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De nieuwe Nosbo-gids is uit. Dit betekent, dat de 
tegenstanders en de speeldata voor onze drie (!) te ams bekend 
zijn. In de Nosbo-mededelingen, verderop in dit num mer, de 
nadere details. Leuk overigens, dat het weer gelukt  is om drie 
teams in te kunnen schrijven. Volgens mij is het we l vier of 
vijf jaar geleden, dat er een derde zestal heeft de elgenomen. 
Het eerste en het tweede zullen in de middenmoot mo eten zien 
te eindigen - of zou het eerste kampioen kunnen wor den? Vorig 
jaar zaten ze er immers niet zo heel ver van af. Ma ar gezien 
de tegenstand (Haren 2 en Unitas 4 zijn niet te ond erschatten) 
zal dat wel een te zware opgave zijn. Het derde sch at ik toch 
goede kansen in om kampioen te worden in hun klasse . 
De agenda is dus ook aangepast, en geldt als defini tief. Maar 
garantie staat er natuurlijk niet op, er kan altijd  in de loop 
van het seizoen wat veranderen. Lei dus op de eerst e avond 
voor het afspelen van de afgebroken partijen, dit i s al 15 
oktober. Er wordt dan ook gevluggerd voor diegenen die geen 
afgebroken partijen hebben - en dat zullen de moest en zijn. 
Kent u iemand in uw kennissenkring, die ook wel een s mee wil 
schaken, probeer hem dan eens mee te nemen naar dez e avond. 
Deelname staat immers vrij voor iedereen. 
 
JvE 
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In het schaakspel zijn taktische en positionele ken merken te 
vinden. De taktische grapjes zijn in de praktijk we l te leren. 
Iedereen trapt wel eens in een paardvorkje, of een aftrek-
schaakje - en daar leer je van, tenslotte. 
De positionele faktoren zijn moeilijker te leren. O m iedereen 
de gelegenheid te geven ook hierin wat te oefenen, loopt er 
dit seizoen een serie met positionele testen. Achte rin het 
nummer staan de oplossingen met een puntenwaarderin g. Aan het 
eind van het seizoen kunt u aan het behaalde punten totaal 
zien, hoe goed (of hoe slecht) uw positiegevoel is.  
 
 
Test 2. Vierpaardenspel. 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Fc3 Pf6 4.Lb5 
Lb4 5.0-0 0-0, 6.Lxc6 dxc6 7.d3 Ld6 
8.Lg5 h6 9.Lh4 c5 10.Pd5 g5 11.Fxf6+ 
Dxf6 12.Lg3 
 
 
Zwart is aan zet, kies uw plan 
 
 
A. Maak gebruik van het loperpaar. 
Ik denk, dat het belangrijkste strategische element  in deze 
positie het bezit van het loperpaar is tegen loper en paard. 
Om het meeste voordeel hieruit te krijgen, moet ik het spel 
openen en mijn loper op d6 bevrijden die momenteel door mijn 
pionnen ingesloten wordt. Ook zou ik graag mijn dub bele c-pion 
kwijt raken. Daarom besluit ik om 12...Le6 te spele n met de 
bedoeling om met ...Tad8 voort te zetten en zo de o pmars c5-c4 
voor te bereiden. Het idee is om de positie een mee r dynamisch 
karakter te geven (het openen van de d-lijn en de d iagonaal 
a3-f8) om zo meer voordeel te krijgen van het loper paar. Als 
wit, om deze plannen te dwarsbomen, c4 speelt, zou dit zijn d-
pion serieus verzwakken, en mij een prachtig doel g even. 
 
B. Aanval op de koningsvleugel. 
In tegenstelling tot plan A denk ik dat ik het cent rum 
gesloten moet houden omdat dit me dan de mogelijkhe id geeft om 
een aanval op de koningsvleugel te organiseren. Ik kan daarbij 
mijn pionnen van mijn gerocheerde koningsstelling g ebruiken, 
die toch al een aardig eind op weg zijn. 
Helaas is de witte koning goed verdedigd, en zijn e r geen 
doorbraakpunten. Dus besluit ik om 12...Lg4 te spel en, met de 
bedoeling om van de penning van het paard op f3 te profiteren. 
Zo kan ik de opening van de f-lijn organiseren, met  bv ...Dg7 
en ...f5. 
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Om dit plan te voorkomen zal wit waarschijnlijk 13. h3 
antwoorden, waarop ik van plan ben met 13...Le6 voo rt te 
zetten. Daarbij heb ik dan mijn doel bereikt om een  zwakte in 
mijn tegenstanders koningspositie te creëeren, en e en 
doorbraakpunt (nl. h3). Mijn idee is dan de opstoot  ...g4 voor 
te bereiden met ...Kh7 en ...Tg8. 
 
C. Vang de loper op g3. 
De ongelukkige positie van de loper op g3, die last ig gevallen 
werd door mijn pionnen, doet me het idee aan de han d dat ik 
een vereenvoudiging kan bereiken die gunstig voor m e is. Net 
als in plan B. speel ik 13.Lg4, maar na het waarsch ijnlijke 
13.h3 ben ik 13.Lxf3 van plan. Als wit met de dame terugneemt, 
ruil ik deze ook af. In het eindspel dat hieruit on tstaat zal 
de loper op g3 kompleet onbeweeglijk zijn omdat ik de 
pionketen na h4, kan handhaven met f6. Dus zou ik v oor de rest 
van het spel bij wijze van spreken met een stuk eks tra spelen. 
Om zijn loper te bevrijden, moet wit een pion offer en en tijd 
verliezen. 
 
 
KIES UW PLAN:  o A o B o C 
 
Geef kort taktische  redenen aan waarom u een bepaald plan 
verwierp! 
 
 
 

 
 
De indeling van de Nosbo-competitie is bekend. Het eerste 
achttal zal weer veel naar Groningen moeten reizen.  Men zie de 
tegenstand: 
Klasse 1B 
Groningen 7  
Haren 3  
Hoogeveen 1  
ESG 2  

Kruit l  
Haren 2  
Unitas 4  
Sissa 6 

 
Voor alle duidelijkheid nog even de acht spelers in  dit team: 
G. Jansen J. v Til 
W. Hulsebosch T. v Seventer 
W. Stevens A. vd Kooy 
R. de Vries J. v Eijk 
 
Het tweede zal het zwaar krijgen, vermoeden wij. Ma ar hopelijk 
zullen ze hun aanwezigheid in de tweede klasse kunn en 
continueren. 
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Klasse 2A. 
Kasteel l  
Ter Apel  
Assen 4  
Valthermond  

 
ESG 3 
Hoogeveen 2  
KDSC  
Leek 

 
De volgende acht spelers moeten dit voor elkaar zie n te 
krijgen: 
L. de Jonge J. Oldenkamp 
A. Lunenborg L. vd Meer 
T. Jonker P. Hofman 
H. Reinders T. v Wetten 
 
Voor het, eerst sinds jaren is het gelukt om een de rde team in 
te kunnen schrijven. Ik ben benieuwd hoe ze het zul len gaan 
doen! 
Klasse 3A 
KDSC 2 
Kasteel 2 
Kasteel 3 

ESG 4 
ESG 5 
Dwingeloo 
Hoogeveen 3 

 
Het zestal zal uit de volgende acht (!) spelers bes laan: 
W. Piepot C. Mol 
J. v Hoorn L. v Kooten 
F. Doornbos E. Verhoogt 
G. Duinkerken G. Dun 
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De verlenging. 

Omdat de verlenging van de strijd tussen Ivanchuk e n Yusupov om 
de halve finales van het WK te bereiken twee spette rende 
partijen opleverde, volgen ze beide hier. 
 
Ivanchuk - Yusupov, Brussel, 1991. 
1.c4 e5 2.g3 d6 3.Lg2 g6 4.d4 Pd7 5.Pc3 Lg7 6.Pf3 Pgf6 In de 
vijfde partij speelde zwart 6...Ph6 en kwam uiteind elijk 
moeilijk te staan.  
7.0-0 0-0 8.Dc2 Te8 9.Tdl c6 10.b3 De7 11.La3 e4 Zwart kiest 
voor een scherpe opstelling. Yusupov's match-ervari ng is vrij 
groot, en ook tegen Dolmatov moest hij een barrage doorstaan. 
Hij is kennelijk tot de conclusie gekomen dat het i nitiatief in 
dergelijke partijen van het grootste belang is, van daar dat hij 
besluit om recht op wits koning af te gaan, natuurl ijk tot groot 
genoegen van het publiek. 
12.Pg5 e3 13.f4 Veiliger lijkt 13.f3, zoals Timman onmiddellijk 
na de partij zei. 
13...Pf8 14.Lb4 Lf5 15.Db3 h6 16.Pf3 Pg4 17.b5 g5! De enige 
manier om de witte koning aan te vallen De pionnenf ormatie wordt 
aangetast, en het paard op f8 krijgt veld g6. 
18.bxc6 bxc6 19.Pe5!? gxf4! Na deze zet is er geen terugkeer 
meer mogelijk. Zwart offert een pion en centrum voo r aanval. 
20.Pxc6 20.Lxc6? kwam niet in aanmerking. De witte loper i s wits 
enige verdedigende stuk; na 20...fxg3 21.hxg3 Lxe5 gaat wit mat. 
20...Dg5 21.Lxd6 Pg6 22.Pd5 Dh5 23.h4 Pxh4!! 
offert in feite niet één, maar twee stukken. Zwart moest wel, nu 
is alleen nog de vraag of wit mat gaat of niet. 
24.gxh4 Dxh4 (#2) 
25.Pde7 Het stuk teruggeven met 
25.Pxe3 faalt op 25...Txe3 
26.Db7 Df2 27.Khl Th3.Logischer 
lijkt 25.Pce7 Kh8 26.Pxf5 omdat 
wit dreigt met 27.Lxf4 zwarts 
aanval af te slaan.  
Dit faalt echter op het 
schitterende 26...Le5!! - een 
combinatie van veldruiming over 
de g-lijn, en interferentie van 
wits loper op f4. Hier blijkt 
het verschil met de partij waar 
het witte paard, nu op d5, op 
c6 staat en deze zet onmogelijk 
maakt. Op 28.Lxe5 volgt 
28...Txe5 29.dxe5 Tg8, en de dreiging 30...Dh1 31.L xh1 Ph2 
32.Ke1 Tg1 mat valt alleen te pareren door 30.Pdxe3  fxe3 
31.Pxe3, maar na 31...Df4 32.Ke1 (32.Kg1 Df2 33.Kh1  Pxe3) 
32...Pxe3 (dreigt het niet alledaagse 33...Pxg2 mat ) is er geen 
verdediging meer voor wit; bijv. 33.Lf3 Tg1 34.Kd2 Pxd1 of 
34.Kf2 Pg4! 35.Kxg1 Dh2 en mat. 
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25...Kh8 26.Pxf5 Dh2 27.Kf1 Te6!! De manier om de toren in de 
aanval te betrekken. Het is nodig dat de toren de p ion op e3 
blijft dekken, anders zou op bijv. 27...Tg8? 28.Pxe 3 Pxe3 
29.Dxe3 volgen. 28.Db7 Wit zou 28.Pce7 kunnen proberen om 
28...Tg6 te verhinderen. Zwart vervolgt dan met 28. ..Tg8! en na 
Pxg8 Tg6 staat wit wederom machterloos tegen de dre iging 
30...Dhl 31.Lxhl Ph2 32.Ke1 Tgl mat. 
28...Tg6 Hup, nog een toren er tegen aan. 29.Dxa8 Kb7 30.Dg8 
Ivanchuk ziet geen verdediging tegen de matdreiging  en voelt 
zich gedwongen om een dame voor een kwaliteit terug  te geven, in 
materieel opzicht heeft hij nog weinig te klagen, z ijn koning 
blijft echter door de zwarte dame-paard combinatie vastgesnoerd. 
30...Kxg8 31.Pce7 Kh7 32.Pxg6 fxg6 33.Pxg7 (#3) 
 
33...Pf2!! Wits belangrijke 
verdediger, zijn  P aard op f5, heeft 
moeten wijken, waardoor zwarts twee 
overgebleven stukken hun gang 
kunnen gaan. 
Zoals bekend, werken dame en paard 
heel goed samen in een mataanval. 
Zwart dreigt mat in twee, beginnend 
met 34...Ph3. Om dit te verhinderen 
moet wit zijn stukken een voor een 
inleveren. 
34.Lxf4 Dxf4 35.Pe6 Dh2 36.Tdbl Ph3 
37.Tb7 Kh8 38.Tb8 Stuk nummer twee. 
38...Dxb8 39.Lxh3 Dg3 0-1 
 
 
 
Yusupov - Ivanchuk, Brussel, 1991. 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Pe6 6.Pf3 Lxc3+ 7.bxc3 
d6 8.0-0 e5 9.Dc2 0-0 10.Pg5 h6 11.Pe4 b6 12.Pxf6+ Dxf6 13.Le4 
Lb7 14.dxc5 dxc5 15.Ld5 Pa5 16.e4 Dg6 17.f4 Lxd5 18.cxd5 exf4 
19.Lxf4 Tae8 20.Tael Pe4 21.De2 Pe5 22.Lg3 Dd6 23.Dh5 De7 24.Tf5  
Yusupov had in deze laatste partij slechts remise n odig, maar 
dat valt niet te bereiken door gedachteloos alles a f te ruilen. 
Na 24.Lxe5? Dxe5 25.Dxe5 Txe5 dreigt zwart 26.Tfe8 gevolgd door 
Txd5 of f5 met pionwinst. Wit moet aktief spelen om  geen last te 
krijgen van de verzwakkingen in zijn pionnenstruktu ur. Aangezien 
Ivanchuk ook niet onwillig staat tegenover complica ties 
ontbrandt er een spannende strijd. 24...Pd3 24...g6 is niet 
mogelijk wegens 25.Txe5 gxh5 26.Txe7 Txe7 27.Ld6  
25.Te3 c4 Nu gaat 25...g6 niet wegens 26.Dxh6 gxf5 27.Lh4 en  
zwart wordt mat gezet. 26.d6 De6 27.Td5 Td8 Zwart moet het een 
keer van de breekzet f5 hebben, maar hier werkt het  nog niet: 
27...f5? 28.Txf5! Txf5 29.Dxf5 Dxf5 30.exf5 Txe3 31 .d7. 
28.h3 Td7 29.Kh2 a6 30.a4 Te8 31.Td4!? f5 (#4)  
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Nu moet hij wel. Als zwart 
passief blijft dan volgt Tf3 en 
komt hij niet meer los. 
32.Texd3!! De pointe, wit krijgt 
een gevaarlijke aanval voor de 
kwaliteit. Maar ook zwart is 
niet zonder tegenkansen. 
32...cxd3 33.exf5 De2 34.Dg6 Te4  
Een mogelijk alternatief is hier 
34...Tf8. Daar 35.Lf4 nu niet 
werkt wegens 35...Tf6 moet wit 
verder gaan met 35.De6 Tff7 
36.Lf4. Interessant, maar eerder 
gevaarlijk voor wit is 36.Te4 
Dh5 (36...De2? 37.Txc4; 36.Dfl 
37.Tf4 De2 =) 37.f6 en nu: 

a. 37...gxf6 38.De8 Kh7 39.Tg4 +- 
b. 37...g5 38.De8 Kh7 39.Te7 Tdxe7 40.fxe7 d2 41.d7  d1D 42.d8D+-  
c. 37...d2! 38.De8 Kh7 39.fxg7 Kxg7 40.Tg4 Dxg4 (40 ...Kf6 41.De2 
+-) 41.hxg4 d1D 42.Le5 Kh7 43.Dh8 Kg6 44.Dg8 Tg7 45 .Lxg7 Txg7 
46.De6 en wit houdt eeuwig schaak. 
36.Le5! Een prachtige zet die een zwarte dame en toren van  de 
verdediging afsnijdt. De loper kan niet genomen wor den wegens 
37.d7. 
36...Txd4 37.cxd4 d2 38.d7 Dxe5+ 39.dxe5 d1D 40.e6 Alles gefor-
ceerd, en ook nu heeft zwart weinig keus. Hij moet de toren 
terug geven: 40...Tf8 41.e7; 40...Tf6 41.De8 of 40. ..Te7 41.De8. 
40... Dd6+ 41.Dg3 Txd7 42.exd7 Dxd7 43.f6 b5 44.axb5 axb5 
45.fxg7 Dxg7 46.Db3+ Met remiseaanbod. Yusupov had slechts een 
of twee zetten hoeven te wachten om Ivanchuk op de klok te laten 
verliezen, maar koos voor een bevredigend slot van een prachtige 
partij. remise. 
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De heer v Til en ik trokken nogal wat bekijks bij o nze partij 
van dinsdag 10 september. Ook werd een aantal malen  geopperd dat 
dit wel wat voor "het krantje" zou wezen. Niet gesp eend van 
enige bescheidenheid geef ik daar graag gehoor aan.  
 
J. v Eijk - J. v Til, Hoogeveen, 1991. 
l. Pbl-c3 Pg8-f6 
2. e2-e4 e7-e5 
3. f2-f4 d7-d5 
Met een kleine omweg zijn we in de hoofdvariant van  het Weens 
terecht gekomen. 
In april '88 had ik deze variant voor het eerst op het bord 
(tegen v Seventer), en naar aanleiding van die nede rlaag had ik 
- toen - een en ander bestudeerd. De kennis was nie t 100 % 
paraat meer, maar desondanks had ik er enig profijt  van. 
4. f4xe5 Pf6xe4 
5. d2-d3 Dd8-h4+      
Ziet er logisch en sterk uit, maar verdient in feit e een 
vraagteken. Tot een geforceerde remise leidde 5...P xc3 6.bxc3 c5 
7.Pf3 Le7 8.Le2 Pc6 9.0-0 0-0 10.Tbl Da5 11.Ld2 Dxa 2 12.Ta1 - 
allemaal theorie! - v Eijk - v Seventer, 2.10.90. 
6. g2-g3 Pe4xg3 
7. Pgl-f3 Dh4-h5 
8. Pc3xd5   
Dit kende ik allemaal nog - de rest ging op eigen k racht.  
8.  Pg3xhl 
9. Pd5xc7+ Ke8-d8 
10. Pc7xa8 Lc8-g4  
Dit haalt twee varianten uit mijn boekje door elkaa r (maar is 
zeker niet slecht!): allereerst staat daarin 10...L e7, 11.Lg2 
Lh4+ 12.Kfl Pc6 13.Lxhl 14.Lg2=, Milner-Barry - Pen rose, 1950; 
en (na 8.Pxd5) 8...Lg4 9.Lg2 Pxh1 10.Pxc7+ Kd7 11.P xa8 Pc6 
12.Le3 f6 13.d4 met duidelijk voordeel voor wit, Mi lner-Barry - 
Sergeant, 1938. Tenslotte kan nog vermeld worden (n a 8.Pxd5, 
Lg4): 9.Pg4 Lxf3 10.Pxh5 Lxd1 11.hxg3 +=; of 11.Pxg 3 Lxc2? 12.b3 
+-. 
11. Lfl-g2 Lg4xf3 
12. Ddlxf3 Dh5xe5+ 
13. Kel-fl Lf8-c5 
14. Lcl-f4 De5-d4 
15. Lf4-c7+ Kd8-e8 
16. Tal-el+ Ke8-f8 
 
Na eerst de koning naar f8 gejaagd   
te hebben, voornamelijk met de 
intentie om de toren op h8 te remmen 
in zijn ontwikkeling, vond ik het 
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tijd worden om een stuk te pogen te winnen. Het dir ekt spelen op 
een mat leek me niet goed mogelijk, na 17.Dxb7 (dre igt tenslotte 
18.Dc8 of Dxb8) is zwart het eerst met 17.Df2 mat. De noodzaak 
om veld f2 te blijven dekken was hinderlijk. 
 
17. Lg2xh1 De mogelijkheid 17. Lxb8 verwierp ik i.v.m. 17...Df2+ 
18.Dxf2 Pxf2. 17...Pb8-c6 18.Lc7-g3??  
Deze zet kostte me een slapeloze nacht. Ik was c2-c 3 van plan, 
had zelfs de zet al genoteerd ... maar, dacht ik, d e tekstzet 
dekt veld f2 nog een keer, en maakt Pa8-c7 mogelijk , met de 
dreiging Te1-e8 mat. Wat wil je nog meer? 
Na 18.c3 Dd7 19.De4 (verhindert 19...Ld6 i.v.m. 20. Lxd6 Dxd6 
21.De8 mat) blijft wit eenvoudig zijn stuk voor, en  dreigt zelfs 
een tweede te winnen met 20.d4 Le7 21.d5 en 22.Dxe7 . Wit staat 
riant en gewonnen en zo ... 
18.  Dd4-g1+ 
19. Kfl-e2 Pc6-d4+  Volledig overzien  
20. Ke2-dl Pd4xf3 
21. Teixgl Pf3xg1 
22. Lh1-g2  
Weer heeft zwart een werkeloos paard op de onderste  rij. nu op 
g1 Omdat v Til vermoedde, dat deze niet meer te red den zou zijn, 
wat zou leiden tot een materiaalverhouding van tore n tegen paard 
en loper - en omdat de tijd al krapper begon te wor den - bood 
hij remise aan. Hetgeen door mij ogenblikkelijk wer d 
geaccepteerd. 
JvE 
 
 

 
 
Rousseau. - Saint Amand jr, 
Montreal 1983  
Wit is aan zet 
 
Vaak is het verschil tussen een 
blunder en een geniale zet maar 
een fractie. Vooral als schijn-
baar sterke zetten taktisch 
weerlegd kunnen worden. 
Zwarts laatste zet was ...Lg4-f3 
met de duidelijke bedoeling Dg2 
mat. 
 
Wat is de weerlegging? 
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Ledenlijst. 
 
Omdat er wellicht mensen zijn, die andere leden van  de schaak-
club wel eens nodig hebben (wedstrijdleiders bijvoo rbeeld, of in 
verband met afgebroken partijen) volgt hier een ledenlijst.  
 

(Niet in de Internet-versie) 
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AGENDA 
De data van het derde zestal zijn nog niet verwerkt  omdat ze op 
dit moment nog niet bekend zijn. De wedstrijden wor den wel in 
dezelfde week gespeeld als die van het eerste achtt al. 
Genoemde data zijn nog wel onder voorbehoud - ze zi jn 
telefonisch doorgegeven, en het een en ander kan mi sschien niet 
geheel foutloos gebeurd zijn. 
 
di 15 okt. sneIschaaktoernooi 
di 22 okt. 8e ronde 
di 29 okt. Hoogeveen 2 - Ter Apel 9e ronde 
di 5 nov. Kruit 1 - Hoogeveen 1 10e ronde 
di 12 nov. 11e ronde 
di 19 nov. 12e ronde 
vr 22 nov. Kasteel - Hoogeveen 2 
di 26 nov. ESg 2 - Hoogeveen 1 13e ronde 
di 3 dec. doorgeefschaaktoernooi 
di 10 dec. 14e ronde 
di 17 dec. 15e ronde 
1992 
di 7 jan. Hoogeveen 2 - KDSC 
  1e ronde 
di 14 jan. Hoogeveen 1 - Sissa 6  
  2e ronde 
di 21 jan. 3e ronde 
di 28 jan. Leek - Hoogeveen 1  
  4e ronde 
di 4 febr 5e ronde 
vr 7 febr Haren 3 - Hoogeveen 1 
di 11 febr 6e ronde 
di 18 febr 7e ronde 
di 25 febr Hoogeveen l - Groningen 7  
  ESG 3 - Hoogeveen 2  
  8e ronde 
di 3 mrt. sneIschaaktoernooi 
di 10 mrt. Hoogeveen 2 - Valthermond 
  9e ronde 
di 17 mrt. 10e ronde 
do 19 mrt. ünitas 4 - Hoogeveen l 
di 24 mrt. lle ronde 
di 31 mrt. 12e ronde 
vr 3 apr. Assen 4 - Hoogeveen 2 
di 7 apr. Hoogeveen l - Haren 2  
  13e ronde 
di 14 apr. eerste helft rapid-toernooi 
di 21 apr. tweede helft rapid-toernooi 
di 28 apr. 14e ronde 
di 5 mei club-sneIschaak-kampioenschap 
di 12 mei 15e ronde 
di 19 mei eerste helft vier-borden-toernooi 
di 26 mei tweede helft vier-borden-toernooi 
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UITSLAGEN 3E RONDE 
L. vd Meer - E. Verhoogt ½-½ 
J. v Hoorn - W. Piepot 0-1 
G. Duinkerken - F. Doornbos 1-0 
G. Dun - H. Kremer 1-0 
L. v Kooien - C. Mol ½-½ 
T. v Wetten - G. Krol ½-½ 
M. Eggersman - H. Reinders ½-½ 
J. Oldenkamp - T. Jonker 1-0 
L. de Jonge - R. Hofman afg. 
J. v Eijk - J. v Til ½-½ 
A. vd Kooy - T. v Seventer ½-½ 
W. Stevens - R. de Vries ½-½ 
W. Hulsebosch - G. Jansen ½-½ 
 
UITSLAGEN 4E RONDE 
L. Bosma - H. Reinders 0-1 
G. Duinkerken - K. Riethorst 0-1 
W. Hulsebosch - A. Lunenborg 1-0 
G. Ike - L. v Kooien 1-0 
G. Jansen - W. Stevens 1-0 
A. vd Kooy - R. de Vries 1-0 
G. Krol - T. Jonker 1-0 
C. Mol - H. Kremer 1-0 
T. v Seventer - J. v Eijk 1-0 
JP Storm - F. Doornbos 1-0 
J. v Til - L. de Jonge 1-0 
E. Verhoogt - W. Piepot 1-0 
T. v Wetten - R. Veninga ½-½ 
 

UITSLAGEN 5E RONDE 
D. Voerman - H. Lahuis 1-0 
G. Jansen - R. de Vries 1-0 
T. v Seventer - W. Hulsebosch 0-1 
A. Lunenborg - A. vd Kooy 0-1 
J. v Til - J. Oldenkamp 0-1 
L. de Jonge - W. Stevens 1-0 
M. Eggersman - H. Straat 0-1 
G. Krol - R. Veninga 1-0 
H. Reinders - T. v Wetten 0-1 
L. v Kooten - G. Duinkerken 1-0 
G. Dun - W. Piepot 1-0 
C. Mol - T. Jonker 0-1 
JP Storm - K. Riethorst 0-1 
J. v Hoorn - L. Bosma 1-0 
H. Kremer - E. Verhoogt 0-1 
 
UITSLAGEN 6e RONDE 
A. vd Kooy - W. Hulsebosch ½-½ 
G. Jansen - J. v Til 1-0 
J. Oldenkamp - G. Krol 1-0 
L. v Kooien - G. Dun 1-0 
K. Biethorst - C. Mol 0-1 
E. Verhoogt - G. Ike 1-0 
L. de Jonge - M. Eggersman 0-1 
H. Straat - R. Hofman ½-½ 
R. de Vries - T. v Seventer 0-1 
W. Stevens - J. v Eijk ½-½ 
JP Storm - G. Duinkerken 0-1 
H. Kremer - J. v Hoorn 1-0 
F. Doornbos - L. Bosma 1-0 
T. Jonker - H. Reinders 0-1 
R. Veninga - L. vd Meer 0-1 
 

 
 
RANGLIJST NA  6 RONDEN. 
 
   pun rating 
pl naam ten oud nieuw 
1. G. Jansen 313 1780 1815 
2. W. Hulsebosch 295 1810 1820 
3. J. Oldenkamp 293 1375 1820 
4. A. vd Kooy 239 1540 1590 
5. L. v Kooten 228½ 1405 1410 
6. C. Mol 203 1460 1460 
7. H. Straat 194 1405 1430 
8. T. v Seventer 188 1580 1600 
9. M. Eggersman 187 1410 1400 
10. G. Krol 177½ 1440 1430 
11. G. Dun 176½ 1155 1195 
12. E. Verhoogt 174 1450 1450 
13. A. Lunenborg 156½ 1485 1485 
14. G. Ike 155 1155 1175 
15. J. v Eijk 151 1445 1455 
16. K. Riethorst 150 1275 1285 
17. W. Stevens 147 1625 1570 
18. T. v Wetten 146½ 1515 1475 

   pun rating 
pl naam ten oud nieuw 
19. J. v Til 143½ 1495 1470 
20. H. Reinders 138½ 1095 1145 
21. T. Jonker 128 1360 1315 
22. R. Hofman 128 1315 1345 
23. R. de Vries 126½ 1590 1545 
24. G. Duinkerken 126 1195 1205 
25. J. Pieters 122 1320 1320 
26. L. de Jonge 115 1440 1405 
27. H. Kremer 115 1010 1045 
28. L. vd Meer 107½ 1270 1270 
29. J. v Hoorn 107 1295 1255 
30. JP Storm 99½ 1035 1055 
31. F. Doornbos 92 1030 1030 
32. W. Piepot 90½ 1170 1130 
33. R. Veninga 73 1225 1180 
34. L. Klokman 64½ 610 610 
35. H. Lahuis 61 1030 1010 
36. L. Bosma 56 1020 980 
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Groep C  
De C-groep barst al bijna uit zijn voegen. Nog maar  twee nieuwe 
leden, en we kunnen een D-groep beginnen. Wie vindt  die nog dit 
jaar? 
De strijd om promotie lijkt trouwens te gaan tussen  de junioren 
die zich nieuw aangemeld hebben - waarbij zich dan de senior de 
heer Dun ook mengt (en die is wel zéér senior!). Ma ar voorlopig 
hebben Luuk v. Kooten en Christiaan Mol de beste ka nsen, dan wel 
op de voet gevolgd door de heer Dun en Erwin Verhoo gt. Maar vlak 
ook de heren Ike en Riethorst niet uit. 
 
1. L. v Kooten 228½ 
2. C. Mol 203 
3. G. Dun 176½ 
4. E. Verhoogt 174 
5. G. Ike 155 
6. K. Riethorst 150 
7. G. Duinkerken 126 
8. K. Kremer 115 
S. L. vd Meer 107½ 
10. J. v Hoorn 107 
11. JP Storm 99½ 
12. F. Doornbos 92 
13. W. Piepot 90½ 
14. H. Lahuis 61 
15. L. Bosma 56 
 
 
 
 

Oplossing test 2. 
 
A: Dit plan streeft een foutief doel na. Bij de strat egische 
elementen in deae positie heeft u geen aandacht bes teed aan het 
feit dat, ten gevolge van de opmars ...g5, uw geroc heerde 
positie ernstig verzwakt is. Om het spel te openen in dit soort 
situaties betekent bijna zelfmoord, zelfs al bezit u het 
loperpaar. Iedere ekstra open lijn kan namelijk doo r uw vijand 
benut worden om de riskante positie van uw koning t e 
ondermijnen. 
U zou ook hebben moeten bekijken dat, als wit simpe l niets 
onderneemt, na uw opmars ...c4, hij d4 speelt. Dat is dan 
voldoende om de pion op e5 te ondermijnen, en zodoe nde de loper 
op g3 weer tot leven te wekken, die momenteel in ee n soort 
slaappositie verkeert.  
 
B: Strategisch gezien is het centrum dat we hier onde rzoeken 
verre van star en immobiel: het is voor wit eenvoud ig een 
doorbraak te forceren met c3 en d4. Als dit gebeurt  zou uw 
koning zich niet meer kunnen verschuilen achter een  stabiele 
centrumformatie. Dus zijn de condities bepaald niet  ideaal voor 
een aanval op de koningsvleugel.  
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De opmars ...f5 zou ook levensgevaarlijk kunnen zij n, alweer 
vanwege het risiko van het openen van het centrum. 
Desalniettemin is dit plan tamelijk direkt, en het creëert 
dreigingen waartegen wit nauwkeurig moet spelen. La ten we eens 
bekijken wat zou kunnen gebeuren: 12.Lg4 13.h3 Le6? ! 14.Ph2! 
(voorkomt de opmars van de zwarte h- en g-pionnen) 14...Kh7 
15.Pg4 Dg7 (15.Lxg4 16.hxg4 zou de blokkade van de konings-
vleugel betekenen, het verzwakken van de h-pion en het totale 
verlies van de kontrole over de witte velden) 16.Pe 3 en als je 
dan nog ...f5 zou willen spelen ben je een echt pro bleem, zowel 
voor jezelf als voor diegenen die van je houden ...  
 
C: Uw overpeinzingen zijn korrekt: vereenvoudiging is  de 
veiligste methode om wit te stoppen met het onder v uur nemen van 
uw verzwakte kooningsstelling, terwijl u tegelijker tijd de 
superioriteit van uw lopers onderstreept. Als wit b esluit om de 
dames op het bord te houden, na 12...Lg4 13.h3 Lxf3  14.gxf3, dan 
raakt wit's rochade-stelling eveneens serieus verzw akt, en zou 
hij nog steeds geen compensatie hebben voor de inef fektiviteit 
van de loper op g3. Dan kunt u de rest van het spel  zo spelen, 
dat de aktie op de damevleugel gevoerd gaat worden,  waar, in de 
praktijksituatie zoals die dan ontstaan is, wit een  stuk minder 
heeft en dus geen enkele kans op verdediging zal he bben. 
 
Strategische punten: A.1 B.4 C.10 
Geen taktische punten te verdienen.  
Totaalpunten: 20: grootmeesterniveau 
 15-19: meesterniveau 
 11-14: hoofdklasse 
 5-10: onderbond-niveau 
 0- 5: krukken-niveau. 
 
Winter - Capablanca, Hastings, 1919.  

12...Lg4! 13.h3 Lxf3 14.Dxf3 (ook na 14.gxf5 De5 kan zwart zijn 

greep handhaven, omdat h4 beantwoord wordt met ...f 6)   
14...Dxf3 15.gxf3 f6! 

De gevolgen van zwarts plan zijn duidelijk zichtbaa r: de loper 
op g3 staat volledig buitenspel. Om hem te reanimer en zou wit 
moeten spelen Kg2, Lh2, Lgl, f4 en f3, een verlies van vijf 
zetten en een pion. 16.Kg2 a5 17.a4 (om te proberen de 
damevleugel te blokkeren) 17...Kf7 18.Tbl Ke6 19.h4 Tfb8 
(Capablanca negeert wits pogingen om de h-lijn te o penen en gaat 
gewoon verder met de voorbereidingen om door de fli nterdunne 
verdediging van. wits damevleugel heen te breken) 20.hxg5 hxg5 
21.b3 c6 22.Ta2 (De poging om de zwarte loper vasr te leggen met 
22.c4 en hem zo een gevangene te maken van zijn eig en pionnen, 
wordt weerlegd door 22...b5 23.Tab1 Tb7 gevolgd doo r ...Tab8, 
waarna wit gedwongen wordt de b-lijn op te geven, e n zodoende 
een binnendringen van de zwarte torens toe te staan .) 22...b5 
23.Tha1 c4! 

 
 


