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V A N   D E   R E D A C T I E

Door allerlei onzekerheden, die er bij ons bestonden, is het clubblad het vorig 
jaar tot onze spijt niet regelmatig verschenen. Dit jaar hopen we weer met vier 
nummers te komen. Het volgende nummer zal in januari verschijnen en daarna nog 
twee nummers in april en juli, zodat ieder weer op de hoogte is met het wel en 
wee van onze club.

Kopij voor het januarinummer voor 12 januari 

inleveren bij de redactie. Advertenties voor 

de derde jaargang voor 15 december.

Een ieder heeft ongetwijfeld gemerkt, dat onze dinsdagavond een druk bezochte 
schaakavond is geworden. Door de vele welkome aanmeldingen is de schaakclub 
Hoogeveen dusdanig gegroeid, dat als dit beeld zich in 1983 herhaalt, er onge- 
twijfeld ruimtemoeilijkheden gaan voordoen. Door de zeer drukke werkzaamheden 
van enkele bestuursleden, is het niet gelukt tijdig de jaarlijkse vergadering 
te beleggen. Het bestuur zal in de toekomst streven vóór de competitiestart t= 
vergaderen.

Op 14 september is er vóór de 1e "competitieslag" een zeer korte vergadering 
gehouden. Hierin is dhr. Ekkels benoemd tot secretaris, als opvolger van dhr. 
Heller. Mij wensen hem veel sterkte toe in deze zware job. 
Van deze plaats bedanken wij dhr. Heller voor de werkzaamheden die hij ver- 
richt heeft voor de S.C. Hoogeveen.

Tevens alle dank aan dhr. Pieters, die naast de funktie van "subjournalist", 
clubblad verzorgen (deze funkties houdt dhr. Pieters nog aan) ook de wed- 
strijdleiding in handen had.

De heer Kelfkens heeft zich bereid verklaard de wedstrijdleiding van dhr. 
Heller over te nemen. Ook dhr. Kelfkens wensen wij veel sterkte toe in 
deze funktie.

J. Krikken, voorzitter
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JAARVERGADERING dinsdag 26 oktober 19.30 uur 

in het Jannes van der Sleedenhuis

Agenda

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie

6. Vaststelling contributie

7. Jaarverslag secretaris 

8. Jaarverslag Nosbo-competitie 

9. Jaarverslag interne competitie 

10. Bestuursverkiezing. 

11. Jaarverslag jeugdleider. Bespreking jeugdcompetitie

12. Benoeming toernooicommissie

13. Mededelingen en bespreking van sponsoring - cluborgaan - 

stukjes courant

14. Prijsuitreiking

15. Aanschaf computer

16. Roken tijdens schaken

17. Rondvraag

18. Sluiting
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Jaarverslag secretaris 1981-1982

Wederom is er een schaakjaar voorbij, waarin door de leden op sportieve wijze 
aan diverse schaakfronten is gestreden. Van het wedstrijdverloop en de verdere 
mededelingen betreffende de NOSBO en de INTERNE competitie geven de wedstrijd-
leiders elders een uitgebreid verslag. 
Wij bedanken de wedstrijdleiders voor het vele werk wat ze hebben verricht.

Het aantal leden ingeschreven bij de KNSB was per:
juni 1981        juni 1982

aspiranten 18 32
junioren  7  8
senioren 32 36
totaal 57 80

Het aantal junior- en seniorleden geeft geen grote wijzigingen. Anders is 
het echter bij de aspiranten!
De toename van 14 leden mag spectaculair genoemd worden. De grote inspanningen 
welke door de heer Schoonbeek in de afgelopen jaren voor het jeugdschaak zijn 
verricht beginnen nu duidelijk zichtbaar te worden. 
Hopelijk geldt ook voor ons het gezegde "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst".
Hieraan wordt door onze jeugdleiders, de heren Schoonbeek en Oldenkamp, hard 
gewerkt.

Door onze vereniging werden in het afgelopen jaar twee toernooien georganiseerd. 
Op 2 januari 1982 werd in de kerkboerderij in De Weide door 96 schakers om 
prijzen gestreden.
Het 3e jeugdschaaktoernooi in het Cultureel Centrum "De Tamboer" was een enorm 
succes met een record aantal deelnemers. Een schaakevenement wat na 3 jaren 
reeds een vaste plaats op de schaakkalender heeft verdiend.

Op de Jaarvergadering van 1 september 1981 werden de nieuwe statuten goedge-
keurd. Op 5 oktober 1981 werden deze statuten ten kantore van notaris Bok 
in een notariële akte vastgelegd.

H. Ekkels, secretaris
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Financieel verslag 1981-1982

Recapitulatie kas/bank/giro-boek

Saldo kas ƒ    196,75 Contributie Nosbo ƒ 1.863,50
Saldo bank 1.766,63 Zaalhuur 890,--
Saldo giro 711,73 Reiskostenvergoeding 503,25
Contributie 3.450,— Arbitragekosten Nosbo 80,—
Inschrijfgelden: Bekers 1980/61 142,05
Nieuwjaarstoernooi 662,50 Prijzen nieuwjaarstoernooi 620,--
Jeugdtoernooi 867,-- Div. kosten     " 157,50
Rente bank 26,62 Consumpties 71,70
Rente giro 8,50 Prijzen Jeugdtoernooi 607,95
Reiskosten-vergoeding 313,80 Nosbo-blaadjes v/jeugd 52,50
Consumpties 14,80 Telefoon, porti 73,—
Storting 250,-- Opname 250,--
Kruisposten 233,50 Kruisposten 233,50
Computerfonds 6,-- Akte statutenwijziging 242,--

Inschrijving Ver.Register 54,—
Contributie Kamer v.Kooph. 57,--
Saldo kas 145,60
Saldo bank 2.327,25

         ,    Saldo giro     157  ,03  
ƒ 8.527,83 ƒ 8.527,83

Nog te ontvangen: Nog te betalen:
Contributie leden 4 x30,- ƒ 120,-- Zaalhuur ƒ 450,--
Reiskostenvergoeding Nosbo 300,-- Bekers, medailles 200,--

       ,    Arbitragekosten Nosbo    100  ,--  
ƒ 420,-- ƒ  750,--

Voorstel penningmeester:
1. Niet meer reiskostenvergoeding uit te keren, dan ontvangen wordt van Nosbo.
2. De contributie voor het komende seizoen ongewijzigd te laten.
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Begroting 1982-1983

B A T E N L A S T E N
Contributie leden ƒ 3.000,-- Zaalhuur 800,--
Toernooi-opbrengst 1.500,-- Contributie Nosbo 2.200,--
Reiskostenvergoeding 300,-- Reiskostenvergoeding 300,--

Kamer van Koophandel 60,--
Toernooi kosten 1.700,--
Bekers, medailles 300,--
Consumpties 80,--
Diverse kosten: porti etc.    300  ,--  

 ƒ 5.740,--

Jaarverslag Interne competitie 1981-1982

Al vele jaren speelt onze club de interne competitie volgens het systeem 
Keizer. Een competitiesysteem, dat vele voordelen biedt waarvan de be- 
langrijkste wel is een regelmatig competitieverloop. Bijna iedereen kan 
iedere avond zijn partij (of zijn partijtje) spelen. Toch waren er bezwa- 
ren aan het systeem verbonden. Spanning was er alleen aan de top van het 
klassement en daar kan niet iedereen staan. De meeste spelers zullen nooit 
kampioen worden; sterker nog zij zullen niet bij de "Top 10" eindigen. 
Om voor die spelers de competitie aantrekkelijker te maken, werd dit sei- 
zoen in twee groepen gespeeld. Achteraf heel gelukkig, want anders was er 
helemaal geen spanning geweest. Westerhof werd kampioen zonder een half 
puntje te verliezen. Herfstkampioen van de tweede groep werd na een span- 
nende strijd met Hofman en Heller tenslotte De Jonge; in de zomer na de 
tweede competitiehelft was het Mevius, die deze eer voor zich opeiste.

STANDEN  EERSTE HELFT 
Groep 1                              Groep 2
1. J. Westerhof 599.9 1. L. de Jonge 486.6
2. A. Kelfkens 400.8 2. R. Hofman 440.0
3. E. van Bergem 378.2 3. G.J. Heller 425.4
4. J. Bakker 389.4 4. J. van Eijk 381.5
5. A. Karwal 349.3 5. M.G.F. Knoef 326.7
6. W. Stevens 339.7 6. W. Roesink 317.6
7. J. van Til 335.6 7. G.J.H. Schipdam 275.3
8. H. Voerman 318.8 8. W.A. Piepot 260.0
9. G. Jansen 314.9 9. G. Metselaar 257.6
10. B. van Herksen 306.0 10. K. Spitse 254.1
11. G.J. Krol 301.3 11. J. Oldenkamp 248.1
12. A. v.d. Kooy 288.2 12. J. Krikken 223.8
13. D.J. Mevius 264.0 13. n. v.d. Beemt 206.7
14. J. Oudman 258.5 14. J.R. Broens 201.8
15. H. Ekkels 213.9 15. C. Bollen 191.8
16. R.V. Flower 209.8 16. B. westerlaan 181.3
17. T.R.P. van Grijfland 196.6 17. J. Helmich 159.7
18. G. Kloppenburg 84.0 18. F. Heida 112.7

19. J. Hoogeveen 94.6
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STANDEN  TWEEDE HELFT 
Groep 1                              Groep 2
1. J. Westerhof 540.4 1. D.J. Mevius 453.2
2. G. Jansen 430.4 2. H. Ekkels 372.0
3. H. Voerman 371.3 3. T. Aringaneng 330.6
4. J. van Til 341.1 4. M. v.d. Beemt 321.7
5. J. Bakker 336.1 5. J. Krikken 321.4
6. A. Karwal 326.4 6. J. Oldenkamp 319.1
7. B. van Herksen 310.1 7. J. van Eijk 307.7
6. R.V. Flower 306.9 8. G.J.H. Schipdam 292.6
9. G.J. Krol 293.1 9. G. Metselaar 283.2
10. A. Kelfkens 269.4 10. T.R. van Grijfland 272.3
11. A. v.d. Kooy 229.6 11. M.G.F. Knoef 245.2
12. J. Pieters 223.9 12. W. Roesink 241.6
13. G. Kloppenburg 206.0 13. J.R. Broens 237.5
14. W. Stevens 199.9 14. B. Westerlaan 211.7
15. E. van Bergem 198.4 15. F. Heida 199.9
16. R. Hofman 180.2 16. H. Reinders 196.8
17. L. de Jonge 141.3 17. W.A. Piepot 161.1
18. J. Oudman 109.7 18. J. Hoogeveen 135.1

19. K. Spitse 80.5

Bij de aanvang van de competitie werd afgesproken, dat de eindstand bepaald zou 
worden door de resultaten van de eerste en tweede helft bij elkaar te tellen.
De "Top 10" van dit seizoen werden:

1e ged. 2e ged. totaal
1. J. Westerhof 599.9 540.4 1140.3
2. G. Jansen 314.9 430.4 745.3
3. J. Bakker 369.4 336.1 705.5
4. A. Kelfkens 400.8 289.4 690.2
5. H. Voerman 318.8 371.3 690.1
6. J. van Til 335.6 341.1 676.7
7. A. Karwal 349.3 326.4 675.7
8. B. van Herksen 306.0 310.1 616.1
9. G.J. Krol 301.3 293.1 594.4
10. E. van Bergem 378.2 198.4 576.6

Tenslotte een persoonlijke noot.
Drie seizoenen heb ik wekelijks gezorgd voor een competitieprogramma. Meestal
heb ik dat met veel plezier gedaan. De meestal stilzwijgende waardering, die ik 
van velen mocht ontvangen waren voor mij een inspiratiebron mijn werk te doen.
Voor die waardering en medewerking wil ik u allen bedanken. Toch heb ik besloten 
mijn werk aan een ander over te dragen, vooral omdat ik ondervonden heb dat het 
leiden van de interne competitie moeilijk is te combineren met zelf aan de 
competitie deelnemen. Te vaak komt het voor dat een van te voren gemaakt 
competitieprogramma bij de aanvang van de clubavond omgewerkt moet worden, omdat 
spelers zonder afzegging afwezig zijn.
Daarom een wens: maak het mijn opvolger en collega Kelfkens gemakkelijk door 
allen trouw en op tijd te komen of door tijdige afmelding als u in bijzondere 
gevallen verhinderd bent.

J. Pieters, competitieleider
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Jaarverslag jeugdschaak

Het seizoen 1981/1982 leverde talrijke aktiviteiten van het jeugdschaken op. 
De belangstelling wordt steeds groter en de jeugdleiders Schoonbeek en Oldenkamp 
besloten naast de reeds bestaande groep op dinsdagavond in het Jannes van der 
Sleedenhuis over te gaan op een nieuwe groep in De Weide.
's Maandagsavonds werd gespeeld in "De Weideblik", waarbij het ledental hier tot 
40 opliep. Eenzelfde aantal (40), dat ook dinsdags in het clublokaal werd 
bereikt. Tevens leverde dit in De Weide twee nieuwe jeugdleiders op, de heren 
Ekkels en Flower zorgden voor een prima aanvullende hulp.

Nosbo-competitie
Hieraan werd met ean vijftal tot 16 jaar deelgenomen. Door de eerste thuiswed-
strijd tegen Assen I op ongelukkige wijze met grote cijfers (4½-½) te 
verliezen was Hoogeveen meteen kansloos. In de uitwedstrijd werd Assen wel 
met 3-2 verslagen, maar verder dan een tweede plaats reikte dit niet. De 
eindstand was :

1. Assen 1 6 10 24
2. Hoogeveen 6 9 20
3. Assen 11 6 5 14
4. Smilde 6 0 2

Dit seizoen wordt alleen door een vijftal t/m 13 jaar deelgenomen.

Onderlinge clubcompetities

Jeugdschaakclub De Weide
Vanaf januari ging deze groep van start, waarbij na voorronden vijf finale-
groepen van elk 8 spelers werden gevormd. De prijswinnaars waren:

Groep I: 1. Richard Flower (8 jr.!!)
2. Johan Buurmeijer
3. Maurits Duerinck

Groep II: 1. Jacobine Beumer
2. Silvia Gootjes
3. Michel Poppies

Groep III: 1. Karin Ekkels
2. Sandra Bakker
3. Peter v.d. Kooy

Groep IV: 1. Mischa van Driel
2. Jeroen Blanken
3. René Perdok

Groep V: 1. Peggy Adriaanse
2. Bianca Koobs
3. Ronald Duerinck

Jeugdschaakclub Van der Sleedenhuis

Door het vroegtijdig stoppen van diverse deelnemers waren hier geen beslis- 
singen mogelijk. Aan het eind van het seizoen werden hier examens afgenomen 
voor het pionnen- en torendiploma.



- 8 -

Toren-diploma 
Hiervoor slaagden:
Arun Karwal 10, Jos Voormolen 8½, Henk Scheffer 8, Ronald Wobben 6, Martin 
van Egten 8, Wilbert Meiborg 7½, Martin Jonkers 7, Gerald de Weerd 6.

Pionnen-diploma
René Bosma 7, Peter Baard 7, Marjan Geertsema 9, Frederik Geertsema 10, 
Robbert de Jonge 9, Dick Wenning 9½ Michel Venicz 8, Bert Duinkerken 8, 
Wim v.d. Bijl 9, Mike van Kampen 6½, Vijay Karwal 9½ Margo Lunenborg 8½, 
Klaas Siersema 10, Bert Steenbergen 8, Johan Kaptein 7, Roelof Vos 6.

Toernooien
Aan het jeugdtoernooi te Hardenberg werd door 25 Hoogeveense jeugdschakers
deelgenomen. Deze 25 gingen met 14 prijzen naar huis.

Hoogeveens jeugdschaaktoernooi
Op 13 maart 1982 weer in De Tamboer en deze keer met ruim 250 deelnemers.
Gezien het enthousiasme zal volgens de laatste informaties volgend jaar de 300 
overschreden worden.
Om alle successen op te noemen zou dit clubblad te klein zijn. Veel zeer 
gewaardeerde hulp werd van diverse seniorleden ontvangen.

Schoolschaken 
Op een zestal scholen in de gemeente Hoogeveen werden door de heren Oldenkamp en 
Schoonbeek weer schaaklessen gegeven. Ook werd medewerking verleend aan 
evenementen te Geesbrug en Zuidwolde.
Ruim 200 kinderen werden de eerste beginselen van het schaken bijgebracht.

Schoolschaakkampioenschap
Zes meisjes-vijftallen en dertien jongens-vijftallen streden om de eer,waar- 
bij wel De Weidebloem zeer goed uit de bus kwam. 
De einduitslag was:

Wisselbeker meisjes: 1. Weidebloem A
2. Weidebloem B

Wisselbeker jongens: 1. Weidebloem B
2. Kooimanschool (bekerhouder verleden jaar)

Schoonbeek
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Een week naar Groningen .....

Van 27 t/m 31 december hebben wij meegedaan aan de NOSBO-jeugdkampioenschappen 
in de Evenementenhal in Groningen.
Jeroen Bakker speelde in de groep tot 20 jaar. Arun Karwal kon nog meedoen in 
de groep tot 16 jaar.
Er werden 7 ronden Zwitsers gespeeld. De eerste ronde begon maandag de 27e om 
half tien. Jeroen had wit tegen H. Romp (Haren), Arun tegen L. Runneboom. 
Beide partijen eerden door ons gewonnen.
Om half twee 's middags begon de tweede ronde. Jeroen  had de pech de hoofd- 
klassespeler Michael Riemens te loten voor de tweede ronde. Hij verloor op 
een manier, die een aanslag vormt op de gehele Grunfeld-verdediging. Arun won 
weer, ditmaal van E. Pothof.
De volgende dag om half tien begon de derde ronde: Arun won van A. Admiraal 
(Grijpskerk), Jeroen van Taco v.d. Poel.
In de vierde ronde wist Jeroen een mooie overwinning op Alex Hut te behalen, 
terwijl Arun tegen Bert IJzer niet verder dan remise wist te komen. De tussen- 
stand na 4 ronden:

Groep tot 16 jaar: Groep tot 20 jaar:
1. Henk Bruin 3½ pnt. 1. Mark Kremer 3½ pnt.

Kees Hilhorst 3½ " Michael Riemens 3½ "
Arun Karwal 3½ " Eddy Vos 3½ "
Eelco Admiraal 3½ " 4. Philip Wisse 3 "
Dick Treur 3½ " Jeroen Bakker 3 "
t/m 64. t/m 42.

Moensdag de 30e was een zwarte dag voor Jeroen: hij was gul met torens en daar 
profiteerden Kees Alberts en Onno Zwaagstra van. 
Arun wist z'n eerste partij tegen Eelco Admiraal ternauwernood remise te houden. 
De tweede partij die dag wist hij te winnen tegen een van de grootste 
concurrenten: Kees Hilhorst. Hierdoor was de spanning in deze groep ondraaglijk 
geworden: Aan kop stond Henk Bruin, met 5s punt uit 6 wedstrijden, gevolgd door 
Arun met 5 uit zes. Vervolgens een groepje achtervolgers met 4s punt. Op het 
programma voor de laatste ronde stond de beslissende partij Henk Bruin - Arun 
Karwal. Een van deze twee zou kampioen worden. Arun moest winnen en sloeg der-
halve enkele remise-aanboden af. Zelfs toen hij slechter stond, speelde hij nog 
op de volle winst en ging de zaak forceren. Het resultaat was dat hij zelfs 
verloor, weg kampioenschap:
Jeroen wist in de laatste ronde Bart Romein naast het bord te zetten door een
loper en dus de partij te winnen.

Eindresultaat:
Arun gedeeld 3e-6e met 5 uit 7, terwijl Henk Bruin de titel won met 6½ uit 7. 
Jeroen werd gedeeld 11e-16e met 4 uit 7, met Mark Kremer (SISSA) als kampioen 
met 6 uit 7. 
Onze noteringen waren wel hoog genoeg om niet met lege handen thuis te komen:
beide kregen we nog een schaakboek.
We willen de heren Schoonbeek, Krikken en Voerman bedanken, dat ze het ons 
mogelijk gemaakt hebben aan dit toernooi deel te nemen.

Arun en Jeroen
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Enkele partijen van Arun....

Partij uit de 5e ronde. Beiden stonden op 3½ uit 4. 
Arun Karwal-Eelco Admiraal.
l.e4,e5, 2.Pf3,Pc6,3.Lc4,Lc5,4.c3,Pf6,5.d4,exd4,6.e5?!(Een aanbeveling van Theo 
Bakker),d5!,7.Lb5,Pe4,8.Pxd4,(8.cxd4,..),Ld7,9.Lxc6,Lxc6,10.0-0,f6?!, 
ll.e6;,De7,12.Tel,0-0-0,(12...,Lxd4,13.cxd4,Dxe7?,14.f3)l3.Dg4(dreigt Pf5),g6, 
14.b4?!,Lxd4,15.cxd4,f5,l6.Ddl,Dxb4,17.e7,Dxe7!,18.f3,Dd7,19.fxe4.dxe4,20.Lb2, 
The8,21.Te2,Dd5!,22.Pc3?,Dxd4+,23.Dxd4,Txd4,24.Tael,Ted8.25.Kf2,Td2,26.Txd2, 
Txd2+,27.Te2,Txe2+,28.Kxe2,Kd7,29.Ke3,Ke6,30.g3,b5,31.a3,a5,32.Pe2,Kd5,33.Lc3, 
a4,34.Lb4,Le8?(34...,Ld7! wint. Zo kan wit nog net remise halen),35.Pf4+,Kc4, 
36.Pe6,c6,37.Pc5!,h6,38.Pe6,Lf7,39.Pc5,Ld5,40.Pd7,g5,41.Pc5,h5,42.h4,g4,43.Pd7, 
Le6, 44.Pc5,Lc8,45.Kf4,Kd4,46.Kg5,Ke5,47.Lc3+,Kd5,48.Lb4,Ke5, 49.Lc3+,Kd5, 
50.Lb4, K85,51.Lc3+, 
remise.

Partij uit de zesde ronde. Hilhorst stond toen met 4½ pt. een halfje op mij 
voor. De verliezer was uitgeschakeld voor de eindzege. 
Kees Hilhorst-Arun Karwal, 1.Pf3,c5 (hoopt op overgang naar het Siciliaans), 
2.g3,Pf6,3.Lg2,d6,4.c4,Pc6,5.b3,e6,6.Lb3,Le7,7.d3,Ld7, 8.Pbd2,Dc7,9.0-0,0-0-0? 
(wit komt te snel met een aanval op de koningsstelling)10.a3!,d5?(opent het 
centrum, terwijl hij weinig kansen op de koningsvleugel krijgt) 
11.cxd5,cxd5,12.Tc1!,h5!,13.d4!,cxd4,14.Pxd4,h4,15.b4,a6,16.Da4(dreigt 17.b5),
Kb8,17.b5?!,axb5,18.Pxb5,Db6,19.Pb3,hxg3,20.Df4+?,Kc8,21.Pbd4,gxh2+,22.Kh1, 
Le8(dekt d5),23.a4,Ph5,24.Lh3+,Ld7,25.De3,Lxh3,26.Dxh3+,Kb8,27.Dxh2+??,Pg3+, 
28.fxg3,Txh2+,29.Kxh2,Pxd4,30.Lxd4,Dh6+?(30...Dxb3;0-1),31.Kg2,Lf6,32.Lb6,Lb2, 
33.La7+?(33.Lxc8,Lxc1,34.Th1!,..),Ka8,34.Tc7,Th8,35.Tfxf7,Dh1+,36.Kf2,Th2+, 
37.Ke3,Lc1+ ,38.Kd4,De4+,39.Kc6 ,Th8,40.Pe6?(40.Txb7??,Dc4+),Dxa4,41.Txb7,Dc6+
wit geeft op.

En van Jeroen....

Partij uit de 1e ronde: Jeroen Bakker-Henry Romp: 1.e4,c5,2.Pf3,Pc6,3.d4,cxd4, 
4.Pxd4,d6,5.Pc3,g6,6.Le3,Lg7,7.Le2,Pf6,8.Dd2,0-0?(8...,d5!)9.0-0-0,a6?(te 
langzaam),10.h4!,Pg4?(10...,h5 had langer weerstand geboden,hoewel dan ook f3 en 
g4 volgt)11.Lxg4,Lxg4,12.f3,Ld7,13.h5!,Pxd4!(zwart moet stukken ruilen), 
14.Lxd4,Lxd4,15.Dxd4,Lc6(?),16.hxg6,fxg6,17.e5!(dreigt e6),dxe5??,l8.Dh4!,Tf7, 
19.Txd8+,Txd8,20.Dg5,e4,21.Pxe4,Lxe4,22.fxe4,Td6,23.Dc5,Tc6,24.Dd5,e6,25.De5!, 
b5?,26.Tdl!,Tfc7,27.Td8+,Kf7,28.Df4+,en zwart geeft op. Mat op de volgende zet.

Partij uit de 4e ronde,beiden hadden 2 uit 3, Alex Hut-Jeroen Bakker:
1.e4,c5,2.Pf3,e6,3.d3(gebruikelijk: 3.d4),Pc6,4.g3,g6,5.Lg2,Lg7,6.c3,Pge7,7.0-0, 
0-0,8.Le3,b6,9.Dcl?(hier was 9.d4 de aangewezen zet),La6,10.c4?,10.Tdl,..),d5, 
11.exd5,exd5,12.cxd5,Pxd5,13.Tdl?,(l3.Lh6,...was sterker),Pxe3,14.fxe3,Tc8 
(14...,Lxd3??,15.Pe1!),15.Pe1,Pb4,16.Lf1,Te8(dreigt Te3),17.e4(?),Dd4+, 
l8.Kh1,Dxb2,19.Pd2,Dxal,20.Dxal,Lxal,21.Txal,Tcd8,22.Pc4(?),Lxc4,23.dxc4,Txe4, 
24.Pg2,Pc2!,25.Tbl.Pe3,26.Tel,Tdl,en wit geeft op. 
Er wordt weer een toren afgeruild.
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SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP

De jaarlijkse strijd om het snelschaakkampioenschap van Hoogeveen aan het eind 
van het seizoen 1981-'82 werd weer over twee clubavonden verdeeld. 
Hoewel de (te?) geringe opkomst (slechts 16 snelschakers kwamen opdagen) teleur-
stellend was, de aanwezige strijdlust was allerminst teleurstellend. 
Na 3 voorronden stond onze expert J. Westerhof weliswaar bovenaan, maar zijn 
score van 7½ uit 9 wees uit dat onze Groningse meester op zware tegenstand was 
gestuit! Tegen Theo Bakker moest hij met remise genoegen nemen, terwijl hij 
tegen Geert Kloppenburg zelfs een 0 moest incasseren!
De eindstanden van de finaleronden staan hieronder (ieder speelde 2 maal tegen 
elkaar).

KAMPIOENSGROEP RESERVEGROEP
1. Westerhof 14 (100%) 1. v.d. Kooy 10½
2. T. Bakker 11 2. Kok 10
3. Karwal 8 3. Kelfkens 9½
4. J. Bakker 6 4. Aringaneng 9
5. Jansen 6½ 5. Piepot 8
6. Kloppenburg 4½ 6. v.d. Beemt 6
7. Van Bergem 3 7. Jonker 2
8. Oldenkamp 1 8. Horzelenberg 1

INTERNE COMPETITIE 1982/'83

De competitie 1981/'82 had een iets andere opzet dan we de laatste jaren gewend 
waren. In plaats van een grote Keizer-groep, waren er nu een A-groep (sterkste) 
en een B-groep. Na de eerste helft van de competitie vond een beperkte promo-
tie/degradatie plaats. Een belangrijk nadeel van deze Keizervariatie was dat de 
laagste spelers uit de A-groep niet konden spelen tegen de hoogste spelers uit 
de B-groep. Doordat bovendien de A- en de B-groep in één uitslagenverwerkend 
computer-programma waren ondergebracht, was de "stand" zeer onoverzichtelijk. 
Vandaar terugkeer naar de "ouderwetse" Keizer. 
Voor de niet-ingewijden in het Keizersysteem volgen hier enkele bijzonderheden. 
Uitgangspunt is dat een overwinning op een sterkere speler meer opbrengt dan een 
overwinning op een zwakkere. De sterkte van een speler wordt aangegeven door 
zijn tgw (=tegenstandswaarde). Deze tgw wordt na elke ronde opnieuw uitgerekend.

Uitslagregels: winst volle tgw
remise halve tgw
verlies niets
afgebroken voorlopig halve eigen tgw
NOSBO (1) halve tgw
verhinderd éénderde deel eigen tgw
geen partij (2) tweederde deel eigen tgw

(1) We gaan er van uit dat elk lid eenmaal per week (maandag-vrijdag) voor de 
club intern óf extern speelt.

(2) Geen partij betekent: het aantal spelers is oneven, dus één speler heeft 
geen tegenstander. In principe kan en mag dit een speler ten hoogste éénmaal per 
seizoen overkomen.
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De complete wedstrijdkalender voor dit jaar volgt zo spoedig mogelijk.
September 14/21/28 1e, 2e, 3e ronde 
Oktober 5/12/13 4e, 5e, 6e ronde 
November 2/9/23/30 7e, 8e, 9e, 10e ronde
26 oktober jaarvergadering 
16 november afgebroken partijen.

A. Kelfkens

DE KOMENDE NOSBO-COMPETITIE

Het komende seizoen zijn we met vier teams in de NOSBO-competitie vertegenwoor-
digd. Het kost altijd enige moeite om een eerlijke rangorde te maken in de 
speelsterkte. Als belangrijkste uitgangspunt is gekozen voor de eindstand van de 
interne competitie van het vorige seizoen. Voor de nieuwe leden kon dat uiter-
aard niet. Ik heb hen ingepast op grond van het in de eerste ronden vertoonde 
spel en van hun elo-rating voorzover die bekend was. Het is mogelijk dat een 
enkeling vindt dat hij te laag is ingedeeld.
Ik hoop en ik reken daar ook op dat hij zich toch zal neerleggen bij de genomen 
beslissing en dat hij in het komende jaar door zijn spel zal aantonen, dat hij 
in een hoger team had behoren te spelen.

Verder wil ik er op aandringen om alleen in dringende gevallen af te zeggen. 
Schaken is weliswaar een individuele sport, maar in de NOSBO-competitie dient 
het persoonlijk belang wel eens ondergeschikt gemaakt te worden aan dat van het 
team. Dit geldt zeker ook voor het wel of niet doorspelen, wanneer in een 
wedstrijd de vereiste 40 zetten zijn gedaan. Overleg met de teamleider is dan 
gewenst.

Een paar belangrijke regels uit het competitiereglement lijken me voor een ieder 
van belang.

1) Kleurverdeling.
riet ingang van het seizoen 1982-'83 wordt niet meer geloot. De thuisclub speelt 
altijd aan de oneven borden met zwart.

2) Gang van zaken aan het einde van een wedstrijd.
Als een partij zal worden afgebroken dan dient volgens een van de volgende 
mogelijkheden te worden gehandeld:
a. de spelers zijn het er over eens dat de partij zal worden gearbitreerd. Dan 

wordt de klok stilgezet en de stelling wordt op de achterkant van het 
wedstrijdformuller vermeld. 

b. de spelers komen overeen de partij later uit te spelen. In dat geval wordt 
de eerstvolgende set in een envelop afgegeven, waarna de klok wordt stilge-
zet. De stelling moet op de envelop worden vermeld en ook op de achterzijde 
van het wedstrijdformuller. 

c. op het moment van afbreken is nog niet duidelijk of de partij wel of niet 
zal worden uitgespeeld. Er moet dan een (voorwaardelijke) zet in de
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envelop worden afgegeven, daarna pas mag de klok worden stilgezet. Als vóór 
de ondertekening van het formulier alsnog tot arbitrage wordt besloten, 
wordt de afgegeven zet geacht niet te zijn uitgevoerd.

d. als een partij zal worden uitgespeeld is het gebruikelijk, dat degene die 
wil uitspelen naar zijn tegenstander toegaat.

Losse blaadjes raken nog al eens weg en daarom geef ik hier nog eens de inhoud 
van het op 5 oktober j.l. uitgereikt stencil weer.

TEAMINDELING:

TIENTAL              ACHTTAL                 ZESTAL                  ZESTAL  
1. J. westerhof 1. A. v.d. Kooy 1. K.J. Baas 1. R. Hofman
2. G. Jansen 2. E. v. Bergem 2. P. Boven 2. L. de Jonge
3. J. Bakker 3. G.J. Krol 3. J. Krikken 3. J. Oldenkamp
4. T. Bakker 4. M. Stevens 4. M.G. Knoet 4. M. v.d. Beemt
5. A. Kelfkens 5. D.A.v.d.Maarel 5. T.R.v.Grijfland 5. T. Aringaneng
6. A. Karwal 6. R.V. Flower 6. J. Oudman 6. G.J.H. Schipdam
7. B.v. Herksen 7. J. Pieters 7. W.A. Piepot 7. J.R. Broens
8. J. v. Til 8. H. Ekkels B. K. Spitse 8. H. Reinders
9. H. Voerman
10. ?

De adressen en de telefoonnummers van de teamleiders zijn:
tiental: G. Jansen, Noorderweg 3 Zuidwolde, telef. 05287 - 1901 
achttal: J. Pieters, Einsteinlaan 10, Hoogeveen, telef. 05260 - 67090 
zestal : T.R.P. van Grijfland, Landsteinerhof 1, Hoogeveen, tel. 05280-69729 
zestal : L. de Jonge, Tapuitlaan 111, Hoogeveen, tel. 05280 - 67023

TAKEN VAN DE TEAMLEIDERS:
a. Het maken van de opstelling en het aanschrijven van de spelers. 
b. Het regelen van het vervoer naar de uitwedstrijden. 
c. Het binnen 24 uur na de wedstrijd opsturen van het wedstrijdformulier. (bij 

niet tijdig binnenkomen volgt een boete van ƒ. 25.--) 
d. Het maken of het door een van de teamgenoten laten maken van een verslagje 

van de wedstrijd. Dit dient bij Jansen of Pieters te worden ingeleverd. 
e. Een week voor de wedstrijd dient de opstelling te worden medegedeeld aan de 

leider van de interne competitie, de heer Kelfkens, telef. 05286 - 323. 
f. Het meenemen van de helft van het aantal benodigde klokken

VOOR DE SPELERS GELDT:
a. Sportief gedrag, enorme inzet en een goede teamgeest.
b. Bij verhindering de teamleider uiterlijk de avond voor de wedstrijd daarvan 

in kennis stellen. 
c. Het vertrekpunt voor alle uitwedstrijden is, tenzij anders is vermeld, de 

school aan de Bilderdijklaan nr. 18 (achter zaadhandel Van der Mal).

WEDSTRIJDPROGRAMMA:
TIENTAL: dinsdag 12 okt. Hoogeveen E.S.G. 11

dinsdag 2 nov. Groningen V Hoogeveen
dinsdag 23 nov. Hoogeveen Roden
donderdag 16 dec. Unitas IV Hoogeveen
dinsdag 11 jan. Hoogeveen Ludendo
vrijdag 28 jan. Assen Hoogeveen
dinsdag 22 febr. Hoogeveen Eelde/Paterswolde
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ACHTTAL: vrijdag 15 okt. K.D.S.C. - Hoogeveen II
dinsdag 9 nov. Hoogeveen II - Rochade
vrijdag 26 nov. Assen II - Hoogeveen II
dinsdag 18 jan. Hoogeveen II - Groningen VI
dinsdag 6 febr. Haren II - Hoogeveen II
dinsdag 1 maart Hoogeveen II - Smilde
vrijdag 25 maart Haren IV - Hoogeveen II
dinsdag 19 april Hoogeveen II - Valthermond

De programma's van de zestallen krijg ik pas eind oktober.

NOSBO-BEKER.
Ook dit jaar doet onze club weer mee aan de strijd om de NOSBO-beker. 
1e ronde: maandag 8 november:  Bedum - Hoogeveen
Wanneer deze wedstrijd wordt gewonnen volgt de tweede ronde thuis op dinsdag 
7 december tegen de winnaar van de wedstrijd D.S.C. - Gieten.

Leider externe competitie, 
G. Jansen.

NABESCHOUWING NOSBO-COMPETITIE 1981-1982.

De verwachtingen aan het begin van de competitie waren vrij hoog. Het tiental 
zou nu eindelijk wel eens het kampioenschap behalen. Hoogeveen II zou de open 
plaats van Hoogeveen I in gaan nemen, Hoogeveen III zou zich handhaven en 
Hoogeveen IV zou lang niet kansloos zijn in de 3e klasse. 
We kunnen nu echter zeggen, dat geen van de teams aan de verwachtingen heeft 
voldaan. Vooral de resultaten van het 1e en het 2e team zijn teleurstellend. 
Het 1e team eindigde in de middenmoot op grote achterstand van E.S.G. en 
Ludendo. Het enige hoogtepunt was de 8-2 zege op Assen. De 6-4 nederlaag van 
een gehavend team tegen E.S.G. was dan misschien nog eervol, maar in de overige 
ontmoetingen vielen de uitslagen zwaar tegen. 
Het 2e team, op papier zeer sterk, ontliep ter nauwernood de degradatie. Het 
eindigde slechts 1 punt boven Vizier. De volle winst werd alleen in de wedstrij-
den tegen het 3e team van Hoogeveen en Vizier behaald. 
Het 3e team is gedegradeerd. De enige zege werd nota bene tegen het als derde 
geëindigde Sissa III behaald. Tot drie keer toe werd slechts met 4½-3½ verloren. 
Met wat meer geluk had er wellicht wat meer in gezeten. 
Het 4e team is net niet laatste geworden. De enige zege werd behaald tegen het 
als laatste geëindigde Rochade II.

NOSBO-BEKERCOMPETITIE
Voor de eerste keer in haar geschiedenis deed onze vereniging mee aan de strijd 
om de NOSBO-BEKER. Het team, steeds bestaande uit: Westerhof, Jansen, 
Kelfkens en Van Bergem wist de finale te bereiken.
De resultaten waren:

1e ronde: Hoogeveen - Roden 4 - 0
2e ronde: Delfzijl - Hoogeveen 1 - 3

halve finale: D.S.C. - Hoogeveen 1 - 3
finale: Hoogeveen - Helpman 1 - 3
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OVERZICHT NOSBO-COMPETITIE 1981-1982

KLASSE 1A
1. Hoogeveen
2. E.S.G. I
3. Ludendo
4. Leek
5. Assen
6. E.S.G. II
7. Groningen V
8. Eelde/Patersw.
9. Smilde

KLASSE 2A

1. Hoogeveen II
2. Hoogeveen III
3. Unitas IV
4. Haren III
5. Sissa III
6. Assen II
7. K.D.S.C.
8. Vizier

KLASSE 3B
1. Hoogeveen IV
2. Valthermond
3. Ter Apel
4. Kruit III
5. E.S.G. IV
6. Veendam III
7. Rochade II
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EINDSTANDEN NOSBO-COMPETITIE 1981-1982

KLASSE 1A KLASSE 2A KLASSE 3D
E.S.G. 15 55 Unitas IV 14 36 Valthermond 11 25
Ludendo 14 54½ Haren III 10 33 Ter Apel 10 23½
Leek 9 42 Sissa III 9 37 Kruit III 5 18½
Assen 8 44 Assen II 6 25½ E.S.G. IV 5 17
Hoogeveen 8 43½ K.D.S.C. 6 23½ Veendam III 5 17
E.S.G. II 8 38 Hoogeveen II 5 25½ Hoogeveen IV 3 13
Groningen V 6 36 Vizier 4 23 Rochade II 3 12
Eelde/Patersw. 4 25½ Hoogeveen III 2 20½
Smilde 0 21½

DE KOMENDE COMPETITIE

Zoals het nu lijkt zal onze vereniging het komende seizoen opnieuw met vier 
teams in de NOSBO-competitie vertegenwoordigd zijn. 
Het tiental in de 1e klasse, het achttal in de 2e klasse en twee zestallen 
in de 3e klasse. Aan prognoses zal ik me maar niet wagen, veel zal ook afhangen 
van de samenstelling van de teams. Op dit moment is daar nog weinig met zeker-
heid over te zeggen. Alleen hoop ik dat een ieder die aan de interne competitie 
deel neemt ook bereid is om in de externe competitie te spelen. 
Ook is weer ingeschreven voor de bekerwedstrijden.

GAMBIET-82 KAMPIOEN VAN NEDERLAND

Eind september werd in wageningen het Nationaal kampioenschap Computerschaak 
gehouden. Kampioen 1982 is geworden GAMBIET-82, een programma, dat bij de ge- 
ïnteresseerde schaakcomputer—fans reeds enige tijd bekend is. 
Wim Rens is de programmeur, die in januari 1979 startte met zijn schaakprogramma 
en sindsdien in binnen- en buitenland reeds enige bekendheid kreeg met zijn 
programma GAMBIET-80. In 1980 eindigde dit programma op een toernooi in Londen 
op de derde plaats. Al geruime tijd wissel ik met Wim Rens ideeën uit over het 
computerschaak in het algemeen en evaluatiemogelijkheden van stellingen e.d. in 
het bijzonder. Ook Ed van Bergem heeft een enkele keer meegedaan om een van de 
versies te testen. Soms waren wij in staat om enige zwakke punten in het 
programma op te sporen. U kunt zich voorstellen, dat ik zo langzamerhand een fan 
geworden ben van het schaakprogramma GAMBIET. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat aan mij de eer te beurt viel om als 
eerste "buitenstaander" een partij te spelen tegen de enige maanden geleden 
gereed gekomen versie GAMBIET-82. De versie die in Wageningen kampioen werd, 
en daar de kampioen van het vorige jaar YNCT-2 versloeg (YNCT = you never can 
tell), is reeds een verbeterde exemplaar, mede door mij aangetoonde zwakheden 
in onderstaande partij. Over deze partij schreef Wim Rens in het clubblad 
"COMPUTERSCHAAK" van de Schaak Vereniging Nederland (CSVN), een vereniging, 
die reeds 800 leden telt, het volgende artikel:

GAMBIET AFGESLACHT.
Onlangs speelde het nieuw Gambietprogramma zijn debuut en dat was weer een waar 
feestgebeuren. De eer viel te beurt aan Peter van Grijfland, die een ruime 
ervaring met schaakprogramsa's heeft en goed aanvoelt hoe je een computer moet 
afslachten.
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Ten gevolge van twee klassiek problemen bij het computerschaak wordt Gambiet's 
spelpeil een paar honderd ELO-punten omlaag gebracht: horizonblindheid en ge- 
brek aan offervaardigheid. 
Hieronder volgt de partij:

WIT: Peter van Grijfland                   ZWART: Gambiet - versie 8212

1. e2-e4 e7-e5
2. f2-f4 e5xf4
3. Pg1-f3 Lf8-e7
4. Lf1-c4 Pg8-f6
5. e4-e5 Pf6-g4
6. Pb1-c3 Le7-h4+
5...Pg4 was de laatste zet uit het ope-
ningsboek. Ik ben geen echte schaker, 
maar heb het gevoel dat 6....Lh4 wel 
moet kunnen.
7. Ke1-f1 Pg4-f2 
Gambiet evalueert deze laatste zet op 
kwaliteitswinst en dat is natuurlijk 
niet goed.
8. Dd1-e1 Pf2xh1
9. De1xh4 Dd8xh4
10. Pf3xh4
Nogmaals, ik ben geen schaker, maar 
volgens mij staat zwart erg slecht, 
echter nog niet helemaal verloren. 
Voor de computer is helaas een dode-
lijke stelling ontstaan. Hij kan geen 
afstand doen van dat paard en schuift 
het verlies ervan voortdurend met al-
lerlei dubieuze aanvalszetten achter
zijn horizon.
10. Pb8-c6
11. Pc3-d5 Ke8-d8
12. Ph4-f3 Pc6-a5

Een heel duidelijk geval van horizon- 
blindheid. Ik geef hieronder de varian-
ten zoals Gambiet ze evalueerde. De 
eerste vier worden op twee pion-equi- 
valenten verlies gezet, de laatste op 
een pion (na onderzoek tot en met ply 3 
of 5). De varianten zijn gegeven in 
Gambiet's aanvankelijke voorkeur.
h8e8 f7f6 c6e7 d7d6 c6a5
f1gl f1g1 f3g5 f1g1 c4e2
-2 -2 h8f8 -2 c7c6

g5h7 d5f4
-2 -1

13. Pf3-g5 Th8-f8
14. Lc4-e2 f4-f3
15. Le2xf3 h7-h6
16. Pg5-e4 c7-c6
17. Pd5-c3 d7-d5
18. Pe4-d6 f7-f6
19. b2-b4 d5-d4 

Tragisch. Je krijgt nu een situatie, 
waarbij Gambiet het niet kan schelen of 
hij het ene of het andere paard 
verliest. Hij weet niet dat na Pa5 het 
andere paard onherroepelijk volgt. 
Weer de varianten:

a5c4 f6e5 d5d4 d5d4
d6c4 figl b4a5 b4a5
d5c4 a5c4 f6e5 d4c3
fig1 d6c4 d6c8 g1h1
-2 -2 -2 -2

20. Pc3-e4 b7-b6
21. b4xa5 f6-f5
Opwinding in het Gambiet-kamp. Hij 
forceert nu een afruil van Ph1. Bril- 
jante zet, echter helaas ongehinderd 
door enigerlei kennis van zaken.(Waar 
overigens de meeste schaakprogramEa's 
hun faam aan te danken hebben) 
Dat blijkt wel uit de volgende zet:

22. Pe4-f2 Lc8-a6+ 
De varianten:

h1f2 c8a6
f3c6 f2d3
c8a6 a6d3
f1f2 c2d3
-1 -1

Het afslachten kan nu zijn aanvang 
nemen:
23. Pf2-d3 Ta8-b8
24. Ta1-b1 La6-b7
25. Lc1-a3 Lb7-a6
26. Lf3xc6 La6xd3+
27. c2xd3 Kd8-c7
28. Lc6-d5 Tf8-d8
29. Tb1-c1+ Kc7-d7
30. e5-e6+ Kd7-e7
3!. Tc1-c7+ Ke7-f6
32. Tc7-f7+ Kf6-g5
33. Tf7xg7+ Kg5-f6
34. Tg7-f7+ Kf6-g6
35. a5-a6 Td8xd6
36. La3xd6 Tb6-d8

Zwart geeft op. 
-Twee-  
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Twee klassieke problemen: horizonblindheid en het onvermogen een stuk als verlo-
ren te beschouwen. Wie mij kan adviseren met een algemene oplossing, de nadruk 
op algemeen, wordt verzocht onmiddellijk contact met me op te nemen. 
Maar ik heb een troost. Elk computerprogramma als tegenstander was vroeg of 
laat, maar eerder vroeg, de winst op h1 gaan behalen. En dat had Gambiet uit 
zijn moeilijke situatie gered.

Jan Louwman, wat denk je van de volgende stelling: Computers, die goed tegen 
andere computers spelen, behoeven nog niet goed tegen mensen te spelen.

KOMMENTAAR:
Natuurlijk deed ik na de 10e zet geen enkele moeite om het paard op h1 te slaan, 
daar het voor mij reeds buitenspel stond. De computer heeft voor een dergelijke 
situatie ontzettend veel moeite, omdat hij voortdurend zijn paard op h1 in 
gevaar ziet komen. Indien, zoals Wim Rens ook schrijft, een andere computer 
tegen Gambiet gespeeld zou hebben, dan was dit paard wel van het bord gehaald. 
Nu bleek het voortdurend een blok aan het been te zijn. 
Opgemerkt moet ook worden, dat ik het aandurfde, om de computer te bestrijden 
op taktiek, een facet waar de huidige schaakcomputers erg sterk in zijn. 
Het hier gespeelde Koningsgambiet zit vol met dit soort taktische zetten. 
Normaal is het gebruikelijk, dat je tegen een computer positioneel een partij 
ontwikkelt, daar de huidige computerschaak-programma's deze wijze van spelen 
nog niet goed beheersen. Het eindspel is daarom voor de computers nog een 
uiterst moeilijke zaak. Doch daar staat tegenover, dat ze in het eindspel zo'n 
zes zetten diep kijken (dit is 12 ply). Voor geïnteresseerden onder ons, de 
speelsterkte van GAMBIET-62 wordt door kenners geschat op ± 1800 ELO-punten.

Peter van Grijfland.

Kopij voor het januarinummer vóór

12 januari inleveren bij de redactie

Advertenties voor de derde jaargang 

vóór 15 december
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S c h a a k r u b r i e k 

Vierde serie

Voor de afwisseling heb ik gemeend er 
goed aan te doen om deze keer eens te 
beginnen met een onderdeel, dat ons 
schakers "na aan het hart"-, dan wel 
"zwaar op de maag"-,ligt: DE OPENING. 
Voor ons hobby-schakers is het ondoen-
lijk om alle openingen met hun varian-
ten en subvarianten uit het hoofd te 
leren; vooral ook omdat er telkens weer 
betere zetten worden bedacht, waardoor 
nieuwe varianten ontstaan en oude 
hebben afgedaan. 
Veel grootmeesters blijken er trouwens 
moeite mee te hebben om bij te blijven. 
Toen de beroemde Russische schaakmees-
ter Paul Keres destijds kampioen werd 
van zijn land -als ik me niet vergis 
Estland (nu deel uitmakend van de Sov-
jet Unie)- had hij nog nooit een boek 
over openingstheorie ingezien. Ook 
herinner ik me het verhaal over Samuel 
Reshevsky (in de jaren vijftig de 
sterkste speler in de Ver.Staten), dat 
hij tijdens een tournooi in de opening 
van een partij ruim een half uur 
nadacht over een zet, welke reeds door 
Eawe in diens "Theorie der Schaakope-
ningen" uitvoerig was geanalyseerd en 
aanbevolen als de enige kansrijke 
voortzetting. Reshevskij,d&ar-van niet 
op de hoogte,kwam tenslotte terecht op 
Euwe's zet, maar verspeelde daarmee 
kostbare bedenktijd.
Hoewel het dus onbegonnen werk is om 
alles te weten, toch is het van belang 
om op de hoogte te zijn van bepaalde 
kenmerkende voortzettingen die in 
sommige openingen voorkomen, welke een 
dreiging inhouden. Is men niet op de 
hoogte met die voortzetting, dan zijn 
er de volgende mogelijkheden:
óf je vindt na lang nadenken de juiste 
tegenzet; dat kost veel tijd, tijd die 

je naderhand hard nodig kunt hebben, 
waardoor je toch nog verliest;
óf je vindt een minder sterke zet, komt 
moeilijk te staan, en sleept er hoog-
stens nog remise uit;
óf je doet een foutieve zet en kijkt al 
gauw tegen een verloren stelling aan.
Eén van deze dreigende voortzettingen 
is bijvoorbeeld de zet Dd1-g4 in de 
Franse verdediging. Hierover zou ik wat 
losse opmerkingen willen maken, welke, 
dacht ik, een goede aansluiting vormen 
bij de nieuwe serie opgaven.

DE UITVAL DAME G4 IN DE FRANSE 
VERDEDIGING.
Zoals bekend belandt men na de zetten: 
1 e4,e6.2 d4,d5.3 Pc3 in de Franse 
verdediging. Tegenwoordig wordt ook 
veel 3 Pd2 gespeeld met de bedoeling om 
het hinderlijke Lb4 te voorkomen, maar 
in deze uiteenzetting beperken we ons 
juist tot d voortzetting: 3 Pc3,Lb4, 
omdat daarin de dame-uitval naar g4 
vaak zo'n dominerende rol kan gaan 
spelen. Voor alle volledigheid moet nog 
worden opgemerkt dat behalve....Lb4, 
ook goed gespeeld kan worden...de4! (de 
ruilvariant) of ...c5 (de Marshall-
variant).
Er zijn na 3.Pc3,Lb4 twee belangrijke 
voortzettingen:
de voortzetting 4.e5. waarmee wit de 
druk op het centrum verstevigt en daar-
mee zwart tracht te hinderen in de ont-
plooiing van zijn spel. Zwart verweert 
zich met ....c5, eventueel gevolgd door 
...Pc6 en ...Db6, en mogelijk later 
 ...f6, teneinde het witte pionnen-
centrum open te breken; 
de voortzet  ting 4.Ld2.   een solide 
ontwikkelingszet.
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We bepalen ons hier in hoofdzaak tot de 
belangrijke variant:
1. e4,e6. 2 d4,d5. 3 Pc3,Lb4.
4 Ld2,de4:, en daar komt hij dan:
5 Dg4. Zie diagram A 

1
tMvWlmT
OoO +oOo
 + +o +
+ + +
 V Po+q
 N++
pPpB PpP
R + KbNr
7888888889

De vraag is nu : Hoe moet zwart zich 
verweren ? Dat deze agressieve damezet 
mogelijk is, vindt zijn oorzaak juist 
in de Franse verdediging, waarbij zwart 
met de pionzet e6 zijn dameloper 
insluit (althans voorlopig), dit in 
combinatie met de zet Lb4, waarna pion 
g7 onbeschermd is. Er dreigt dus Dg7:. 
Zwart heeft nu keus uit 3 mogelijk-
heden, namelijk....Kf8, ....Dd4: 
en ....Pf6. We gaan achtereenvolgens 
deze mogelijkheden na.

5......Kf8. Een defensieve zet, waarbij 
zwart ook nog de rochade opgeeft. Zwart 
krijgt moeilijk spel tegen de witte 
Koningsaanval. Vooral het vrijmaken van 
Th8 brengt problemen met zich mee. 
De weinige voorbeelden die ik gezien 
heb, resulteerden zonder uitzondering 
in winst voor wit. Maar misschien hebt 
U andere voorbeelden? 

5......Dd4: Dit antwoord schijnt zo op 
het eerste gezicht het ei van Columbus. 
De brutale zet van de witte dame wordt 
beantwoord met een nog brutalere zet 
van de zwarte dame!
Zwart verovert hiermee zelfs een tweede 
pion en dekt tegelijkertijd het 
bedreigde veld g7. Bij nader inzien 
echter is Dd4: uiterst riskant vanwege 
wit's antwoord : 0-0-0! 
Zie diagram B

1
tMv+lmT
OoO +oOo
 + +o +
+ + +
 V Wo+q
 N++
pPpB PpP
+ Kr+bNr
7888888889

Opeens blijkt zwart, ondanks de 2 plus-
pionnen in een netelige situatie te 
verkeren. Let eens op de achterstand in 
ontwikkeling en op de onveilige positie 
van de zwarte dame op de witte toren-
lijn. De witte stelling verdient zeket 
de voorkeur, en zwart zal grote moeite 
hebben om de druk van een witte aanval 
te kunnen weerstaan. Er volgen hier 
twee voorbeelden
6....h5. 7 De2,Ld7. 8 Pe4:,Ld2:+. 
9 Td2:,Da4. 10 a3,Lc6 11 Pc5,Dh4
12 De5,Pf6 13 Pe6:!,fe6: 14 De6:+,Kf8 
15 Lc4....Zwart geeft op.
6....f5. 7 Dg3 (Lg5 is minder sterk 
wegens ...Df2:) ,Ld6. 8 Lf4,Lf4:
9 Df4:,Dc5. 10 f3! en wit staat uit-
stekend.
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De zetten ....f5 en ....h5 lijken de 
enige mogelijkheid voor zwart. 
Zie bijv. ....Df2:? (wint een 3de 
pluspion; 7 Dg7:,Df6. 8 Lg5: en het 
spel is uit; of 6...Pf6, waarna volgt: 
7 Dh4,0-0 8 Pf3,Db6. 9 Pe4: (dreigt 
Pf6: met stukwinst),Le7.10 Lg5,Pe4: 11 
De4:,Lg5: 12 Pg5:,g6. 13 Dh4,h5. 14 g4, 
enz.

5....Pf6. Dit blijkt de beste 
verdediging. Met deze zet beantwoordt 
zwart het witte pionoffer met een 
tegenoffer: 6 Dg7:. Zwart brengt nu 
zijn toren met tempowinst in het 
spel: ....Tg8. Er kan nu volgen: 7 
Dh6,Pc6. 8 0-0-0,Tg6. 9 Dh4,Lc3: 10 
Lc3:,Dd5. 11 b3,Pe7. 12 f3.
Zie diagram C. 

1
t+v+l +
OoO Mo+o
 + +oMt+
+ w+ +
 + Po+ Q
 B+p+
pPp+ +pP
+ Kr+bNr
7888888889

Zwart heeft nu tegenspel gekregen, 
hoewel mijns inziens wit iets beter 
staat.
Ter afsluiting van deze inleiding nog 
de dame-uitval in een andere variant, 
namelijk : l e4,e6. 2 d4,d5. 3 Pc3,Lb4. 
4 Ld2,Pf6 (in plaats van ...de4:, wat 
hiervoor besproken is) 5 e5,Lc3: 6 
bc3:,Pe4. 7 Dg4. 

Omdat de mogelijkheid Pf6 hier 
ontbreekt, blijft zwart niet anders 
over dan 7.....Kf8 om de pion op g7 te 
dekken. Zie diagram D,

1
tMvW L T
OoO +oOo
 + +o +
+ oP +
 + Pm+q
 P++
p+pB PpP
R + KbNr
7888888889

De partij, die ik gezien heb, ging 
verder met 8 Ld3,Pd2:. 9 Kd2:,c5. 10 
Ph3 en wit staat uitstekend.

Uiteraard is hiermee zeker lang niet 
alles gezegd over de Dg4-manoeuvre, 
doch ik hoop dat U hiermee toch - voor 
zover U nog niet op de hoogte was - een 
indruk heeft gekregen van het spelbeeld 
wat door deze zet kan ontstaan. 
Mogelijk zal het U als witspeler 
inspireren om Dg4 eens op Uw 
tegenstander uit te proberen. 
En als zwartspeler weet U nu hopelijk, 
hoe U de klap het beste kunt opvangen, 
maar misschien wilt U of durft U na dit 
relaas helemaal geen Frans meer spelen? 
Geen nood, er zijn ook nog andere 
openingen.
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NIEUWE OPGAVEN

Nr.22 

1
tMvWlmT
Oo+ +oOo
 + +o +
+ Vo+ +
 + +p+q
 N++
pPpB PpP
R + KbNr
7888888889

In aansluiting op de Inleiding nogmaals 
een stelling uit de Franse verdediging. 
De opening was als volgt:
1,e4.e6. 2 d4,d5. 3 Pc3,Lb4.4 Ld2,c5 
5 dc5:,Lc5: 6 Dg4? 
Ondergetekende, die in de partij met 
wit speelde,overzag dat Dg4 in deze 
stelling niet goed was. De vraag is nu: 
Waarom is deze zet hier verkeerd?  
3 punten. 
(Let op het verschil met diagram A) 

Nr.24 (probleem)

1
 + M  +
+ MP +r
l+ N  +
+ B+v+
 Pp+b +
K V+ +
 + +  +
R + +
7888888889

wit geeft mat in 2 zetten.  2 punten.

Nr.23

1
 + +tl+
OoW+ Vo
 +m+tMo+
+ +o+
 +p+ P +
+ BbN
pP + K P
RqR +
7888888889

In deze stelling is Zwart, niemand 
minder dan Bobby Fischer,aan zet. Er 
volgde een prachtige combinatie, welke 
de partij binnen enkele zetten 
besliste.
Welke is die winnende combinatie? 
4 punten.

Nr.25 (probleem)

1
 + + nN
B R+ +
 + + O +
V oL +
 + +tbK
+ P+o+
 + +  +
+ R +
7888888889

wit geeft mat in 2 zetten.  3 punten.
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OPLOSSINGEN 3E SERIE

Nr.l6 (de diagrammen van de nummers l6 en 17 zijn onderling verwisseld)
De winnende combinatie is als volgt : l. Tf7:,Kf7: 2 Tfl+, en nu 
volgt na ...Kg8 : 3 Pf6+!,gf6: 4 Dg6:+,Kh8.5 Dh6:,Kg8 6 Tf6:,Te7 7 Tg6,Kf7.
8 Tg7,Ke8.9 Tg8,Kd7.10 Lh3,Kc7. 11 d6+ enz..;
Na 2...Ke7 volgt 3 d6+,Kd7. 4 Lh3+,Kc6 5 Tf7 (dreigt zowel Ld7+ als Tc7+) en wit 
wint na enkele zetten.

Nr.17 Na Pc5:. Le7? is er de volgende matcombinatie: De4+,Kf8 (Kd8?,Dd7! mat) 
Pd7+,Ke8. Pf6++,Kf8. Ph7 mat.

Nr.18 De verrassende winstvoering van wit is als volgt : 1 Pf6,Kh1. 2. 
Kf2!!,Kh2. 3 Pg4+,Khl. 4 Kfl,h2. 5 Pf2 mat. Een prachtig eindspel van Koning + 2 
Paarden tegen Koning + pion.

Nr.19 Alle drie de oplossers hebben zich op dit eindspel verkeken, Maar toch een 
pluim voor Arun Karwal, die terecht opmerkte dat na ruil van de f-pion een 
theoretische remisestand ontstaat (studie van Réti).
1 gf3:,ef3: 2 a4,Kb2.3 Kg3,Kc3. 4 a5,Kd4. 5 a6,Ke3 6 a7,f2. 7 a8D,flD. Remise!
Maar nu de beide andere mogelijkheden :
l. a4,f2, en het is duidelijk dat wit verliest. 
Maar nu het struikelblok : l. g4. Zwart speelt ...e3 en wint! 
Er volgt namelijk : 2 Kg3,e2. 3 Kf2,Kb2. 4 Ke1,Kc2. 5 g5,Kd3. 
6 g6,f2+ 7 Kf2:,Kd2. 8 g7,elD+ en zwart wint gemakkelijk.

Nr.20 De sleutelzet van dit probleem is : Lf4-g3. waarna mat dreigt door Th2-h4. 
De volgende varianten zijn mogelijk: 
1...Lg3: 2 Te2 mat;
1...Le3  2 Lf3 mat;
1...Pg3: 2 Th4 mat; 
1...Pf6  2 Pf6: mat;
1...Tc4: 2 ba8:D mat.
De verleiding gaat uit van 1 b7-b8D, maar deze zet faalt op ...Pd6 of ...Pc7 
waarna mat niet mogelijk is; de loper op f4 staat in!

Nr.21 Hier is de sleutelzet 1 Te6-e7, waarna mat dreigt door 2 Te7-c7. 
Er zijn vier varianten :
1...Te5: 2 Da6 mat;
1...Ld6: 2 Dd6: mat;
1...Pd5  2 Dd5: mat;
1...Pd7 of Pe8 2 Dd5 mat.

De stand in de puzzelwedstrijd is nu:
l. T. Bakker 34 punten;
2. Kok 25½    "
3. Oldenkamp 21½    "
4. A.Karwal 19    "
5. J.Bakker 1l    "
6. Heller  8    "

Oplossingen van de nieuwe serie kunnen 
uiterlijk. 15 dec. 1982. worden 
ingeleverd tijdens de clubavond of op 
mijn adres: Bilderdijklaan 69.

A.v.d.Kooij.






