankelijk zag het er zeer ernstig uit, maar gelukkig gaat het nu de goede
kant op. Hij verblijft nog in verpleeghuis Weidesteyn, kamer 305, maar het ziet
ernaar uit dat hij binnen niet al te lange tijd toch weer naar huis kan. Hij blijft
natuurlijk erelid! Ik groet jullie allen namens hem.
Voor Gerrit Dun werd de clubavond, ook van wege zijn gezondheid, teveel.
Heel jammer is het dat we deze twee vertrouwde gezichten voortaan niet meer
achter de stukken zien. Hendrik en Gerrit, wij wensen jullie de sterkte die nodig
is om voortaan dagelijks met wit! te spelen.
Said is naar Amstelveen verhuisd. Jammer dat deze sympathieke "jongen" hier
niet meer is. Maar zijn keuze voor werk is te respecteren. Geweldig dat hij op
een clubavond speciaal naar ons kwam om afscheid te nemen.
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Christiaan Mol heeft voor ESG gekozen. Hij wilde meer tegenstand en dus
naar een sterkere club en dat is te begrijpen, hoewel het voor ons jammer is. Ik
heb goede hoop dat hij na verloop van tijd weer terug komt. Ook Bob Flower
komt niet meer op onze lijst voor. Vanwege verhuizing, verbouwing, drukke
werkzaamheden enz. komt hij nu niet aan schaken toe, maar hij beloofde me
dat hij er volgend seizoen waarschijnlijk weer is. Martin Bonnema moest
wegens andere verplichtingen op dinsdagavond bedanken. Ook hem hopen
we ooit weer terug te zien.
Hoewel dit het gemis van genoemde leden niet goedmaakt, is het toch fijn dat
we een flink aantal nieuwe leden mochten verwelkomen en dat zijn:
Jan Willem Ek, Osama Sadallah, Klaas van der Sluis, David Antheunisse,
Safaa Yousif Wartan en B. Boertien. Wij wensen deze "stukken" een fijne
periode toe in onze club.
Wat de jeugd betreft is er een toenemende belangstelling. We zullen in Aanzet
een jeugdrubriek opnemen en de pupillen van Oldenkamp krijgen voortaan ook
ons clubblad.
Tenslotte wil ik er nog eens op wijzen dat het bijzonder op prijs gesteld wordt
en eigenlijk ook wel verwacht dat leden regelmatig of zo nu en dan een
bijdrage leveren aan ons clubblad. De OPZET van AANZET is immers de
INZET van allen. Veel schaakplezier.

Gert

Noot van de hoofdredacteur
Door alle VAM-beslommeringen is de
verschijningsdatum van het septembernummer schandalig ver opgeschoven,
waarvoor mijn excuses.
Het is nu wel wat dikker geworden, maar
daar heeft toch niemand moeite mee?
Wat de slotopmerking van onze voorzitter
betreft, voor dit nummer heb ik uiteindelijk
(moet ik zeggen op de valreep?) een
hartverwarmend groot aantal bijdragen
van verschillende mensen binnengekregen. En dat terwijl er al geruime tijd
twee stukken van de trouwe (bijna) vaste
medewerkers Van Hoorn en Van
Seventer klaar lagen.
Hartelijk dank, gaat zo door of volgt het
goede voorbeeld!

Frans
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Sterker Schaken
TEST 18
Caro-Kann Verdediging
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Pd7
5.Pe2 Pdf6 6.P2g3 Pxe4 7.Pxe4 Lf5 8.Pg3
Lg6 9.h4 h6 10.Le3 e6 11.h5 Lh7 12.Ld3
Lxd3 13.Dxd3 Pf6 14.0-0-0 Da5 15.Kb1 0-0-0
16.f3 Le7 17.Pe2 Td7 18.g4 Thd8 19.c4 c5
20.Dc2 Db6 21.dxc5 Lxc5 22.Lf4
zie diagram
Zwart aan zet: kies je plan.
Plan A: Verzwak de zwarte velden
Mijn pionstelling lijkt compacter en minder kwetsbaar dan die van wit, wiens
formatie f3-g4-h5 nogal star is met de f-pion als duidelijk aanvalsobject.
Daarom denk ik goede kansen te hebben in het eindspel, gesteld dat ik de
vijandelijke stelling kan binnendringen en de f-pion kan ondermijnen. Mijn doel
bereik ik door de lopers te ruilen om de zwarte velden te verzwakken en te gebruiken als toegangsweg voor mijn dame. Daarom speel ik 22... Le3 met de
dreiging ... Td2 en heb ik de volgende varianten:
1) 23.Lxe3 Dxe3 met de dubbele dreiging ... Td2 en ... Dxf3;
2) 23.c5 Txd1+ 24.Txd1 Txd1+ 25.Dxd1 Lxc5 met pionwinst;
3) 23.Txd7 Txd7 24.Td1 Lxf4 25.Pxf4 Dxe3 alles volgens plan;
4) 23.Txd7 Txd7 24.c5 Dc6 (niet 24... Lxc5 25.Tc1 of 24... Dxc5 25.Lxe3)
25.Lxe3 Dxf3 met herovering van het stuk en pionwinst.
Het oprukken van wits c-pion hier baart mij geen zorgen; bijvoorbeeld: 26.Tc1
Dxe3 27.c6 bxc 28.Dxc6+ Kd8 en mijn koning staat veilig op e7.
Plan B: Beheers de d-lijn
Ik denk dat het belangrijkste strategische element in deze stelling de open dlijn is. Alleen het verdubbelen van de torens is echter onvoldoende om de lijn
onder controle te krijgen, omdat wit eenvoudig alle torens kan ruilen. Daarom
speel ik 22... Ld4 met de tactische dreiging ... Lxb2 en de strategische dreiging
... e5 om het veld d4 permanent te bezetten. Wit zal waarschijnlijk voortzetten
met 23.Pxd4, maar na 23... Txd4 24.Txd4 (niet 24.Le3 Txd1+ met loperwinst)
24... Dxd4 beheers ik de d-lijn. In deze variant heeft zwart een dame en paard
tegenover een dame en loper; in het algemeen een gunstig element en vooral
hier, omdat wit zijn koningspionnen niet kan verdedigen. Na 22... Ld4 23.c5
speel ik 23... Dc6, waarmee ik de tactische dreiging (... Lxb2) opgeef, maar
volhard in de strategische (de opmars ... e5 of beheersing van de d-lijn).
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Plan C: Leg het veld d4 vast en bezet het
Al mijn stukken zijn actief behalve het paard op f6, waarvan de beweeglijkheid
door de witte pionnen wordt beperkt. Mijn plan houdt dus verbetering in van de
positie van het paard door het veld d4 vast te leggen met ... e5 (indien nodig
ondersteund door ... f6) en het paard via e6 naar d4 te brengen. Mijn pionformatie zal zo de loper op de h2-b8 diagonaal verzwakken. Voor de uitvoering
van dit plan speel ik 22... Dc6 met aanval op de f-pion. Na 23.Txd7 (gedwongen anders is er geen goede verdediging van f3) speel ik 23... Pxd7 ter voorbereiding van de opmars ... e5. Volgens mijn analyse heeft wit geen verweer;
bijvoorbeeld:
1) 24.Tf1 e5 25.Lg3 f6 om Pf8-e6-d4 voor te bereiden;
2) 24.Dc3 e5 25.Lxe5 De6 26.f4 (gedwongen omdat
het paard niet is verdedigd) 26... f6 27.Pd4 Db6 en
de loper is gevangen.
Stategie: kies het juiste plan (A, B of C).
Tactiek: geef in het kort de tactische
redenen, indien aanwezig, om enkele
van de plannen te verwerpen (dit
onderdeel levert ook punten op).

vert. Ton van Seventer

Externe wedstrijden (1)
In de eerste ronde van de Nosbo-competitie hebben het eerste en tweede
team uitstekend gepresteerd. Alle drie de teams spelen in dezelfde poule,
zodat in de eerste drie ronden telkens een onderlinge Hoogeveense wedstrijd
op het programma staat.
De verwachting is dat het eerste weer meestrijdt om de promotie en het derde
tegen degradatie moet vechten, maar dat betekent niet dat de partijen al bij
voorbaat beslist zijn. Niet alleen om de sportiviteit tegenover de andere teams,
maar vooral omdat iedereen, mede met het oog op het meetellen voor de
interne competitie, gewoon zijn eigen partij wil winnen.
Van het derde wist alleen Van der Sluys te winnen tegen Kelfkens, de rest ging
ondanks heftige tegenstand de boot in. De sportieve plicht is vervuld, maar het
eerste heeft er een heel goede seizoensstart aan overgehouden.
Hoogeveen 3
1480 - Hoogeveen 1 1639 1-7
L. de Jonge
1625 - A.Lunenborg
1651 0-1
J. van Til
1523 - O.Sadallah
0-1
F.v.Amerongen
1591 - B.Janmaat
1666 0-1
K.v/d Sluys
- A.Kelfkens
1579 1-0
J.v.Hoorn
1342 - G.Jansen
1750 0-1
H.Verwijs
1561 - K.Spitse
1607 0-1
W.Piepot
1427 - J.Krikken
1571 0-1
L.v/d Meer
1290 - K.Hofstee
1648 0-1
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Het tweede team ontving Assen 4. Deze club heeft de reputatie dat de externe
teams in uitwedstrijden veel makkelijker tegenstanders zijn dan thuis. Niet door
oorverdovende aanmoedigingen van volle tribunes, maar doordat veel sterke
oudere spelers niet willen meegaan naar uitwedstrijden.
Michiel Bosma had bij zijn debuut als teamleider een originele maar zeer
omstreden manier bedacht om de teamopstellling te maken: de teamleden
werd bij binnenkomst gevraagd op welk bord ze wilden spelen. Zo kon het
gebeuren dat Snuverink aan bord 1 zat en Stevens, de vierde in rating, op bord
8. Dat desondanks de verschillen niet erg groot zijn bleek wel hieruit,
Op de middenborden waren al na twee uur vier partijen gewonnen, waardoor
aan de andere borden wat ontspannener gespeeld kon worden. Het leverde
uiteindelijk nog twee winstpartijen en een remise op. Met drie teams in een
poule is niet echt leuk, maar het geeft wel het voordeel dat de andere teams
vast kunnen zien hoe de tegenstand in latere wedstrijden zal zijn. Het derde
heeft nu goede hoop dat het de laatste plaats in de klasse aan Assen kan
overdoen.
Snuverink moest wel hard werken voor de winst, maar kwam niet echt in
gevaar. Stevens had bij de eerste tijdcontrole nog materieel evenwicht en wat
zware stukken op het bord. Hij had wel het initiatief, maar met nog maar een
kwartier te gaan moest hij dat wel snel zien te verzilveren. Al gauw wist hij wat
pionnen te snoepen en daarna stortte de zwarte stelling snel in. Met nog maar
een pion over tegen dame en een handvol pionnen meende de Assenaar de
stressbestendigheid van Stevens, die maar een minuutje over had, en van de
omstanders te moeten testen. De witte pionnenmacht bleek ineens een last te
zijn omdat de witte dame er niet snel genoeg tussendoor kon jagen. In arren
moede haalde hij een tweede dame en kwam toen pas op het idee om de
laatste zwarte pion te slaan om de remise veilig te stellen. Na nog een paar
zenuwachtige misperen kon hij eindelijk de alleen overgebleven zwarte koning
matzetten. Dat de Assenaar 'tot het gaatje' doorspeelde bleek wel terecht,
want na de matzet bleek Wim nog precies 1 seconde over te hebben.
Hoogeveen 2
M.Snuverink
J.Oldenkamp
R.v/d Star
M.Bosma
M.Hofstra
L.Heere
T.Jonker
W.Stevens

1572
1435
1512
1626
1733
1503
1679
1498
1582

- Assen 4
- M.Spriensma
- J.Dijkstra
- G.Asselman
- H.Valstar
- J.Boer
- P.den Boer
- L.Kosse
- R.v.Dalfsen

1388
1429
1531
1453
1423
1371
1282
1231

6½-1½
1-0
0-1
rem.
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

In de eerste ronde van de Nosbo-bekerstrijd is Hoogeveen als halve finalist
automatisch vrijgeloot.
Frans
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Programma
datum
20-okt-98
27-okt-98
3-nov-98
10-nov-98
17-nov-98
24-nov-98
28-nov-98
28-nov-98
30-nov-98
1-dec-98
8-dec-98
15-dec-98
19-30 dec
22-dec-98
29-dec-98
5-jan-99
12-jan-99
14-jan-99
19-jan-99
23-jan-99
26-jan-99
27-jan-99
2-feb-99
8-feb-99
9-feb-99
16-feb-99
23-feb-99
2-mrt-99
9-mrt-99
12-mrt-99

schoolvak.
Herfstvak.

intern Nosbo
activiteit
x
VAM-toernooi
8
9
10
2
Hoogeveen 1 - Het Kasteel
2
Hoogeveen 3 - Hoogeveen 2
11
12
jeugdtoernooi Haren
Snelschaaktoernooi ESGOO, Enschede
053-4323784 / 074-2432646
3
Ter Apel - Hoogeveen 3
13
3
Hoogeveen 2 - Hoogeveen 1
14
15
Internationaal Schaaktoernooi Groningen,
Martinihal. inl. 050-5222637
Kerst
x
Snelschaak
Oud&Nieuw Salawaku gesloten
Salawaku gesloten
1
4
Hoogeveen 1 - ESG 3
Hoogeveen 2 - Ter Apel
Dwingeloo - Hoogeveen 3 *)
2
jeugdtoernooi Leek
3
Persoonlijk Kampioenschap NOSBO, 1e ronde.
Denksportcentrum Groningen, inl. 050-5716807
verder op 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3 en 10/3.
4
5
Ter Apel - Hoogeveen 1
5
5
Hoogeveen 2 - Dwingeloo *)
Hoogeveen 3 - Het Kasteel *)
6
Crocus
x
Snelschaak
7
8
6
Hoogeveen 1 - Assen 4
Hoogeveen 3 - ESG 3
Het Kasteel - Hoogeveen 2 *)

*) Wijziging t.o.v. competitiegids, anders hadden we 3 thuisteams op 1 dag.
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VAM-toernooi
Na het tweede VAM-toernooi moeten ook de twijfelaars het zeker weten:
Hoogeveen heeft een prachtig schaaktoernooi dat op de nationale
schaakkalender zeker niet misstaat. De landelijke pers doet nog wat lauw,
maar de originele samenstelling van de invitatiegroep moet toch het geweld
van handenvol top-tien spelers kunnen goedmaken. Aan de deelnemers heeft
het niet gelegen. Judit Polgar won het toernooi met overmacht.
De leeuwin van de poesta kwam om haar misrekening van vorig jaar recht te
zetten en bewees met een supergeconcentreerde start dat ze nu echt het
glazen schaakspel wilde meenemen. Na een onvervalste hattrick in de eerste
helft nam ze in de tweede helft net zoveel gas terug, dat ze niet verloor.
Paradoxaal genoeg stond ze tegen hekkensluiter Tal Shaked in de laatste
ronde zeer bedenkelijk. Tijdnood van de Amerikaan zorgde ervoor dat ze die
partij uiteindelijk toch zelfs nog kon winnen.
Het open toernooi miste de aansprekende grootmeesters, maar met GM's
Gausel, Mikhalevski en Reinderman en IM Van der Weide heeft het beslist een
sterk viertal winnaars gekregen. De Nederlandse jeugdspelers hebben in het
algemeen hun kans gegrepen om met een fraaie score binnen te komen op de
FIDE-ratinglijst. Met de gedeelde 7e plaats van de elfjarige Daniël Stellwagen
als absolute sensatie. Terecht kwam Hans Ree eind oktober nog even terug
op zijn karige commentaar in een eerdere column. "Wij" mogen weer hopen op
een nieuwe topgrootmeester in de nabije toekomst.
Voor ons amateurschakers was de tweede editie zeer geslaagd. Heel veel
deelnemers aan zeskampen en weekendtoernooi hebben mij uitdrukkelijk
verteld, hoe goed ze de sfeer, de speelzaal en de organisatie wel vonden. Ik
zal er niet meer van blozen, maar ik ben natuurlijk wel blij met alle lof van de
deelnemers en ook van Lex Jongsma en Jeroen van den Berg.
Laat ik dan meteen een ander compliment van de hoofdarbiter doorgeven aan
een van de onmisbare medewerkers van de club: Het materiaal was weer in
perfecte conditie en daarvoor mogen we Jan Oldenkamp hartelijk bedanken.
Het weekendtoernooi was met 19 matig bezet. Dat moet volgend jaar anders
geregeld, bijvoorbeeld alle partijen in één weekend. De spelers waren het er
wel over eens dat een toernooi in deze prachtige speelzaal op het punt van
deelname een beter lot verdient.
De groep was amper groot genoeg om iedereen voldoende interessante
partijen te laten spelen. De top van het deelnemersveld was met een rating
van 1800+ toch behoorlijk sterk, maar moest in meer dan een ronde het
opnemen tegen een speler met minstens 400 Elo-punten minder. Dat kan
aardige verrassingen opleveren. In de eerste ronde verloor de hoogste in
rating, Groningen-voorzitter Tilstra (1990) van Deventenaar Boog (1600). En in
de vijfde ronde moest de Nederlands kampioene tot 16 jaar Meike Wortel
ondervinden hoe getruct onze Tino Jonker wel kan zijn.
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Boris Spassky
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Tilstra wist met een moeizame inhaalrace door een overwinning op Sadallah in
de slotronde toch gedeeld tweede te worden. Dat Christiaan Mol ook tweede
werd, mag een prima prestatie genoemd worden. De hoofdprijs ging naar
ESG-speler François Wehkamp uit Klazienaveen.
Het zeskampentoernooi was met een bijna volgeboekt deelnemersveld (52 van
max. 54) natuurlijk een droomtoernooi. Een geweldige sfeer in de goed
gevulde, maar niet overvolle speelzaal, twee zeskampgroepen van boven 1800
elo en dagelijks vele leuke partijen op het scherp van de snede. Een
deelnemersveld waarin onze club met 15 zonder meer een goed figuur sloeg
en niet alleen met het aantal maar ook door de prestaties. Zeven deelnemers
die er een week 'verbanning uit de Randstad' voor over hadden. Vijf vrouwen,
een blinde, een negenentachtigjarige en een elfjarige (onze eigen Louis Prins).
Vrijwel geen incidenten en prima houten materiaal. Voorwaar een toernooi
waar onze club en onze stad heel trots op mogen zijn.
In haast alle groepen moest dagelijks op het scherpst gestreden worden om de
punten, want men was in het algemeen erg aan elkaar gewaagd. Ook in dit
toernooi ging François Wehkamp met de hoofdprijs naar huis.
Nu deze Aanzet is uitgekomen, heb ik meer tijd om wat leuke partijmomenten
uit het toernooi nader te bekijken voor de rubriek in de Hoogeveense Courant
en de volgende nummers van Aanzet.
De prijswinnaars en clubgenoten in het zeskampentoernooi (52 deelnemers):
Groep A: 1. F. Wehkamp (Klazienaveen), 2. D.W. Stavast (Steenwijk);
Groep B: 1. W. Knol (Assen), 2. H.B. Tan (Zwolle), 6.G. Jansen;
Groep C: 1. O. Sadallah 2. M. Groot (Noord-Scharwoude) 6. A. Lunenborg;
Groep D: 1. C. Jautze (Nieuwegein), 2. L. Heere, 3. K. Hofstee, 4. A. van der
Kooy;
Groep E: 1. L. de Jonge, 2.G. Knol (Dalen), 5.H. Verwijs;
Groep F: 1. L. de Jong (Assen), 2. J. Hettinga (Groningen), 5. J. Oldenkamp
Groep G: 1. G. Sopacua (Assen), 2. M. Snuverink;
Groep H: 1. A. Boer (Elim), 2. P. Veldheer (Heerhugowaard), 4.L. van der
Meer, 5.H. Reinders;
Groep I: 1. A. Vos (Nieuweroord); 2. H. van Heuveln (Groningen), 3. J. van
Hoorn. 4.Louis Prins
Prijswinnaars weekendtoernooi (19 deelnemers,6 ronden zwitsers):
1. F. Wehkamp (ESG,Klazienaveen) 5 pt, 2-4. G. van Otten (Hardenberg,
Groningen), Chr. Mol (ESG,Hoogeveen), A. Tilstra (Groningen) 4,5 pt.
Beste onder rating 1600: 9.Tino Jonker (Hoogeveen), 3,5 pt.
onder rating 1400: 11.Hette-Jan van den Berg (Beetsterzwaag) 3 pt.
Overige clubgenoten: 6. L.Heere 4 pt, 8.O.Sadallah 3,5 pt, 10. F.v.Amerongen
3 pt. 17. W.de Berg 2 pt.
Frans
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Uitslagen interne competitie
1e ronde
A.v/d Kooy - R.Hofman
B.Janmaat - A.Kelfkens
G.Jansen - L.de Jonge
G.Krol - M.Bonting
H.Reinders - J.W.Ek
J.Krikken - K.Hofstee
J.Oldenkamp - T.Jonker
J.v.Til - M.Hofstra
M.Bosma - H.Verwijs
M.Eggersman - W.Stevens
R.Danker - M.Snuverink
T.v.Seventer - L.Heere
W.Piepot - K.Riethorst

rem
0-1
1-0
rem
1-0
rem
1-0
rem
1-0
rem
0-1
rem
rem

2e ronde
A.Kelfkens - G.Jansen
A.Lunenborg - T.v.Seventer
H.Verwijs - H.Reinders
K.Hofstee - M.Bosma
K.Riethorst - G.Krol
K.Spitse - F.v.Amerongen
L.Heere - J.Krikken
L.de Jonge - B.Janmaat
L.v/d Meer - H.v/d Ploeg
M.Bonting - J.v.Hoorn
M.Hofstra - W.Piepot
M.Snuverink - J.Oldenkamp
R.Hofman - M.Eggersman
R.v/d Star - O.Sadallah
W.Stevens - A.v/d Kooy
W.de Berg - T.Bos

rem
rem
1-0
1-0
0-1
rem
rem
0-1
0-1
1-0
rem
0-1
rem
0-1
1-0
0-1
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3e ronde
A.v/d Kooy - K.Riethorst
G.Jansen - A.Lunenborg
G.Krol - R.Hofman
H.Reinders - W.de Berg
H.v/d Ploeg - M.Bonting
J.Krikken - K.Spitse
J.Oldenkamp - W.Stevens
J.v.Hoorn - J.W.Ek
K.Hofstee - A.Kelfkens
L.de Jonge - R.v/d Star
M.Bosma - B.Janmaat
M.Eggersman - M.Hofstra
M.Snuverink - J.v.Til
O.Sadallah - T.v.Seventer
R.Danker - T.Jonker
T.Bos - H.Swarts
W.Piepot - H.Verwijs

rem
rem
1-0
1-0
rem
0-1
1-0
1-0
0-1
rem
rem
rem
0-1
rem
0-1
0-1
0-1

4e ronde
A.Kelfkens - A.Lunenborg
B.Janmaat - J.Krikken
F.v.Amerongen - O.Sadallah
H.Swarts - H.Reinders
H.Verwijs - G.Krol
J.v.Hoorn - W.de Berg
J.v.Til - M.Eggersman
K.Riethorst - H.v/d Ploeg
K.Spitse - G.Jansen
L.Heere - M.Bosma
M.Bonting - T.Bos
M.Hofstra - A.v/d Kooy
R.Hofman - R.Danker
R.v/d Star - J.Oldenkamp
T.Jonker - M.Snuverink
T.v.Seventer - K.Hofstee
W.Stevens - W.Piepot

rem
rem
rem
rem
rem
1-0
1-0
1-0
1-0
rem
rem
0-1
1-0
1-0
1-0
rem
1-0

5e ronde
A.Lunenborg - F.v.Amerongen 1-0
A.v/d Kooy - M.Eggersman
0-1
B.Janmaat - R.v/d Star
1-0
G.Krol - J.Oldenkamp
1-0
H.Swarts - W.de Berg
0-1
H.Verwijs - J.v.Til
rem
H.v/d Ploeg - J.v.Hoorn
0-1
J.Krikken - L.de Jonge
rem
K.Hofstee - L.Heere
0-1
K.v/d Sluys - R.Danker
1-0
M.Bonting - H.Reinders
0-1
O.Sadallah - A.Kelfkens
1-0
R.Hofman - M.Hofstra
0-1
T.Bos - P.Nijmeijer
1-0
T.Jonker - W.Stevens
0-1
T.v.Seventer - G.Jansen
rem
W.Piepot - M.Snuverink
0-1

8e ronde
B.Janmaat - O.Sadallah
F.v.Amerongen - G.Krol
G.Jansen - J.Krikken
H.Reinders - K.Riethorst
H.Swarts - K.v/d Sluys
H.v/d Ploeg - W.Piepot
J.W.Ek - R.Hofman
J.v.Til - A.v/d Kooy
K.Hofstee - M.Eggersman
L.de Jonge - J.Oldenkamp
M.Bosma - A.Lunenborg
M.Hofstra - T.Bos
M.Snuverink - H.Verwijs
P.Nijmeijer - L.v/d Meer
R.Danker - J.v.Hoorn
T.Jonker - R.v/d Star
T.v.Seventer - A.Kelfkens

0-1
1-0
1-0
rem
0-1
1-0
0-1
rem
0-1
1-0
rem
1-0
0-1
0-1
0-1
rem
1-0

6e ronde
A.Kelfkens - M.Bosma
A.Lunenborg - K.Spitse
F.v.Amerongen - L.Heere
G.Jansen - J.v.Til
H.Reinders - T.Jonker
H.v/d Ploeg - R.Hofman
J.Oldenkamp - K.Hofstee
J.W.Ek - M.Bonting
J.v.Hoorn - K.v/d Sluys
K.Riethorst - J.Krikken
M.Eggersman - L.de Jonge
M.Hofstra - H.Swarts
O.Sadallah - G.Krol
R.v/d Star - H.Verwijs
T.Bos - A.v/d Kooy
W.Stevens - B.Janmaat
W.de Berg - R.Danker

9e ronde
A.Kelfkens - T.Jonker
G.Krol - A.v/d Kooy
H.Reinders - H.v/d Ploeg
H.Verwijs - L.de Jonge
J.Krikken - M.Hofstra
J.v.Til - K.Hofstee
K.v/d Sluys - F.v.Amerongen
L.v/d Meer - J.W.Ek
M.Bonting - H.de Boer
M.Bosma - G.Jansen
M.Eggersman - B.Janmaat
O.Sadallah - A.Lunenborg
R.Danker - D.Antheunisse
R.Hofman - J.v.Hoorn
W.Piepot - H.Swarts
W.de Berg - P.Nijmeijer

1-0
rem
0-1
1-0
rem
rem
1-0
rem
0-1
rem
0-1
rem
rem
1-0
1-0
1-0

7e ronde
A.v/d Kooy - H.Reinders
G.Krol - T.v.Seventer
J.W.Ek - H.v/d Ploeg
M.Eggersman - H.Swarts
R.Hofman - T.Bos
W.de Berg - M.Bonting

rem
1-0
rem
1-0
0-1
1-0
rem
1-0
0-1
0-1
1-0
rem
1-0
1-0
rem
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
rem
0-1

10e ronde
D.Antheunisse - S.Y.Wartan
H.de Boer - H.Reinders
E.Boertien - W.de Berg
M.Bonting - L.v/d Meer
T.Bos - H.v/d Ploeg
M.Eggersman - G.Krol
R.Hofman - A.v/d Kooy

1-0
0-1
0-1
rem
1-0
rem
0-1
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De jeugdrubriek
Beste schaakstukken (en ik hoop dat jullie ook goede schaakstukken worden,
maar misschien zijn jullie dat al), voortaankrijgen julllie dus ook het clubblad
van onze vereniging. Voor jullie staan daar ook vast ook wel eens aardige en
leerzame stukjes in maar jullie krijgen ook een eigen rubriek. Wat daar zoal in
komt weet ik nu nog niet, maar ik hoop dat het leuk wordt en dat jullie het
lezen.
Ons clubblad heet AANZET en dat betekent: "Je bent aan de beurt en je moet
dus wat doen!" Dat geldt voor een heleboel dingen, er gaat bijna niets vanzelf.
Als je goed wilt leren schaken ben je bijna altijd aan zet. Goed je lessen
maken, niet alleen op de clubavond er een uurtje mee bezig zijn, maar ook
thuis. Afspraken maken met vriendjes of spelen tegen de computer, partijen
naspelen uit de krant, proberen probleempjes op te lossen enz. Naarmate jullie
er meer van weten wordt het steeds leuker. Doen dus!
En natuurlijk mogen jullie ook zelf stukjes voor deze rubriek schrijven. Graag
zelfs!

ook jullie voorzitter: Gert Jansen
Jeugdledenlijst
Jesper Boer
Max Broens
Karel Drenth
Marcel Groote
Jochem Janmaat
Gerben Kisjes
Corina van der Lans
Tessa Mijnans
Mischa Neijhoft
Jort Nieuwenhuis
Erik Nijmeijer
Louis Prins
Toon Schaap
Jelmer van Slooten
Menno Tamminga
Johan Tuls
Susanne van Veluw
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28/3-1987
7/12-1985
7/4-1990
4/6-1987
25/11-1989
24/1-1986
23/2-1988
9/11-1986
27/8-1987
29/10-1990
26/3-1988
21/12-1986
1/6-1987
28/7-1991
19/5-1989
3/9-1988
25/3-1987
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DE LEDENLIJST 1998-1999
.... Die plaatsen we niet op internet
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Het VAM-Jeugdschaaktoernooi

Het was mooi om te zien hoe de schaakjeugd de raadszaal binnenkwam voor
het tweede VAM-jeugdtoernooi. Ze waren duidelijk onder de indruk van deze
prachtige schaaklocatie en werden er zelfs een beetje stil van. Er waren deze
keer 38 deelnemers, 10 minder dan vorig jaar, maar de sfeer was er niet minder om.
Groot was de verbazing toen oud-burgemeester Faber de zaal binnenkwam
met Jan Timman, het vlaggeschip van ons nationale schaak. Opnieuw benadrukte Faber het belang van de schaaksport voor de jeugd. Als voorbeeld gaf
hij Rusland, waar schaken een verplicht vak op het lesrooster van de basisschool is. Zijn reis naar Kalmukkië zal hem in die menig versterkt hebben, want
ook de president van die republiek heeft meer dan gewone belangstelling voor
het jeugdschaak.
Na het toespraakje van de heer Faber mochten de jongelui vragen stellen aan
Jan Timman. Het was natuurlijk wel een beetje moeilijk, want ze waren daar
niet op voorbereid. Maar er waren er toch een paar die de stoute schoenen
aantrokken. Eén durfde zelfs om een handtekening te vragen en kreeg hem
natuurlijk ook van deze bijzonder sympatieke grootmeester. Op het bord van
deze jongeman verrichtte Timman ook de openingszet en dat zal deze jeugdige schaker wel nooit meer vergeten en nog heel vaak vertellen aan ieder die
het maar horen wil.
Hulde aan de heer Faber die op het idee gekomen was om Jan Timman te
vragen om bij de opening aanwezig te willen zijn. Hulde aan Jan Timman die,
op dit voor schakers onmogelijke tijdstip, al vroeg uit Tiendeveen moest vertrekken.
Er werd gespeeld in groepen van 8 waarin drie mooie prijzen waren te
verdienen en natuurlijk kregen alle spelers na afloop een erelintje. Dank zij de
medewerking van een aantal leden van onze club verliep het toernooi vlot en
waren we mooi op tijd klaar om 's middags weer aan de zeskampen deel te
kunnen nemen.
De uitslagen:
Groep A: 1. Rita Saleen 2. Mark Bos 3. Jeffrey Hup
Groep B: 1. Marten Houwing 2. Corina van der Lans 3. Mieke Prins
Groep C: 1. Max Broens 2. Ruben Bosman 3. Ronald Bijker
Groep D: 1. Suzanne van Veluw 2. Ruben de Boer 3. Derwin Kiers
Groep E: 1. Kim Meijering 2. Alfred Kuijer 3. Johan Tuls

Lieffert
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Interne competitie: de ranglijsten
Stand na 10 ronden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Naam
O.Sadallah
A.Lunenborg
G.Jansen
K.v/d Sluys
B.Janmaat
A.Kelfkens
L.Heere
T.v.Seventer
K.Spitse
M.Bosma
M.Eggersman
M.Hofstra
T.Jonker
W.Stevens
K.Hofstee
R.v/d Star
J.Krikken
A.v/d Kooy
J.v.Til
H.Verwijs
G.Krol
J.v.Hoorn
T.Bos
J.Oldenkamp
H.v/d Ploeg
F.v.Amerongen
H.Reinders
R.Hofman
K.Riethorst
M.Snuverink
M.Bonting
H.de Boer
J.W.Ek
L.de Jonge
H.Swarts
L.v/d Meer
D.Antheunisse
W.de Berg
W.Piepot
R.Danker
S.Y.Wartan
B.Boertien
P.Nijmeijer

Punt
711.5
649.5
620.5
589.0
558.0
550.5
532.0
526.5
521.5
489.5
483.0
472.5
464.5
458.5
456.5
447.5
447.0
444.0
434.5
419.5
404.0
403.0
394.0
388.0
382.0
380.5
356.5
346.5
345.5
338.5
326.0
320.0
317.0
311.0
292.0
278.0
268.0
260.0
243.5
225.0
204.0
198.5
155.5

Stand per groep
Waarde
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Naam
O.Sadallah
A.Lunenborg
G.Jansen
B.Janmaat
A.Kelfkens
L.Heere
T.v.Seventer
K.Spitse
M.Bosma
K.Hofstee
R.v/d Star
J.Krikken
F.v.Amerongen
L.de Jonge

Punt
711.5
649.5
620.5
558.0
550.5
532.0
526.5
521.5
489.5
456.5
447.5
447.0
380.5
311.0

Waarde
90
89
88
86
85
84
83
82
81
76
75
74
65
57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

K.v/d Sluys
M.Eggersman
M.Hofstra
T.Jonker
W.Stevens
A.v/d Kooy
J.v.Til
H.Verwijs
G.Krol
J.Oldenkamp
R.Hofman
K.Riethorst
M.Snuverink
W.Piepot
R.Danker

589.0
483.0
472.5
464.5
458.5
444.0
434.5
419.5
404.0
388.0
346.5
345.5
338.5
243.5
225.0

87
80
79
78
77
73
72
71
70
67
63
62
61
52
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J.v.Hoorn
T.Bos
H.v/d Ploeg
H.Reinders
M.Bonting
H.de Boer
J.W.Ek
H.Swarts
L.v/d Meer
D.Antheunisse
W.de Berg
S.Y.Wartan
B.Boertien
P.Nijmeijer

403.0
394.0
382.0
356.5
326.0
320.0
317.0
292.0
278.0
268.0
260.0
204.0
198.5
155.5

69
68
66
64
60
59
58
56
55
54
53
50
49
47

Sterker Schaken
Oplossing van test 18
Plan A: Dit is de meest directe methode om te profiteren van de zwakke koningsvleugelpionnen, die onbeweeglijk en daardoor kwetsbaar zijn. De uitschakeling van de loper, wits enige werkelijk actieve stuk, verzwakt zijn positie ernstig: niet alleen wordt zijn dame in beslag genomen door de verdediging van
de zwarte velden, maar hij moet ook de beheersing van de d-lijn opgeven. Je
kunt dan zowel via de open lijn als via de zwarte velden de vijandelijke stelling
binnendringen. In het algemeen kan het ruimtevoordeel dat wit heeft gewonnen in de opening als zwakte worden uitgebuit in het eindspel. De afstand van
de witte koning tot zijn koningsvleugelpionnen draagt er toe bij dat de verdediging daarvan nog riskanter wordt. Je analyse is ook juist. Het is erg belangrijk
om tijdens het narekenen van de varianten vast te stellen dat wits tegenspel,
gebaseerd op de opmars van de c-pion, ongevaarlijk is.
Plan B: De ruil van je loper voor het paard is niet zo voordelig als je denkt.
Weliswaar werken de dame en het paard beter samen dan de dame en de
loper, maar in het eindspel met pionnen op beide vleugels is de loper in het algemeen sterker dan het paard. Dit stelt wit in staat om zonder vrees de dames
te ruilen, waardoor het voor hem makkelijker wordt om zijn pionnen op de koningsvleugel te verdedigen. Door 22... Ld4 te spelen denk je de d-lijn te gaan
beheersen, maar deze opvatting is foutief en wit kan je plan wel degelijk
dwarsbomen. Kijk maar eens: 22... Ld4 23.Pxd4 Txd4 24.Le5! en nu ben je
praktisch gedwongen om de ruil van alle torens te aanvaarden met een eindspel dat je hoogstens remise oplevert. Wits werkelijke zwakte is de afstand van
zijn koning tot het veld f3; dat je nog steeds winstkansen hebt is alleen te
danken aan die factor en zeker niet aan de superioriteit van dame en paard
boven dame en loper.
Plan C: Het paard op f6 staat juist goed, omdat het druk uitoefent op de g- en
h-pionnen, waardoor wits pionformatie op de koningsvleugel star blijft. Het
paard staat dus eigenlijk optimaal om te profiteren van de zwakke f-pion. Uit
strategisch oogpunt is de opmars ... e5 een tweesnijdend wapen: weliswaar
leg je het zwakke veld d4 vast, maar je verzwakt ook je eigen witte velden. Wit
kan hiervan gebruik maken door de positie van zijn stukken te verbeteren; bijvoorbeeld: 22... Dc6 23.Txd7 Pxd7 24.Tf1 e5 25.Lg3 f6 26.Pc3 (26.Dg6 is ook
een interessante manier om de vinger op de zwakke plek g6 te leggen) 26...
Pf8 27.Pd5 met een goed positioneel resultaat. Een ander nadeel van je plan
is de traagheid. Wit kan hiervan gebruik maken om de druk op zijn stelling te
verminderen langs de d-lijn; bijvoorbeeld: 22... Dc6 23.Txd7 Pxd7 24.Dc3 e5
25.Lg3 f6 26.Td1 enz. In ieder geval maakt verwijdering van het paard van f6
de witte pionnen op de koningsvleugel wat beweeglijker.
Punten voor strategie: plan A: 10, plan B: 4 en plan C: 3.
Punten voor tactiek: geen.
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Het verdere verloop van de partij Pachenko - Speelman, Sochi 1982
22... Le3! 23.Txd7 Txd7 24.c5!? (zoekt naar tegenspel met de c-pion. 24.Dc3
laat de beheersing van de d-lijn aan zwart over, terwijl 24.Td1 Lxf4 25.Pxf4
De3 26.Txd7 Pxd7 hopeloos is; bijvoorbeeld: 27.De4 Dxe4+ 28.fxe4 Pe5 en
zwart wint een pion zonder risico) 24... Dc6! (gedwongen maar toch goed; de
val is 24... Lxc5? 25.Tc1 Td5 26.Pc3 Td4 27.Pa4 en wit wint materiaal)
25.Lxe3?! (de passieve verdediging met 25.Tf1 biedt langer weerstand, maar
wits positie blijft kritiek) 25... Dxf3 26.Tc1 Dxe3 27.c6 bxc6 28.Dxc6+ Kd8
zie diagram
Zwarts inschatting blijkt accuraat. De witte
aanval is niet gevaarlijk en ondertussen vallen
de koningsvleugelpionnen ten prooi aan het
paard op f6. 29.Pc3 Pxg4 30.Pa4 Pe5 31.Dc8+
(of 31.Da8+ Ke7 32.Pc5 Pd3! en weer speelt
het zwarte paard een belangrijke rol) 31...Ke7
32.Pc5 Td5 33.Db7+ Pd7 34.b4 a5 35.Dc7 axb
36.Pb3 De4+ 37.Tc2 Txh5 0-1.
vert. Ton van Seventer

"Variaties op het thema schaken"
grafiek op een briefkaart door Loek Bosman,
o.a. te koop bij het jaarlijkse KNSB-toernooi te Dieren.
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Bekercompetitie
Aan allen die zich aangemeld hebben voor de bekercompetitie,
(of zich nog aan willen melden)
Zoals besloten op jongstleden jaarvergadering wordt er dit
jaar buiten de reguliere clubavonden om een interne
bekercompetitie georganiseerd.
Het systeem is als volgt:
De witspeler neemt contact op met de zwartspeler
om een afspraak te maken waar en wanneer
gespeeld wordt.
De partij moet gespeeld zijn voor 31 dec 1998.
Er moet een beslissing vallen. Spelers mogen zelf
afspreken hoe er bij een remise gehandeld wordt. Te
denken valt aan overspelen, loten, vluggeren of wat
ook maar meer mogelijk is. *)
De uitslag wordt -liefst- schriftelijk doorgegeven aan
mij.
Er zijn geen ratingconsequenties.
De loting is volstrekt willekeurig geweest, nl. de
bovenste tegen de onderste enz.
In principe wordt er gespeeld volgens de normale
regels.
Hier volgt de loting, eerstgenoemde speler heeft wit en neemt dus contact op
met zijn tegenstander.
L. de Jonge - T. Jonker
L. Heere - A. Kelfkens
G. Jansen - K. Spitse
R. Danker - J.W. Ek
K. Hofstee - W. Stevens
B. Janmaat - M. Bosma
F. v Amerongen - J. v. Hoorn
H. Verwijs - K. Riethorst
T. Bos - R. v/d Star
M. Snuverink - H. Reinders
O. Sadallah - M. Eggersman
M. Hofstra - P. Nijmeijer
J. Krikken - R. Hofman
Nieuwe aanmeldingen kunnen gewoon nog meedoen. Met 6 nieuwe spelers
komen we op een aantal van 32. Erg handig in een knock out systeem. Dus
wie voelt zich nog geroepen?
Veel speelplezier voor een ieder, met vriendelijke groet
Bert Janmaat, tel. (0528) 262255
*) Een suggestie van degene die over dit bekeren begonnen is: Bij een ratingverschil van meer dan 100 punten gaat de laagste in rating door bij remise.
Ga hiervoor uit van de startrating (1e kolom) in de ratinglijst achterin.
Frans.
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Probleemrubriek
Oplossingen uit het augustusnummer:
stelling 1: 1.Tf6 (en niet Le5? Tf4+ Kh5 Th3 mat!) een "Röntgenaanval"
stelling 2: 1.Pa1 met damewinst. In zo'n volle stelling is het even zoeken naar
het meest toepasselijke thema. In dit geval: insluiten.
stelling 3: Een elementair eindspel dat niet moeilijk hoort te zijn. 1…Kh8 en
remise, want na 1…Kg8 2.g7 wint wit.
Stelling 4: 1.Lf2 b6+ 2.Kb4 bxc5+ 3.Ka5! e1D+ 4.Lxe1 c1D 5.Tc3+ Dxe1 pat!
Een prachtig spel van penningen en batterijen.

1. een moeilijke, wit speelt en wint

2. Zwart wint beslissend materiaal
VAM-open 1998

3. Zwart wint beslissend materiaal
VAM-open 1998

4. wit speelt en wint
V.A. Asmolov, 1970
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Externe wedstrijden (2)
Na een klinkende overwinning op ons derde (dit lag ook
wel in de verwachting) hebben wij ook tegen Het
Kasteel 2 ons mannetje gestaan, 6½ - 1½. Natuurlijk
mogen wij daarbij niet vergeten dat Hoogeveen 3 ons
geholpen heeft, om Klaas v/d Sluys aan ons af te
staan. Hij is ingevallen voor Bert Janmaat en was zelfs
de eerste die een punt binnen bracht, fantastisch. Hij
speelde tegen K.A. Bekker die met de hoogste rating
genoteerd staat, 1786, van Het Kasteel.
Zelf zegt hij heel bescheiden dat hij geluk had en de
tegen speler een foutje maakte. Maar hij zag het toch
maar! Nog bedankt hoor. Het tweede punt kwam van
Sadallah, waarna Kelfkens kwam. Dus 3-0, een goede
start.
Mijn tegenspeler bood mij na 22 zetten remise aan, hij had nog een kwartier te gaan
voor de overige 18 zetten en ik nog 23 minuten. Wij stonden nog gelijk, maar ik
dacht een kans te zien 1 pionnetje te winnen. Nadat ik gekeken had op de andere
borden en iedereen goed zag staan, kwam ik tot de conclusie het toch maar aan te
nemen ook met het oog op de tijd, ik weet namelijk niet hoe hij met snelscha ken om
kan gaan maar ik weeet het wel van mijzelf. Naderhand was ik blij dat ik het heb
aangenomen, want het plan wat ik had, had mij waarschijnlijk het paard gekost en
daarmee de partij. Daarna kwamen Spitse met ½ en Hofstee met winst.
Hofstee had nog een probleempje in de wedstrijd doordat zijn tegenspeler een pion
aanraakte en niet van plan was deze te verzetten. Toen onze wedstrijd leider erbij
kwam bood hij zijn excuses aan en zei dat hij hem alleen maar even recht wou
zetten. Van Amerongen accepteerde het excuus en er werd zonder problemen
verder gespeeld. Krikken vroeg aan mij als hij genoegen kon nemen met remise. Ik
zag dat ze gelijk stonden en zijn paard misschien iets sterker kon zijn dan de loper
van de tegenspeler, maar wij stonden al met 5-1 voor, dus prima toch. Gert vocht
nog voor zijn partij als allerlaatste, hij wou geen genoegen nemen met remise, een
goede mentaliteit hoor, en hij won natuurlijk!!!
De volgende wedstrijd is 1 december tegen ons eigen Hoogeveen 2. Daar zullen wij
best nog moeite voor moeten doen want ze zijn in topvorm. Ook zij hebben de eerste
twee wedstrijden gewonnen waarvan de eerste zelfs met 6½-1½ tegen Assen 4.
Ikzelf denk eigenlijk dat wij de zwaarste wedstrijd krijgen tegen Dwingeloo op 15
April. Dit team heeft de eerste 2 wedstrijden ook gewonnen en wel met 6-2 van Het
Kasteel en met 4½-3½ van E.S.G. 3. Maar misschien kan het tweede en derde van
Hoogeveen ons een handje helpen om van hun te winnen of gelijk te spelen, of
anders zoveel mogelijk bordpunten te scoren zodat wij goede kans maken op het
kampioenschap.

Maar wat doe ik eigenlijk moeilijk, wij kunnen het toch zeker zelf ook wel!
Wij zijn toch HET EERSTE.
Anky
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Hoogeveen
O.Sadallah
A.Lunenborg
G.Jansen
K.v/d Sluys
K.Spitse
A.Kelfkens
J.Krikken
K.Hofstee

1635 - Het Kasteel 2
- H.Arends
1651 - J. Hoogeveen
1750 - R.v.Dijk
- K.A.Bekker
1609 - J.Gerritsen
1579 - R.Top
1571 - A.Mol
1649 - R.Bosman

1532
1663
1571
1584
1786
1374

6½ - 1½
1-0
rem
1-0
1-0
rem
1-0
1380 rem
1365 1-0

In de tweede onderlinge teamwedstrijd moest het derde alweer het onderspit
delven. Zo desastreus als de 1-7 tegen het eerste werd het niet. Riethorst liet
Hofstra zien dat een goed plan de helft van een schaakpartij is en Van Hoorn
wist als winnaar uit een uiterst gecompliceerd tactisch duel met Stevens te komen. Bosma had onnodig veel tijd gebruikt om een voor de hand liggende zet
te doen. Dat kan, als je daarna gunstige nieuwe complicaties kunt oproepen.
Nu hield hij alleen maar tijdnood over, waarin de Jonge zich goed verdedigde
en tot slot een blunder met grote materiaalwinst afstrafte.
In de andere partijen wonnen de spelers van het tweede. Van der Star zette
een geraffineerde val open voor invaller Van Seventer die, toen hij de
mislukking van zijn plan ontdekte, gehaast de slechtste oplossing koos en zijn
dame en dus de partij met een familieschaak verloor. Danker zette tegen
Piepot het herstel na zijn diepe vormcrisis voort met een vanuit de opening
steeds sterker wordende aanval. Het beslissende punt pakte Jonker, die een
pionneneindspel tegen Verwijs secuur uitschoof.
Frans
Hoogeveen 3
1520 - Hoogeveen 2 1573 3-5
F.v.Amerongen
1591 - L.Heere
1679 0-1
T.v.Seventer
1570 - R.v/d Star
1626 0-1
L.de Jonge
1625 - M.Bosma
1733 1-0
J.v.Til
1523 - M.Snuverink
1435 0-1
H.Verwijs
1561 - T.Jonker
1498 0-1
K.Riethorst
1519 - M.Hofstra
1503 1-0
W.Piepot
1427 - R.Danker
1525 0-1
J.v.Hoorn
1342 - W.Stevens
1582 1-0
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Een foutenfestival, of: een uitstapje in de Russische verdediging.
Dit is een partijtje dat ik een keer gespeeld heb op een snelschaak-tournooi in
Westerbork. Ik weet al niet meer tegen wie het was maar het was zo kort dat ik
het wel kon reconstrueren: 1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pg8-f6 3.d2-d4 Pf6xe4
4.Pf3xe5 d6-d5 5.Pe5xf7 Ke8xf7 6.Dd1-h5+ Kf7-e7 7.Dh5-e2 d7-d6 8.Lc1g5+ en zwart gaf op.
Laten we eens kijken: 1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pg8-f6 3.d2-d4 zover een
normale Russische verdediging, de Steinitz-variant. 3... Pf6xe4. Niet de beste
voortzetting. Die is: 3...e5xd4 4.e4-e5 Pf6-e4 5.Dd1xd4 d7-d5 6.e5xd6(e.p.)
Pe4xd6 met een vrijwel gelijke stand, misschien zelfs iets beter voor zwart.
Terug naar de partij: 4.Pf3xe5. Ook niet het beste. Eerst moet Lf1-d3 gespeeld
worden om de opsluiting van de loper op f1 te voorkomen. 4... d6-d5. Dit is
gevaarlijk. Het paard op e4 had beter eerst terug kunnen gaan. 5.Pe5xf7. Dit is
echt fout (I). 5... Ke8xf7. Maar dit is nog erger: 6. Dd1-h5+ (zie diagram).
Zwart heeft nu vijf mogelijkheden:
a. 6... Kf7-g8 is in twee zetten mat: 7.Dh5d5+ Lc8-e6 en 8.Dd5xe6 mat.
b. 6... g7-g6 7.Dh5-d5+ en 8.Dd5xe4.
c. 6... Kf7-f6. 7.Dh5-h4+. Nu kan Pe4-g5 niet
wegens Lc1xg5+ en verovering van de
zwarte dame, dus 7... g7-g5 en 8. Dh4xe4.
d. 6... Kf7-e6 7. d4-d5+ Ke6-d7 8.Dh5-f5 of
Dh5-g4 en daarna Dxe4 of Ke6-e7, waarna
hetzelfde gebeurt als bij e.
In de partij speelde zwart:
e. 6... Kf7-e7 7.Dh5-e2 d7-d6. Wil het paard
dekken.
Maar 8.Lc1-g5+ kost de zwarte dame, want het paard e4 staat gepend.
Zwart gaf op en dat was de laatste fout. Het was een nl. snelschaakpartij en
zwart had zich moeten realiseren dat wit zowel een paard als een loper had
moeten geven voor de zwarte dame en dat de witte loper op f1 voorlopig
buitenspel stond, zodat er in een vluggertje nog best kansen waren voor zwart.
Bij I: Waarom was 5... Ke8xf7 fout? Tenslotte staat zowel de zwarte dame als
de toren op h8 in, dus als Pf7 niet geslagen wordt wint wit minstens een
kwaliteit. Echter beter is: 5... Dd8-e7. Wit mag de Th8 hebben maar nu krijgt
zwart met Pe4-c3 de witte dame en het paard op h8 kan er niet meer uit en zal
op termijn ook wel door zwart worden veroverd.
Jan van Hoorn
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Ratinglijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Naam
K.v/d Sluys
O.Sadallah
G.Jansen
B.Janmaat
A.Lunenborg
L.Heere
M.Bosma
K.Spitse
R.v/d Star
K.Hofstee
T.v.Seventer
A.Kelfkens
L.de Jonge
M.Eggersman
F.v.Amerongen
J.Krikken
A.v/d Kooy
W.Stevens
H.Verwijs
T.Jonker
D.Antheunisse
J.v.Til

A
1750
1665
1651
1677
1733
1609
1625
1648
1570
1578
1625
1556
1591
1571
1589
1581
1561
1498
1524

B
1930
1859
1749
1703
1699
1699
1697
1635
1632
1611
1610
1607
1587
1577
1574
1571
1562
1562
1547
1528
1524
1521

C
-1
+38
+48
+22
-36
+26
+7
-37
+40
+29
-38
+21
-17
+0
-27
-19
-14
+30
-3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Naam
M.Hofstra
J.Oldenkamp
K.Riethorst
R.Hofman
R.Danker
M.Snuverink
G.Krol
J.v.Hoorn
W.Piepot
T.Bos
H.v/d Ploeg
L.v/d Meer
H.Reinders
J.W.Ek
M.Bonting
H.de Boer
P.Nijmeijer
H.Swarts
W.de Berg
S.Y.Wartan
B.Boertien

A
1503
1512
1519
1522
1526
1435
1400
1343
1427
1302
1315
1291
1233
1285
1245
1292
1235
1248
-

B
1505
1500
1499
1473
1472
1460
1457
1398
1370
1339
1329
1289
1283
1268
1266
1249
1239
1236
1228
1125
845

C
+2
-12
-20
-49
-54
+25
+57
+55
-57
+37
+14
-2
+50
-19
+4
-53
+1
-20
-

A: Startrating, Nosbo-rating per 1 september
B: Nieuwe clubrating per 11 november
C: Verschil

Jeugdschaak, een pleidooi voor meer...
Ik vind de jongere jeugd bij onze club nog teveel het ondergeschoven kindje.
Oldenkamp doet zijn best om zijn klasje op dinsdagavond ons edele spel bij te
brengen, maar is dat wel genoeg?
Dat hij er succes mee heeft blijkt wel uit de vorderingen van o.a. Jesper Boer
en Louis Prins. Hun resultaten op het Open Drents Jeugdkampioenschap in
mei zijn verwerkt in de NOSBO-ratinglijst. Hun ratings van resp. 1197 en 1045
waren voor mij aanleiding om ze erop te attenderen dat ze tijdens het VAMtoernooi bij de zeskamp of het weekendtoernooi meer zouden opsteken dan
bij het scholierentoernooi. Louis heeft zijn kans gegrepen en in de zeskamp
meegedaan. Tegen Vos van VOG Elim en onze Van Hoorn moest hij het
onderspit delven, maar tegen de Groninger Van Heuveln (1200) wist hij een
niet goed berekend offer genadeloos af te straffen. Jammer genoeg moest hij
de laatste dag plotseling voor een blindedarmoperatie naar het ziekenhuis.
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Tegen good-old Klaas Bisschop van VOG hadden velen hem een goede kans
gegeven. Maar de post op zijn ziekbed met o.a. de handtekeningen van de vier
VAM-kroongroepspelers maakte veel goed.
Onze talenten hebben we niet aan het werk gezien op 31 oktober tijdens het
Hutton-toernooi. Dit grote en zeer sterk bezette jeugdtoernooi werd dit jaar
door de NOSBO georganiseerd in de Mauritshof, de zuidelijkste, makkelijkst
bereikbare speelzaal in het NOSBO-gebied. Negen teams van de regionale
schaakbonden streden in twee partijen om de wisselbokaal. De teams
bestonden uit 6 spelers uit de A-categorie (16-20), 4 B (14-16), 6 C (12-14) en
4 D (tot 12).
De drie zuidelijke bonden en de Friezen waren afwezig. Het Nosbo-team was
te beleefd als gastheer: het werd laatste. De beker ging voor de vierde keer in
vijf jaar naar de OSBO. Tweede werd de Haagse bond en derde de Amsterdamse. Daar was nog eens goed te zien waar een goede jeugdopleiding toe
kan leiden: Van de jeugdcoryfeeën van het VAM-toernooi waren Daniël Stellwagen en Paul de Pender weer present. En van de nationale jeugdtop ook
Maarten Solleveld, Ruud Jansen en Mariska de Mie. Allemaal spelers die een
simultaan tegen onze club nog overtuigend zouden winnen.
Om op mijn retorische vraag aan het begin terug te komen, we moeten
natuurlijk meer gaan doen. Een aantal leden heeft al eerder aangekondigd af
en toe te willen bijspringen tijdens het jeugduurtje. En gelukkig zijn Marijn,
Michiel, Mark en Bert nu al regelmatig aanwezig. En het zou een stuk schelen
als een paar mensen zich melden om eens een keer als begeleider/chauffeur
met een groepje mee te gaan naar een jeugdtoernooi. Het gaat me veel te ver
om zoals bij veel andere sportclubs dit als verplichting aan ouders op te
leggen.
Verder lijkt het me gewoon hoog tijd dat alle jeugdspelers op korte termijn volwaardig lid van de club en daarmee ook van de bond worden. Dat zal een paar
tientjes extra bondscontributie schelen, maar dan nog is schaken een heel
goedkope vrijetijdsbesteding. Geld hoeft het probleem niet te zijn.
Dat blijkt trouwens wel bij clubs als Assen en Groningen waar jaarlijks grote
groepen kinderen binnenkomen, waarvan er uiteindelijk genoeg overblijven als
seniorlid. De begeleiding van de Groningse jeugd is prima geregeld. Een groep
deels aangewezen 'vrijwilligers' neemt elk voor ongeveen drie maanden de
jeugd onder zijn hoede. Dat houdt het leuk en afwisselend, en het maakt de
jeugdbegeleiding niet tot een loden last. Je weet dat je er na drie maanden
vanaf bent. Vrijwilligers: meldt u bij het bestuur!
Voor alle duidelijkheid, zoals wel blijkt uit de eerste twee woorden van dit
stukje, schrijf ik dit alles nu op persoonlijke titel. Ik wil me er voor inzetten om
dit jaar een aantal van de genoemde punten samen met het bestuur en de
hele vereniging gerealiseerd te krijgen. Het bestuur zal binnenkort uitgebreid
de toekomst van het jeugdschaak bij onze club bespreken.
Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals te lezen is in het stukje van Gert
in de nieuwe jeugdrubriek. Ik kan er alleen maar blij mee zijn!
Frans van Amerongen
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Partijen VAM-toernooi
De prijs voor de spectaculairste partij in de vierkamp werd gewonnen door
Judit Polgar voor haar overwinning op Boris Spassky in de tweede ronde. Die
partij heeft iedereen kunnen naspelen uit Schaakmagazine.
In de Open groep was deze prijs voor Dimitri
Reinderman (w), die Sipke Ernst (z) met de
volgende fraaie schaarbeweging te grazen
nam:
1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 Pf6 4.e4 Lc5 5.Pxe5
Pxe5 6.d4 Lb4 7.dxe5 Pxe4 8.Dd4 Pxc3 9.bxc3
Le7 10.Dg4 g6 11.Lh6 d6 12.De4 dxe5 13.Td1
Ld7 14.Le2 Dc8 15.c5 f6 (zie diagram)
16.Txd7 Dxd7 17.Dxb7 Tc8 18.La6 Lxc5
19.Dxc8+ Dxc8 20.Lxc8 Kf7 21.Lg4 Tb8 22.Lc1
Tb1 23.0-0 Ke7 24.Le3 Txf1+ 25.Kxf1 Lxe3
26.fxe3 c5 27.Le2 1-0
Maar hij had voor zijn toernooiwinst deze overwinning hard nodig. Want kijk
wat hem in de tweede ronde met wit overkwam tegen Yge Visser. Kijk eens
naar de haast geforceerd aandoende pionnenroof en stukkenruil van de 13e
tot de 30e zet. Of 't allemaal goed is weet ik niet, maar spektakel is het wel. En
wat een mooie wending in de diagramstelling!
D.Reinderman - Y. Visser; VAM-open, 2e ronde
1.c4 g6 2.Pc3 Lg7 3.d4 Pf6 4.e4 d6 5.Ld3 0-0
6.Pge2 Pbd7 7.0-0 c5 8.d5 Pe5 9.f4 Pxd3
10.Dxd3 e6 11.dxe6 fxe6 12.Td1 e5 13.Dxd6
Dxd6 14.Txd6 Lg4 15.fxe5 Pd7 16.Lf4 Pb6
17.Tf1 Pxc4 18.Td5 Tae8 19.Txc5 Pxe5
20.Lxe5 Lxe5 21.Txf8+ Kxf8 22.Kf2 Lxe2
23.Pxe2 Lxb2 24.Tb5 La3 25.Txb7 Txe4
26.Txh7 Lc5+ 27.Kf1 Tb4 28.g3 Tb1+ 29.Kg2
Tb2 30.Kf3 Txa2 31.Pf4 Kg8 32.Th6 Kf7 33.h4
(zie diagram) 33...Tf2+ 34.Kg4 Txf4+! 35.Kxf4
Kg7!! 36.Txg6+ Kxg6 37.g4 Lf2 38.h5+ Kh6
39.Ke4 Kg5 40.Kd3 Lc5 41.Kc4 Le3 0-1
Nog zo'n open-vizier gevecht: Dimitri Reinderman - Frank Erwich
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Lxd6 4.Pf3 g5 5.g3 g4 6.Ph4 Le7 7.Pg2 h5 8.d4 h4
9.Lf4 hxg3 10.Lxg3 Pf6 11.Pf4 Pc6 12.c3 Pe4 13.Lg2 Pxg3 14.hxg3 Txh1+
15.Lxh1 Dd6 16.Dd3 Dh6 17.Lg2 Lg5 18.e3 Pe7 19.Pd2 c6 20.0-0-0 Lxf4
21.exf4 Le6 22.Th1 Dg7 23.Pe4 0-0-0 24.Pc5 Th8 25.Te1 Th2 26.Te2 Dh6
27.Kd2 Pf5 28.b3 Pd6 29.Pe4 Pf5 30.Pc5 Pd6 31.c4 Kc7 32.d5 Lf5 33.De3 Df6
34.De5 Dxe5 35.fxe5 Pc8 36.d6+ Kb6
1-0
Zie ook de probleemrubriek.
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Uit de krant
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