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Voor u ligt het eerste nummer van de vijfde jaargang van "Aanzet".
Opnieuw met veel plezier voor u in elkaar gezet.
Als alles goed is gegaan zit er een nieuwe omslag omheen. Grote dank
hiervoor aan Richard Veninga en Ronald Zijffers, die voor de
tekening en de belettering hebben gezorgd.
Verder, zoals in het zomernummer al was aangekondigd, verandert er
weinig. Alleen vervalt, voor een seizoen, de rubriek "Stelling", ten
gunste van de nieuwe prijsvraag "Quiz". Zie aldaar.
In dit nummer tevens de "Partij van het Jaar", die eigenlijk in het
zomernummer geplaatst had moeten worden. Ruimtegebrek heeft er toen
toe geleid, dat publicatie nu pas volgt.
Mag ik verder uw aandacht vestigen op het artikel over het nieuwe
NOSBO-reglement. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen, en het
is denk ik van belang dat alle spelers in de NOSBO-competitie deze
ook weten.
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Nog even de belangrijkste punten uit de afgelopen jaarvergadering:
De begroting werd goedgekeurd. Dit betekent voor de senioren een
verhoging van ƒ 90,= naar ƒ 100,=, voor de aspiranten van ƒ30, naar
ƒ 45,=.
De heer Oldenkamp riep allen nog eens op, om niet op de klokken te
slaan! Deze uiterst fijne mechanieken kunnen daar absoluut niet
tegen.
De heer Oldenkamp blijft de junioren op de dinsdagavond begeleiden.
Op de vrijdagavond wordt de aspiranten groep voort gezet. De heer de
Jonge coördineert het een en ander. Ondertussen heeft hij al een
redelijke groep van vrijwilligers gevonden om hem te ondersteunen.
Er ontstond enige diskussie of de heer Hulzebosch nu in groep A of
groep B ingedeeld moest worden. Zoals u heeft kunnen zien is dit
uiteindelijk groep A geworden.
De teamleiders voor de achttallen konden ter vergadering niet
gevonden worden. Later is dit nog goed op zijn pootjes terecht
gekomen: het eerste wordt geleid door de heer Jansen. Deze zal
echter alleen de beslissingen op de avond zelf nemen. In feite
blijft de heer v. Seventer teamleider! Hij stelt het team samen, en
doet de administratieve verwerking. De verslaggeving van het eerste
komt weer onder mijn verantwoording. De heer Reinders was bereid het
tweede achttal te leiden.
Het jeugdtoernooi wordt weer georganiseerd door de heren Baas en
Veninga, en gaat voortaan het Jan Schoonbeek toernooi (of Jan
Schoonbeek jeugd-toernooi?) heten.
Voor het nieuwjaarstoernooi is nog geen nieuwe organisator gevonden.
Wel is alvast de datum gereserveerd (5 Januari) bij de NOSBO.
Tenslotte kreeg de heer vd Kooy voor de tweede achtereenvolgende
maal de kampioensbeker uitgereikt. En kon er nog wat geschaakt
worden.

Dinsdag 25 september overleed de heer J. Oudman vrij plotseling in
het ziekenuis. Twee weken daarvoor had hij nog als vanouds op de
schaakclub rondgelopen. Maar hij moest een
prostaat-operatie ondergaan, die, helaas, niet
ongecompliceerd verliep. Twee dagen na de
ingreep ontwikkelde de heer Oudman een hersenbloeding, die fataal zou blijken te zijn.
De heer Oudman was zeker het oudste lid van de
club, en ook een van de meest trouwe. Het zijn
maar weinige dinsdagavonden geweest, waarop
hij niet is geweest. Steeds weer zat hij op
zijn vertrouwde kussentje achter het bord. En
of hij nu won of verloor, het plezier in het
spel straalde van hem af.
Het zal stil zijn, aan het eind van de avond. Er zal immers niet
meer klinken: "nog even een vluggertje?"
JvE

In verband met het eerste lustrum organiseert uw redakteur dit
seizoen een kleine oplos-competitie. In iedere aflevering van
"Aanzet" staan drie diagrammen ter oplossing. Voor iedere groep uit
de interne competitie een stelling. Stelling A, B, C dus (de jeugd
valt onder groep C).
Een oplossing van een stelling behorend bij de groep waarin u speelt
levert 2 punten op, een oplossing voor een lagere groep levert ½
punt op, en voor een hogere groep l punt. Een speler uit groep C kan
dus maximaal 4 punten halen, uit groep B 3½ en uit groep A 3 punten.
Maar de stellingen uit groep A zijn dan ook het moeilijkste om op te
lossen ...
Aan het eind van het seizoen is er voor de twee mensen die de meeste
punten hebben gescoord een boekenbon te verdienen. Mits: er per
aflevering minimaal 5 inzendingen zijn !! Het moet tenslotte wel een
competitie blijven.
Oplossingen op de clubavond inleveren bij de redakteur (of, bij
diens afwezigheid, bij een der andere leden van het bestuur).

Groep C
Zwart is aan zet. Wit heeft zojuist l.
Tgl gespeeld, en zwart probeert natuurlijk zijn dame te beschermen met 1...Tg4.
Emanuel Lasker heeft ooit eens gezegd:
"wanneer je een goede zet ziet, wacht!
Speel het nog niet, je kunt nog een
betere
vinden".
Gligoric's
zet
was
natuurlijk
wel
goed,
en
hij
won
uiteindelijk ook wel, maar hij had hier
iets langer moeten wachten. Welke zet
wint hier onmiddellijk?

Groep B.
Wit probeerde hier het offer l. Lxh7+,
maar kwam van een koude kermis thuis na
l...Kxh7 2. Txg7+ Kh6. Hoe geeft hij
echter geforceerd mat?

Groep A.
Een ingewikkelde stelling. Beide partijen
balanceren aan het randje van de afgrond
- er dreigt mat op de onderste rij. Zwart
aan zet poogde dit uit te buiten, en
speelde l...Db7?
1. Waarom is dit fout? Wat speelde wit?
2. Wat had zwart moeten spelen in plaats
van l...Db7?

Intern competitiereglement s.c. Hoogeveen
- In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
- De regels voor het schaakspel vastgesteld door de FIDE per 1-1-85
en bij een ieder bekend verondersteld zijn onverkort op de te spelen
partijen van toepassing, aangevuld met de volgende bijzondere
bepalingen:
- De aanvang van iedere partij is uiterlijk 20.00 uur, dit houdt in
dat na 20.00 uur er bij ieder bord een klok in beweging is, zodat
uiterlijk 24.00 uur alle partijen afgebroken kunnen worden.
Sportiviteit ten opzichte van een tegenstander mag er niet toe
leiden dat het speellokaal langer bezet wordt dan afgesproken is, of
dat onnodig extra beslag gelegd wordt op de tijd van de
wedstrijdleider.
- 4 uur na aanvang van de partij wordt er afgebroken. Eerder
afbreken of een kortere speelduur, tenzij van tevoren overeengekomen
en goedgekeurd door de wedstrijdleider, zijn niet reglementair, de
uitslag wordt dan door de wedstrijdleider op remise vastgesteld.
N.B.: wel heeft een der spelers het recht geen zet meer te doen, de
klok te laten doordraaien en dan 4 uur na aanvang af te breken.
- Van afgebroken partijen wordt een voorlopige uitslag vastgesteld,
ofwel in onderling overleg tussen de spelers, danwel door de wedstrijdleider. Er zal ruim gelegenheid gegeven worden partijen uit te
spelen. Van partijen die aan het eind van de cyclus niet zijn
uitgespeeld wordt de voorlopige uitslag omgezet in een definitieve.
- Voor afgebroken partijen geldt
voor 20 zetten. Is er na de
bedenktijd) nog geen beslissing
de derde tijdcontrole, waarna
worden.

een bedenktijd van l uur per speler
tweede tijdcontrole (6 uur totale
gevallen dan wordt doorgespeeld tot
eventueel opnieuw afgebroken kan

- Tot uiterlijk 17.30 uur op de speeldag kan er afgezegd worden, bij
voorkeur thuis (05281-1685), eventueel op het werk (05280-65987). Na
17.30 uur afzeggen kan niet, het speelschema staat dan vast,
afzeggen staat dan gelijk aan niet opkomen.
- Wie niet dinsdags voor 17.30 uur afgezegd heeft en niet uiterlijk
21.00 uur achter het bord plaatsgenomen heeft cq zijn/haar klok in
beweging gebracht heeft wordt geacht niet te zijn opgekomen en
krijgt een winstpartij in mindering gebracht. De tegenstander krijgt
de partij dan gewonnen verklaard.
- De club wordt in twee groepen van 10 en een restgroep opgedeeld,
groepen A, B, en C.
De eerste 5 speelavonden wordt hoofdzakelijk binnen de eigen groep
volgens KEIZER-systeem ingedeeld, waarbij men slechts eenmaal
dezelfde tegenstander ontmoet. Indien nodig wordt men tegen een
speler uit een andere groep ingedeeld.

Na 5 ronden wordt in een grote groep volgens KEIZER-systeem ingedeeld, waarbij pas na de tiende ronde tegen een zelfde speler ingedeeld kan worden en er minimaal 5 ronden verlopen moeten zijn tussen
twee partijen met dezelfde tegenstander.
Iedere speler treft ten hoogste l keer geen tegenstander, wie niet
speelt wordt per keer door de wedstrijdleider bepaald volgens vaste
criteria, waarbij plaats op de totale ranglijst en aantal gemiste
partijen de weegfactoren zijn.
- Per periode worden 15 speelavonden vastgesteld en tenminste 2
avonden voor afgebroken partijen.
- Na iedere periode promoveren cq degraderen er 2 spelers per groep
naar de naasthogere cq naastlagere groep.
- De jaarcompetitie wordt afgesloten door een gezamelijke eindranglijst op te maken. De hoogsteindigende op de totaalranglijst wordt
clubkampioen.
- Nieuwe leden starten in groep C tenzij eerder behaalde resultaten
een hogere indeling rechtvaardigen, zulks ter beoordeling van de
competitieleider.

PUNTENTELLING.
winst
remise
verlies
afzeggen
geen tegenst.
niet gespeeld
afgebroken
niet opkomen
NOSBO l
NOSBO 2
winst
remise
verlies

l maal de tegenstandswaarde van de teg.st
1/2 maal de tegenstandswaarde van de teg.st
0 punten
1/3 maal de eigen tegenstandswaarde
2/3 maal de eigen tegenstandswaarde
1/3 maal de eigen tegenstandswaarde
voorlopige uitslag
eenmaal eigen tegenstandswaarde in mindering
bord 1-8 60-53 punten
bord 1-8 52-45 punten
5/6 maal bovengenoemde punten
4/6 maal bovengenoemde punten
3/6 maal bovengenoemde punten

De puntenvergoeding voor NOSBO-wedstrijden geldt alleen als er op
maandag, dinsdag of woensdag gespeeld wordt. Bij NOSBO-wedstrijden
op andere avonden worden de spelers geacht normaal aan de competitie
mee te doen of af te zeggen. Wie bij NOSBO-wedstrijden op maandag of
woensdag aan de competitie wenst deel te nemen dient dit voor
dinsdags 17.30 uur mee te delen aan de wedstrijdleider.

A G E N D A
Door het ontbreken van de NOSBO-gegevens een nog zeer onvolledige
agenda. Bovendien zijn alle wijzigingen natuurlijk nog voorbehouden.
1990.
di. 9 okt. 7e ronde
di. 16 okt.
vluggertjestoernooi
di. 23 okt.
8e ronde
di. 30 okt.
9e ronde
di. 6 nov. 10e ronde
di. 13 nov.
lle ronde
di. 20 nov.
12e ronde
di. 27 nov.
13e ronde
di. 4 dec. Sinterklaasschaaktoernooi.
di. 11 dec.
14e ronde
di. 18 dec.
15e ronde
1991.
di. 8 jan.
di. 15 Jan.
di. 22 jan.
di. 29 Jan.
di. 5 febr.
di. 12 febr.
di. 19 febr.
di. 26 febr.
di. 5 maart
di. 12 maart
di. 19 maart
di. 26 maart
di. 2 april
di. 9 april
di. 16 april
di. 23 april
di. 30 april
di. 7 mei
di. 14 mei
di. 21 mei

1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
vluggertoernooi (of???)
6e ronde
7e ronde
8e ronde
9e ronde
10e ronde
?
EERSTE ZUIDDRENTS DORPENTOERNOOI.
lle ronde
12e ronde
13e ronde
14e ronde
CLUB-SNELSCHAAKKAMMPIOENSCHAP.
15e ronde
slotavond.

Van alle "Partijen van de Maand" van vorig seizoen vond ik eigenlijk
de onderstaande de mooiste. Positioneel duidelijk opgebouwd, en
bekroond met een leuke combinatie.
T. v. Seventer - R. vd Meulen, Hoogeveen 7.11.89.
1.e2-e4
e7-e6
2.d2-d4
d7-d5
3.Pbl-d2
De Tarrasch-variant van het Frans.
3.
c7-c5
4.e4xd5
e6xd5
5.Lfl-b5+
Pb8-c6
(5 .. Ld7)
6.Ddl-e2+
Dd8-e7
? Theorie geeft, dat zwart Le7 moet spelen,
hetgeen een (tijdelijk) pionoffer op c5 inhoudt.
7.d4xc5
Dit bepaalt het karakter van de verdere partij.
Zwart houdt een geïsoleerde d-pion over. Deze zal krachtig worden
als- zwart erin slaagt hem op te schuiven, en over de geopende
diagonalen of lijnen een succesvolle aanval te voeren. Hij wordt
zwak als wit erin slaag dit oprukken te voorkomen door veld d4 te
bezetten.
7.
De7xe2
+
8.Pglxe2
Lf8xc5
9.Pd2-b3
Lc5-b6
10.Lcl-d2
Lc8-d7
De enigste zet. Op 10. Pge7 volgt al Lb4, met
stuk- of kwaliteitswinst.
11.Ld2-c3 f7-f6
Een verdere verzwakking van zwarts stelling. De
enigste manier om dit te voorkomen was 11...Kf8 geweest, om met
Pge7, h5 en Th6 te vervolgen. Een zeer dubieuze manier van spelen.
12.Pb3-d4
Tot nu toe stond alles nog in de boekjes. Hier
had wit 12. 0-0 moeten spelen, volgens een analyse van Keres. Maar
wat v. Seventer doet ziet er ook heel gezond uit.
12.
Pg8-e7
13.0-0-0
0-0
14.Tdl-d2 Tf8-e8
15.Lb5-a4
Met de duidelijke
bedoeling de loper naar de diagonaal
a2-g8 om te spelen. Hier oefent hij
druk uit op pion d5, en op de koning
op
de
(door
f7-f6)
verzwakte
diagonaal.
15.
Ta8-d8
16.La4-b3 Pc6-a5
17.Lc3xa5
Het loperpaar is
hier niet zoveel waard.
17.
Lb6xa5
18.c2-c3 La5-c7
19.Th1-d1
diagram

19.
Ld7-c6
? 19...Kf7 was beter geweest. Nu dringt het witte
paard via e6 beslissend in de zwarte stelling binnen. Maar de druk
over de diagonaal a2-g8 blijft ook dan heel vervelend.
20.Pd4-e6 Td8-d7
21.Pe6xc7 Td7xc7
22.Pe2-f4 Tc7-d7
23.Pf4xd5 Kg8-f8
24.Pd5xf6!
Een leuke combinatie die nog een tweede pion
oplevert. Na 24...Txd2 is het 25.Pxh7 mat!
24.
g7xf6
25.Td2xd7 Lc6xd7
26.Tdlxd7 Te8-b8
27.g2-g4
a7-a6
28.Td7-d6 Kf8-g7
29.h2-h4 Tb8-e8
30.Td6-d7 Kg7-h6
31.Lb3-f7
En nu hield zwart het verder maar voor gezien.
1-0

Nieuw NOSBO-reglement.
Vorig Jaar heeft de Nosbo het competitie-regelement voor de externe
wedstrijden op een aantal punten gewijzigd. Voor alle duidelijkheid
zal ik de voornaamste regels nog eens noemen. Overigens zijn alle
teamleiders ook in het bezit van een compleet competitie-reglement.
Artikel 11 is wel de belangrijkste, en grootste verandering. Hierin
wordt namelijk bepaald dat afgebroken partijen in principe 14 dagen
na de wedstrijddatum moeten worden uitgespeeld, in hetzelfde lokaal
als de oorspronkelijke partij.
De mogelijkheid van arbitrage is dus geheel komen te vervallen.
Voortaan moeten afgebroken partijen altijd worden uitgespeeld, en
wel precies 14 dagen later.
Eerder mag wel, later niet.
Er is hierop slechts een uitzondering. Indien de afgebroken stelling
daartoe aanleiding geeft, kan de competitieleider beslissen de
partij op een andere plaats uit te spelen. De bedoeling van deze
regel is natuurlijk om te voorkomen, dat mensen in een totaal
verloren stelling hun tegenstander toch nog, uit pure pesterij, een
avond op laten draven. Trap daar dus niet in, noch provoceer dit!
Artikel 12 bepaald, dat er gespeeld wordt volgens het FIDEreglement. De bekende regels dus. Afgebroken mag pas worden om 23.30
uur - dus na 4 uur spelen. Als u dus 40 zetten in een uur hebt
gedaan, en uw tegenstander met hangen en wurgen zijn zetten net
binnen zijn tijd heeft gedaan (het is dan dus 22.30 uur indien u om
19.30 uur bent begonnen) en u wilt afbreken - dan moet u uw klok een
uur laten lopen voor de 41e zet.

Artikel 15 bepaalt dat er maximaal 3 partijen vooruit gespeeld mogen
worden. Het uitspelende team heeft altijd aan de borden l, 3, 5, en
7 wit.
In artikel 18 wordt de aanvangstijd op 19.30 uur gesteld (opletten
dus, heer van Eijk!)
De andere belangrijke wijziging is tenslotte artikel 30. Hierin
wordt het doorschuiven van een speler naar een hoger team verboden.
Indien u dus voor het tweede opgesteld staat, mag u niet vaker dan
tweemaal invallen voor het eerste (voorheen was het zo, dat als u
drie keer voor een hoger team ingevallen was, u automatisch
doorschoof naar dit team. Dat kan nu dus niet meer!). In een lager
team invallen mocht u al nooit, en mag u nog steeds niet.
Het is natuurlijk de bedoeling dat u verschrikkelijk goed uw best
doen, en alle partijen minstens wint! (En niet 0 uit 7 scoort,
meneer Reinders!). Belangrijkste echter is, dat u zich een sportief
tegenstander betoont.
JvE
Helaas is het door het late afkomen van de competitie-gegevens niet
mogelijk in dit nummer een overzicht te geven van de indeling van de
verschillende klassen waarin in onze beide teams spelen. Mijn
verontschuldigingen hiervoor.
Maar waarschijnlijk heeft u het al direkt gehoord.

Short - Timman, Praag 1990.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.c3 Shorts eigen variant tegen de CaroKann verdediging. Hij laat de loper op f5 met rust en hoopt later
aan te tonen dat dit stuk in feite buitenspel staat.
4...e6 5.Le2 Pe7 6.Pd2 c5 7.g4 Lg6 8.h4 h6 9. h5 Lh7 10.Pgfl Pec6
Timman had zich goed voorbereid. In eerdere partijen met het Shortsysteem hadden de zwartspelers steeds problemen bij het vinden van
goede velden voor de paarden. Op c6 en d7 komen ze het best tot hun
recht.
11.a3 Pd7 Het geijkte antwoord 11....c4 geeft wit na 12.b3 meer
mogelijkheden. Als lijnen op de damevleugel worden geopend, staat de
loper op c8 beter dan op h7.
12.b4 c4 13.Pfl b5 14.Pg3 a5 15.Le3 Le7 16.0-0 0-0 17.Dd2 f6 net op
tijd om g4-g5 op te vangen. Omdat zwart na 18.exf6 Pxf6 19.g5 Pe4
uitstekend zou staan, begint Short een verwarringsactie aan de
andere, schijnbaar afgesloten kant van het bord.
18.a4 axb4 Op 18...bxa4 zou kunnen volgen 19.b5 Pa7 20.exf6 Pxf6
(ook na 20...Lxf6 is 21 g5 sterk) 21.g5 Pe4 22.Pxe4 dxe4 23.Pe5
19.axb5 Txal 20.Txal Pa5 21.Db2 b3 Deze vrijpion is een belangrijke
troef, maar voorlopig moet zwart geduld hebben. Mits actie op de
koningsvleugel is gevaarlijk.
22.exf6 Lxf6 23.Ta4 Db6 Nu kan wit zonder slag of stoot de zet g4-g5
doorzetten. In aanmerking kwam 23...Pb7.
24.g5 hxg5 25.Pxg5 Lxg5 26.Lxg5 Dxb5 27.Tb4 Dc6 28.h6 #

In ruil voor de pion heeft wit alle
ruimte op de koningsvleugel gekregen.
Onaantrekkelijk
is
nu
28.g6
waarmee
zwarts loper op h7 levend wordt gebraven,
maar ook torenruil remt de kracht van
wits aanval niet af.
28...Tb8 29.Txb8+ Pxb8 30.hxg7 De8 31.Da3
Pd7 32.Lh6 Niet goed was natuurlijk
32.Dxa5 b2.
32...Pc6 33.Lg4! Sterker dan 33. Lh5 De7.
Na de tekstzet dreigt 34.Lxe6+ Dxe6
35.Df8+ en mat.
33...Kf7 24.Ph5 Kg6 35.Del Lg8 Zwarts
koningsmars naar g6 leek een wanhopige laatste noodgreep en na de
tekstzet is zijn positie inderdaad hopeloos. Maar had hij hier niet
35...b2 kunnen spelen? Na 36.Dg5+ Kf7 37.Df4+ Kg6 of 36.Dxb2 Kxh6
37.Dd2+ Kg6 38.Dc2+ Kh6 heeft wit remise door eeuwig schaak, maar ik
zie niets beters voor hem.
36.Pf4+ Kf6 Helaas gedwongen. Na 36...Kxh6 37.Pxe6+ Kg6 38.Dg5+ Kf7
39.Lh5+ kan zwart opgeven.
37.Lh5 Lf7 diagram
38.Pxd5+ exd5 39.Dg5+ Short zal hooguit
een paar seconden tot de veertigste zet
hebben gehad. De tekstzet is niet slecht,
maar
minstens
even
overtuigend
was
39.Df4+ Ke7 40.Lg5+ en wint.
39...Ke6 40.De3+? De laatste zet in
tijdnood.
Winnend
was
het
simpele
40.Lxf7+ Kxf7 41.Dh5+ Ke7 42.Dxe8+ Kxe8
43.g8D+
40...Pde5 41.Lg4+ Kd6 42.dxe5+ Ke7
Op wonderbaarlijke wijze is zwarts koning
ontsnapt, maar nog steeds is zijn positie
kritiek. Timman sloot zijn Houdini-verdediging stijlvol af.
43.Kg2 In plaats van deze zet is mogelijk iets beters te vinden.
43...b2 44.Lf5 Lg6 45.e6 Lxf5 46.Df4+ Kb7 47.Dxf5 Pe7 48.Dbl Ke6
49.Lg5 Dg8! 50.Lf6 Dxe6 51.Lxe7 Dg4+ 52.Kh2 Dxg7 53.Dxb2 Hier bood
Short remise aan. Wit kon niet langer op winst spelen, want na
53.Lb4 komt zwart binnen met 53.Dh6+ en 54.Dc1.
Gert Ligterink in de Volkskrant van 1.9.90

Het eerste dame-offer dit seizoen is ook al weer een feit. De
hoofdrol wordt daarin vertolkt door Tino Jonker, het lijdend
voorwerp was Jan Krikken.
T. Jonker - J. Krikken
1.e2-e4
c7-c5
2.Pgl-f3
Pb8-c6
3.Lfl-b5
d7-d6
4.Lb5xc6
De varianten van het Siciliaans waarin wit
geen d2-d4 speelt, staan als vrij onschuldig i.e boek. Het ruilen
van de loper is daarbij ook nog eens niet zo best; tenslotte is dit
stuk in het middenspel een krachtig aanvalswapen. Zwart kan in dit
stadium van de strijd best tevreden zijn.
4.
b7xc6
5.0-0
e7-e5
6.e2-e4
Lf8-e7
7.h2-h3
Pg8-f6
8.Pbl-c3
0-0
9.d2-d3
Pf6-h5
Na zijn ontwikkeling voltooid te hebben,
stuurt zwart zijn paard op avontuur. Weliswaar was de volgende
slagenwisseling bewust ingecalculeerd - maar juist lijkt het niet te
zijn. Een veel beter plan was geweest om met 9...Lb7 en 10...d5
voort te zetten. Dit vergroot zwart's invloed op het centrum,
terwijl na bv. 9...Lb7 10.Le3 d5 11.exd5 cxd5 12.cxd5 Pxd5 de zwakte
van pion d3 zwaarder weegt dan die van pion c5.
10.Pf3xe5
d6xe5
11.Ddlxh5
Dd8xd3
12.Tfl-dl
Dd3xc4
13.Dh5xe5
Le7-f6
14.De5-g3
Lf6xc3
15.Dg3xc3
Dc4xe4
16.Dc3xc5
Tot zover liep het allemaal min of meer
geforceerd. Het zwarte voordeel is verdwenen - zijn pion op c6 is
wat zwakjes, maar ook mede gezien de ongelijke lopers zou remise
hier het meest waarschijnlijk zijn. Beide partijen zien echter nog
winstmogelijkheden.
16....
De6-g6
Dreigt Lxh3
17.Dc5-c3
Tf8-e8
18.Lcl-f4
Tf8-e8
19.Tdl-d6
Te8-e6
20.Dc3xc6
Een welbewust pionoffer. Krikken
dacht namelijk met de volgende zet de witte
dame te winnen, ivm. de matdreiging naar g2.
20.
Lf5-e4
?? #
21. Dc6xa8!!
Inderdaad, de dame gaat verloren. Maar na
21...Lxa8 22.Td8 is het mat achter de
paaltjes ... Zwart gaf het daarom maar op.

OVERZICHT 1E RONDE
T. Jonker
L. vd Meer
T. v Seventer
R. de Vries
W. Stevens
J. Oldenkamp
A. vd Kooij
R. Veninga
J. Oudman
R. Zijffers
H. Reinders
P. Ploeger
-

J.Krikken
J. Pieters
J. v Til
W. Hulsebosch
G. Jansen
K. Riethorst
J. v Eijk
H. Borgman
W. Piepot
J.P. Storm
L. de Jonge
H. Straat

1-0
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1

OVERZICHT 2E RONDE
G. Jansen
L. Altena
J. Pieters
H. Borgman
H. Straat
A. Lunenborg
T. v Seventer
J. v Til
R. Hofman
L. de Jonge
G. Ike
K. Riethorst
W. Piepot
-

A.
J.
H.
L.
T.
G.
R.
H.
W.
J.
R.
P.
J.

1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1

vd Kooij
Oudman
Lahuis
vd Meer
Jonker
Krol
de Vries
Reinders
Stevens
v Hoorn
Veninga
Ploeger
Krikken

OVERZICHT 3E RONDE
G. Jansen
- J. v Til
T. Jonker
- A. Lunenborg
H. Straat
- J Oldenkamp
J. Pieters
- P. Ploeger
H. Borgman
- L. Altena
R. de Vries
- W. Stevens
A. vd Kooij
- T. v Seventer
L. de Jonge
- W. Piepot
G. Krol
- K. Riethorst

1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
½-½
1-0
1-0

H.
J.
G.
H.
J.

Lahuis
Storm
Duinkerken
Reinders
Slater

-

G.
L.
R.
R.
J.

Ike
vd Meer
Veninga
Hofman
Oudman

1-0
0-1
½-½
0-1
0-1

OVERZICHT 4E RONDE
G. Jansen
- T. v Seventer
J. v Til
- R. de Vries
W. Stevens
- W. Hulzebosch
R. Hofman
- A. vd Kooij
J. v Eijk
- H. Reinders
J. v Hoorn
- T. Jonker
A. Lunenborg
- H. Straat
J. Oldenkamp
- L. de Jonge
P. Ploeger
- G. Krol
J. Krikken
- K. Riethorst
J. Pieters
- H. Borgman
R. Veninga
- J. Slater
W. Piepot
- G. Ike
J. Storm
- L. Altena
H. Lahuis
- G. Duinkerken

½-½
½-½
½-½
1-0
1-0
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
½-½
1-0
0-1
0-1
0-1

OVERZICHT 5E RONDE
R. de Vries
T. v Seventer
J. v Til
A. vd Kooij
M. Hulzebosch
T. Jonker
H. Straat
L. de Jonge
K. Riethorst
J. Slater
R. Veninga
L. vd Meer
G. Duinkerken
G. Ike
-

½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
½-½
0-1
½-½
½-½
0-1
1-0

G. Jansen
W. Stevens
R. Hofman
H. Reinders
J. van Eijk
J. Oldenkamp
J. v Hoorn
P. Ploeger
A. Lunenborg
H. Lahuis
J.P. Storm
L. Altena
J. Pieters
H. Borgman

Ledenlijst
Om teamleiders te helpen, volgt hieronder een ledenlijst zoals die
was aan het begin van de competitie. De nieuwe leden staan er dus
nog niet op vermeld.
Achtereenvolgens naam, adres en telefoonnummer (voor zover als
bekend).

Die plaatsen we niet op internet, alleen in de
papieren versie voor de leden

Uit
een
grootmeestertoernooi
te
Biel,
zomer
1990
gehouden,
selekteerde ik de volgende vier partijen. Allereerst twee maal een
koningsgambiet (Je moet er van houden). Altijd garant voor
spektakel, maar ... wit verloor ze beiden.
Dan tweemaal een fraaie matcombinatie. Vooral de winst die Smagin
vond mag in de boekjes blijven.
Gallagher - Chiburdanidze.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 Le7 4.Lc4 Pf6 5.e5 Pg4
6.Pc3 d6 7.exd6 Dxd6 8.d4 Le6 9.d5 Ld7 10.De2
0-0 11.Pe4 Db6 12.Lxf4 Lf5 13.Pg3 Lg6 14.h3 #
14...Ld6 15.Lxd6 Dxd6 16.0-0-0 Df4 17.Kbl Pe3
18.Td4 Dxg3 19.Tce3 Dxg2 20.Th2 Dg3 21.Tg4 Dd6
22.Thg2 Pd7 23.h4 Tae8 24.Dxa7 Df6 25.a3 Dxf3
26.h5 Pf6 27.hxg6 Pxg4 28.gxf7 Txf7 29.Td2 Pe3
30.Te2 Tff8 31.d6 Pxc4! 0-1
Gallagher - Costa
1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.Pf3 d6 4.c3 f5 5.fxe5
dxe5 6.d4 exd4 7.Lc4 fxe4 8.Pg5 Pf6 9.Pf7
De7 10.Pxh8 Pc6 11.Lg5 Pe5 12.exd4 Lg4
13.Da4 Ld7 14.Db3 Lxd4 15.Pc3 #
15...Pd3 16.Lxd3 exd3 17.Kfl 0-0-0 18.Pf7
Tf8 19.Dc4 Lb6 20.Pe4 Txf7 21.Pd6 Dxd6
22.Dxf7 Dc5 23.Lh4 Df5 24.Ke1 De4 25.Kd2
La5. 0-1
Bischoff - Hedke.
1.c4 e6 2.Pc3 d5 3.d3 Pf6 4.cxd5 exd5 5.Lg5
Le7 6.e3 0-0 7.Ld3 c6 8.Dc2 h6 9.Lh4 Te8
10.Pge2 Pbd7 11.f3 Pf8 12.Lf2 b6 13.0-0 Lb7
14.Tadl Te8 15. Dd2 a6 16.Lbl Ld6 17.Pg3 Dc7
18.Khl g6 19.Pce2 h5 20.e4 dxe4 21.fxe4 h4
#
22.e5 hxg3 23.Lxg3 Ph5 24.exd6 Pxg3 25.Pxg3
Dd7 26.Ph5 gxh5 27.Dg5 1-0

Ditt - Smagin
1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4 c5 4.g3 d5 5.e5 Pfd7
6.cxd5 exd5 7.De2 Pb6 8.Ph3 Pc6 9.f4 d4
10.Pe4 d3 11.Dg2 Pd4 12.Kfl Le7 13.b3 c4
14.Tbl cxb3 15.axb3 0-0 16.Pc3 Lb4 17.De4
Lxc3 18.dxc3 #
18..Pxb3 19.Txb3 d2 20.Lxd2 Dxd2 21.Dbl Pe4
0-1

