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Het eerste nummer van de tweede jaargang van de nieuwe opzet van Aanzet en ik
heb er alle vertrouwen in dat de tweede de eerste minstens evenaart.
Helaas moeten we het nu doen zonder onze typerobot Richard. maar misschien is
er iemand in ons midden die bereid is deze taak over te nemen en alles op een
discette wit plaatsen. Graag aan melden bij een van de redactie teden. Voor deze
aanzet heeft Tiemon Bos een flinke bijdrage getoverd. Wie weet kunnen wjj in de
toekomst vaker een beroep op hem doen. Vol goede moed gaan we dus verder met
dezelfde redactieleden en met wellicht nog meer vaste medewerkers. Ik noem nu in
dit verband Van der Kooij, die net als in het vorige nummer ook nu weer een prima
bijdrage levert.
Op de leuke en leerzame rubriek van Wim Stevens verwacht ik van de leden
voortaan wat meer reacties. Ons ledental stabiliseert zich gelukkig. Als nieuwe
leden konden we Chris van der Straat, Rutger Aalbregtsen, Bert Janmaat en Dik de
Jong welkom heten.
Ik hoop dat ze het bij ons prima naar hun zin zullen hebben.
En leden, wat meer adverteerders en donateurs kunnen we wel gebruiken. Zet er
eens een paar mat! En dan. We schaken weer en dat is vooral wat ons bindt.
De interne is weer in goede handen bij Tino. onze strenge, gelukkig maar.
Oldenkamp beheerst weer het materiaal, Reinders verzorgt weer de wekelijkse pers
en met z'n allen dragen we onze club. HOUDEN ZO !"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

REDAKTIE
Gert Jansen
Anky Lunenborg
Wim Stevens

Noorderweg 3
Zuidwolde
Weth.Gruppenstraat 5 Holl'veld
Lagelandkamp 21
Pesse

?????
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05287-1901
05284-1236
05181-1685

DE LEDENLIJST
VERHUISD? TELEFOON VERANDERD? OF ANDERS..........
GEEF DIT DOOR AAN ANKY LUNENBORG
Aalbregtse J.
Berg W. de
Bos T.
Bosma M.
Dadkhodaie S.
Doornbos F.
Dun G.
Eggersman M.
Hofman R.
Hofstee K.
Hofstra M.
Hoorn J. G. van
Janmaat B.
Jansen G.
Jong D. de
Jonge L.de
Jonker M.W.
Kooij A.van de
Kord N.
Kremer H.
Krikken J.
Krol G.J.

Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen

Lunenborg A.
Meer L. van der
Mol C.
Nijmeijer P.
Noordam R.
Oldenkamp J.
Oosten W.van
Piepot W. A.
Pieters J.
Rehorst W.
Reinders H.
Riethorst K.J.H.
Seventer T. van
Snuverink M.
Stevens W.
Storm J. P.
Straat C.van der
Straat R.H.
Til J.van
Vries R. de
Wetten A. van
Zijffers R.

Pesse
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Zuidwolde
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
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Holl.veld
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Pesse
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Aalden
Hoogeveen
Hoogeveen
Dedemsvaart
Tiendeveen
Pesse
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Pesse
Hoogeveen
Hoogeveen

SCHAKEN TOCH UIT ZESDE EEUW
AMSTERDAM - Italiaanse schaakstukken passen in de theorie.
Schaakhistorici kunnen opgelucht ademhalen. De theorie dat het schaakspel in de
zesde eeuw is ontstaan in Azië is van een lastige smet ontdaan. De ene vondst die
niet strookte met de gangbare visie, een set van achttien stukken uit de derde eeuw,
is verkeerd gedateerd, zo blijkt uit Science van 26 augustus.
Deze mysterieuze schaakstukken gesneden uit dierenbot, werden in 1932 in
Venafro in zuid-Italië ontdekt in een Romeins graf uit de derde eeuw. Dat gaf
enkele dwarse historici de kans om alternatie ve theorieën te propageren. Het spel.
zo werd geopperd, zou al in de eerste eeuw zijn ontstaan: het Romeinse spel
latrunculi was eigenlijk een vorm van schaken; en een compromisvisie: een
Romeins legionair zou het schaakspel hebben meegebracht van een campagne in
het oosten. Die laatste visie redde de oosterse oorsprong, maar de datering bleef
een moeilijk punt.
Het schaken, zo wordt aangenomen, is in de zesde eeuw ontstaan in India, zij het
dat de eerste daadwerkelijke bewijzen voor de beoefening van het spel afkomstig
zijn uit Perzië. Met de Moren kwam het schaken in de achtste eeuw naar Europa.
Romeinse schaakstukken uit de derde eeuw passen slecht in dit beeld.
Inmiddels is de dateringstechniek zo ver voortgeschreden dat slechts enkele
grammen materiaal nodig zijn voor een koolstof-14 datering.Voorheen waren dat
nog honderden grammen. In oktober vorig jaar gaf Italië een beetje materiaal vrij
dat van het zwaarste stuk was afgeschraapt. Dit materiaal werd aan laboratoria in
Napels en in Sydney gestuurd. Deze komen, zo blijkt uit Science van 26 augustus,
tot de conclusie dat de stukken stammen uit de periode tussen 885 en 1017.
Een hele opluchting voor de schaakhistorici, maar nu rest nog de vraag hoe deze
schaakstukken in een Romeins graf terecht zijn gekomen en daarover kun je
minstens veertig jaar ruzie maken.
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RANGLIJST NA 5 RONDEN
Naam
Punten. Waard. Weerstand
l Mol C.
267.5 60
2 Krol G.
235.5 59
3 Kooy A. van de
227.0 58
4 Meer L. van der
211.0 57
5 Hofman R.
202.5 56
6 Oosten F. van
193.5 55
7 Rehorst W.
186.5 54
8 Noordam R.
174.5 53
9 Stevens W.
169.5 52
10 Hofstee K.
158.5 51
710.0
11 Jong D. de
158.5 50
519.0
12 Oldenkamp J.
153.0 49
757.5
13 Bosma M.
153.0 48
711.0
14 Jonge L. de
148.5 47
15 Til J. van
139.5 46
803.0
16 Riethorst K.
139.5 45
662.5
17 Dun G.
137.5 44
18 Storm J.P.
128.0 43
19 Jansen G.
127.0 42
20 Hoorn J. van
117.0 41
21 Reinders H.
115.0 40
755.0
22 Doornbos F.
115.0 39
533.0
23 Krikken J.
112.5 38
24 Vries R. de
109.5 37
25 Seventer T. van
105.5 36
26 Berg W. de
104.5 35
27 Straat C. van der
102.5 34
28 Piepot W.
102.0 33
29 Hofstra M.
94.5 32
30 Snuverink M.
93.0 31
31 Eggersman M.
90.5 30
32 Jonker T.
86.5 29
33 Lunenborg A.
78.0 28
489.0
34 Kremer H.
78.0 27
419.0
35 Bos T.
69.0 26
36 Zijffers R.
66.0 25
37 Kord N.
64.5 24
38 Straat H.
63.0 23
39 Dadkhodaie S.
54.0 22
40 Wetten T.van
35.0 21
41 Nijmeijer P.
20.0 20
42 Aalbregtse R.
19.0 19
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STAND PER GROEP NA 5 RONDEN
Groep A:
In groep A gaat Christiaan Mol zoals verwacht op kop. Hij heeft dit bereikt met
een fantastische score van 4.5 uit 5. Let ook op de hoge positie van Van de Kooy,
die vorig jaar na een inzinking in de B-groep speelde. Onderaan heeft Saïd het
moeilijk. Vorig jaar nog net in de A-groep gebleven en nu alweer in de onderste
regionen. Blijkbaar is dit niveau voor hem toch iets te veel van het goede.
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mol C.
Kooy A. van de
Oosten F. van
Stevens W.
Jonge L. de
Til J. van
Jansen G.
Vries R. de
Seventer T. van
Eggersman M.
Lunenborg A.
Dadkhodaie S.

267.5
227.0
193.5
169.5
148.5
139.5
127.0
109.5
105.5
90.5
78.0
54.0

60
58
55
52
47
46
42
37
36
30
28
22

Groep B:
Bij de B-spelers gaat Krol op kop. Hij doet dat met een 100% score (4 uit 4).
Daarachter is het dringen. Het verschil tussen de nummer 2 en de nummer 10 is
slechts honderd punten. Aan de onderkant moeten Straat en Van Wetten hun best
doen om niet in de C-groep te belanden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Krol G.
Rehorst W.
Hofstee K.
Oldenkamp J.
Storm J. P.
Hoorn J. van
Reinders H.
Doornbos F.
Krikken J.
Jonker T.
Straat H.
Wetten T. van

235.5
186.5
158.5
153.0
128.0
117.0
115.0
115.0
112.5
86.5
63.0
35.0

59
54
51
49
43
41
40
39
38
29
23
21

755
533

Groep C:
De C-groep wordt aangevoerd door Van der Meer, gevolgd door Hofman. Zij lijken
op weg terug naar de B-groep. Ook Noordam doet het goed. Vorig jaar in de
onderste regionen, nu op een uitstekende derde plek. De rode lantaarn is in handen
van Peter Nijmeijer en Rutger Aalbregtse die tot nu toe alleen nog maar nullen
gescoord hebben, maar daar zeker verandering in zullen brengen.
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l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Meer L. van der
Hofman R.
Noordam R.
Jong D. de
Bosma M.
Riethorst K.
Dun G.
Berg W. de
Straat C. van der
Piepot W.
Hofstra M.
Snuverink M.
Kremer H.
Bos T.
Zijffers R.
Kord N.
Nijmeijer P.
Aalbregtse R.

211.0
202.5
174.5
158.5
153.0
139.5
137.5
104.5
102.5
102.0
94.5
93.0
78.0
69.0
66.0
64.5
20.0
19.0

57
56
53
50
48
45
44
35
34
33
32
31
27
26
25
24
20
19

OVERZICHT 1E RONDE
Aalbregtse R.
Bos T.
Bosma M.
Dadkhodaie S.
Dun G.
Hoorn J. van
Jong D. de
Krikken J.
Mol C.
Oldenkamp J.
Oosten F. van
Piepot W.
Rehorst W.
Reinders H.
Riethorst K.
Straat C. van der
Til J. van
Wetten T. van
-

Kremer H.
Hofstra M.
Kord N.
Jansen G.
Nijmeijer P.
Straat H.
Berg W. de
Hofstee K.
Seventer T. van
Kooy A. van de
Eggersman M.
Noordam R.
Storm J.P.
Krol G.
Snuverink M.
Meer L. van der
Stevens W.
Doornbos F.

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

OVERZICHT 2E RONDE
Berg W. de
Doornbos F.
Eggersman M.
Hofman R.
Hofstee K.
-

Hofstra M.
Oldenkamp J.
Jonge L. de
Riethorst K.
Jonker T.

1-0
0-1
rem
1-0
1-0
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Jansen G.
Kooy A. van de
Kord N.
Kremer H.
Lunenborg A.
Meer L. van der
Nijmeijer P.
Noordam R.
Seventer T. van
Snuverink M.
Stevens W.
Straat H.

-

OVERZICHT 3E RONDE
Berg W. de
Bos T.
Eggersman M.
Hofstee K.
Jansen G.
Jong D. de
Jonge L. de
Jonker T.
Kooy A. van de
Kremer H.
Krikken J.
Krol G.
Meer L. van der
Mol C.
Nijmeijer P.
Straat H.
-

Mol C.
Oosten F. van
Piepot W.
Dun G.
Til J. van
Bos T.
Jong D. de
Bosma M.
Dadkhodaie S.
Aalbregtse R.
Vries R. de
Krikken J.

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

Snuverink M.
Riethorst K.
Dadkhodaie S.
Hoorn J. van
Lunenborg A.
Bosma M.
Seventer T. van
WettenT.van
Stevens W.
Piepot W.
Noordam R.
Oldenkamp J.
Dun G.
Oosten F. van
Straat C. van der
Rehorst W.

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

Zomerzotheid
Zo langzamerhand weten de meeste leden mijn adres wel te vinden.
De belangstelling voor de zomerschaakgekte groeit nog steeds.
In totaal waren er 21 deelnemers die afhankelijk van het weer in de keet, broeikas
of buiten schaakten. We zijn nog bijna twee maanden doorgegaan.
Ook nu weer berustte de leiding bij Wim Stevens.
Zoals gebruikelijk speelden we twee partijen per avond met 45 min.p.p.p.p.
Ook in deze competitie was Luuk van Kooten de sterkste.Hij won dus de Ten ArIoTrophee. Bert Janmaat werd 2e, en ik 3e, Christiaan 4e en Wim Stevens en Saïd
deelden de 5e plaats.
De baggerturf ging deze keer naar ...... .(geen ruzie)
Doen we dit het volgende jaar weer? Ja dus!
Gert.
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OVERZICHT 4E RONDE
Bosma M.
Dadkhodaie S.
Dun G.
Hofstra M.
Hoorn J. van
Jonker T.
Kord N.
Krol G.
Noordam R.
Oldenkamp J.
Oosten F. van
Piepot W.
Seventer T. van
Snuverink M.
Stevens W.
Straat C. van der
Til J. van
Vries R. de
Zijffers R.
-

Meer L. van der
Lunenborg A.
Hofman R.
Nijmeijer P.
Rehorst W.
Krikken J.
Aalbregtse R.
Hofstee K.
Reinders H.
Straat H.
Jonge L. de
Jong D. de
Eggersman M.
Bos T.
Jansen G.
Berg W. de
Mol C.
Kooy A. van de
Kremer H.

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

OVERZICHT 5E RONDE
Aalbregtse R.
Bosma M.
Dadkhodaie S.
Dun G.
Hofstra M.
Jonge L. de
Krikken J.
Lunenborg A.
Meer L. van der
Mol C.
Oldenkamp J.
Piepot W.
Reinders H.
Riethorst K.
Seventer T. van
Snuverink M.
Stevens W.
Straat H.
-

Bos T.
Straat C. van der
Krol G.
Kord N.
Kremer H.
Til J. van
Wetten T. van
Eggersman M.
Noordam R.
Kooy A. van de
Hoorn J. van
Berg W. de
Doornbos F.
Jong D. de
Jansen G.
Nijmeijer P.
Oosten F. van
Jonker T.

0-1
1-0
0-1
rem
1-0
rem
1-0
1-0
rem
rem
1-0
rem
0-1
rem
0-1
1-0
0-1
0-1
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RATING uit het boekje van de NOSBO 1993-1994
Kooten L. van
Mol C.
Janmaat B.
Lunenborg A.
Jansen G.
Oosten F. van
Seventer T. van
Vries R. de
Hofstee K.
Dadkhodaie S.
Eggersman M.
Til J. van
Jonge L. de
Riethorst K.J.H.
Hoorn J.G. van
Stevens W.
Kooy A. van de
Oldenkamp J.
Rehorst W.
Krikken J.
Hofman R.
Doornbos F.
Straat R.H.
Wetten T. van
Krol G.J.
Jonker T.
Meer L. van de
Bosma M.
Bos T.
Storm J.P.
Dun G.
Piepot W.A.
Reinders H.
Berg W. de
Nijmeijer P.
Zijffers R.
Kord N.
Kremer H.
Noordam R.
Hofstra M.
Snuverink M.

1910
1780
1765
1690
1690
1665
1630
1600
1595
1560
1525
1525
1510
1495
1490
1490
1485
1485
1485
1480
1455
1420
1420
1405
1395
1385
1375
1365
1340
1330
1310
1305
1270
1235
1235
1220
1195
1195
1125
1115
1100
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Met lichte weemoed kijk ik nu terug op mijn jaren bij Schaakclub Hoogeveen. Het
is hier in Groningen heel anders, veel massaler. Natuurlijk worden ook hier de
stukken met bosjes tegelijk weggegeven, maar niet meer bij mijn tegenstanders.
Nadat ik namelijk in de eerste ronde een vlot aanvalspartijtje gewonnen had (zie
onder), werd ik direct in een hoge groep geplaatst. Het ernstige gevolg is, dat ik nu
elke week opnieuw ratinghouders met een 2000 + score tegenover mij zie. Mijn
resultaat is daardoor gedaald tot een miserabele 50%. Nee, grote ego's worden hier
meteen gekraakt.
Ik heb ook het geluk gehad, dat ik gevraagd ben om in een KNSB-team te spelen
voor Groningen. Dat betekent dus negen zaterdagen het land door om afgemaakt te
worden. Afgelopen zaterdag moesten wij in Arnhem spelen. Na eerst tweeënhalf
uur gereisd te hebben, werden wij met 6½-1½ afgeslacht. Dus ik dacht, dat wij
weer snel naar huis konden. Maar nee hoor, niet bij de Groninger schakers. Daar
schijnt het een gewoonte te zijn om naderhand uitgebreid te gaan chinezen en vele
alcoholhoudende drankjes naar binnen te gieten. De ratingpunten mogen in
Groningen misschien dan wel gemiddeld wat meer zijn, de IQ's liggen in
Hoogeveen toch duidelijk op een hoger niveau. Jullie hebben het pas slim bekeken;
elke dinsdagavond een bijzonder gezellige clubavond, waar ontspanning het
belangrijkste is en in de externe competitie rustig in de NOSBO blijven spelen.
Uiteraard hoop ik van harte dat het eerste team van Hoogeveen, dat zo door pech is
achtervolgd, weer terugkomt in de eerste of zelfs promotie klasse, waar het meer
thuishoort.
Waarschijnlijk kom ik nog een keer langs om de sfeer op te snuiven en te kijken
welke speler behalve Christiaan de meeste kansen op de grote clubbeker heeft. Wat
ik ook zal missen, zijn de grote taarten, waar tijdens de vakanties op de
vluggeravonden(?) altijd zeer fel om gestreden wordt, dat is er hier niet meer bij.
Wat gebeuren er dan vaak kleine drama's, wat wordt er dan wel niet geblunderd.
De klok is dan absoluut de grootste vijand. Het gewelddadige karakter van het
uurwerk ondervond ik laatst weer tijdens een rapidtoernooi in Meppel, waar ik nog
één zet moest doen namelijk matgeven. Dat moet niet al te moeilijk zijn zou je
zeggen, zelfs een chimpansee kan dat. Mij lukte het alleen niet, mijn rode vlagje
viel net op tijd voor mijn zielsgelukkige tegenstander...
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de gezellige drie jaren die ik op de club heb
doorgebracht, zelfs hen die mij op een vernederende manier wel eens verslagen
hebben. Misschien zal ik in de toekomst nog wel eens lid worden van Schaakclub
Hoogeveen om op hen wraak te nemen.
Luuk van Kooten
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Groningen 23-08-1994
Luuk van Kooten - Koen Haveman
l.e4,c5 2. Pf3,e6 3.d4,cxd4 4.Pxd4,a6 5.g3,b5?! 6.Lg2,Lb7 7.0-0,Lc5?! 8.Le3,Db6?
9.b4!,Lxb4 10.Pf5,Lc5 ll.Lxc5,Dxc5 12.Pd6+,Ke7 13.Pxb7,De5 14.f4!,Dxal
15.Dd6+,Ke8 16.e5!,Pe7 17.Tdl,Pd5 18.Lxd5,exd5 19.Dxd5,Ke7 20.Pd6,Pc6
21.Dxf7+,Kd8 22.Pxb5,Pe7 23.De6,d5 24.Dd6+,Ke8 25.Pc7+,Kf7 26.De6+...
zwart geeft op. 1-0
De beste stuurlui ......... ?
wit: J.L.van de Kooij, Rotterdam - zwart: A. van de Kooij, Hoogeveen
Deze stelling ontstond in een partij van het
Seniorentournooi, in juli van dit jaar
gehouden in Oosterbeek (Bilderberghotel).
Daar speelde ik tegen een naamgenoot :
J.L. van der Kooij uit Rotterdam.
Hoewel ik een toren voor stond en aan zet
was, leek mij afruil van de dames met
Dalxa5 niet goed, gelet op de drie witte
vrijpionnen, omdat mijn Koning veel te ver
weg stond, om deze pionnen nog te kunnen
tegenhouden.
Ik speelde daarom voorzichtig Dal-dl.
Uiteindelijk verloor ik toen de partij nog.
Oldenkamp, die ook deelnam aan dit
toernooi, meende in eerste instantie, dat ik
in de diagramstelling wél had moeten afruilen, en dan zou hebben gewonnen. Een
speler van de hoofdgroep: Mostertman uit Haren, met een rating van rond de 2000,
was dezelfde mening toegedaan. Maar bij analyse bleek al gauw, dat er dan voor
mij hoogstens remise zou hebben ingezeten.
Zo leek daarmee het spreekwoord te zijn gelogenstraft:
"de beste stuurlui staan aan wal".
Maar ..... Oldenkamp had voor mij nog een andere zet gezien, namelijk : Da1-e1 !!!
En inderdaad, deze zet was de winnende zet, want daarmee had zwart de witte
dame kunnen winnen.
Deze zet had ik totaal over het hoofd gezien. Het ligt ook niet zo voor de hand om
je dame achter een toren te gaan verstoppen.
Het minst slechte voor wit is dan Kc5, waarna volgt ... Td5+, Kd5:, Da5: en zwart
staat duidelijk gewonnen.
Zodoende kan toch nog worden gezegd dat de beste stuurman, i.c. ons geachte
clublid Oldenkamp, aan wal heeft gestaan.
Aad van der Kooij
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Penningen
Deze maand een onderwerp waar iedere schaker wel
gebruik van maakt. Ik hoop met een paar voorbeelden
voor- en nadelen van penningen aan te geven.
Zwart aan zet moet iets doen
aan de dreiging die van de
pion op e7 uitgaat
Mogelijkheden zijn:
1. ... Tb8 een zet die
promotie voorkomt.
of 1. ... Kf7 een zet die
promotie voorkomt en de pion
aanvalt, de pion is niet te
verdedigen.
Zwart kiest op grond van
bovenstaande voor:
1. ... Kf7 (verovert de pion)
echter wit speelt:
2. e8D+ Kxe8 (de pion is binnen)
3. La4! met deze penning wint wit de zwarte toren en
daarmee de partij.
In deze stelling speelt wit:
1. Dc4 de dame pent
tegelijkertijd de zwarte loper
en toren. Zwart zal hoe dan
ook materiaalverlies lijden
b.v.:
a) zwart zet de koning niet:
2. Tdl de zwarte toren valt
b) 1. ... Kf8
2. Tel de zwarte loper valt

c)

1.
2. Te1
3. Lxc5
4. Kg2

Kf7
De6
of
Td1
wit wint

2. Td1
3. Txd5
4. Dxc5
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Ke6
Dxd5
wit wint

nu een penning van de ergste soort die je als schaker
kan overkomen, de kruispenning. Een stuk wordt in twee
richtingen gepend.
In bijgaand diagram speelt
zwart:
1. ... ; Tc3 kruispenning en
wit kan gelijk opgeven.
want de toren op c2 staat
driemaal aangevallen en
slechts twee keer verdedigd
wit verliest dus zeker een
toren of meer, b.v.
2. Txa2 ; Txc1+
Txc3 ; Txe2
3. Kh2 ; Dh1 mat

of 2.

Kruispenningen komen in de praktijk niet zo heel veel
voor, ik kan me slechts één eigen partij herinneren met
een pracht van een kruispenning, helaas onvindbaar.
Staat het gepende stuk niet
tussen het vijandelijke
stuk en de eigen koning dan
moet er altijd aan de mogelijkheid van offers gedacht
worden, b.v.
Het zwarte paard in
diagram 4 staat gepend, maar
zwart speelt:
1. ... ; Pxe4 dameoffer
2. Lxe7; Lxf2+
3. Kf1 ; Pg3 mat
Dergelijke mogelijkheden doen zich regelmatig voor,
vaak met de koning in het midden en een loper op c4 of
c5 en een gepend paard op f3 of f6.
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oefenopgaven

oefenopgave l
wit begint

oefenopgave 2
zwart begint

wit wint door een penning

wit biedt dameruil aan als reactie op
Db4+, hij verkijkt zich lelijk

oefenopgave 3
wit begint

oefenopgave 4
wit begint

zwart wil het witte paard verjagen,
hoe reageert wit?

wit wint door een penning
hoe komt er een penning in beeld?
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Uitwerkingen inleveren bi; W. Stevens

opgave 1
zwart begint

opgave 2
wit begint

zwart jaagt de witte
wit geeft mat in zes
koning op, maakt gebruik
bij de beste verdediging
van penning en erger en wint van zwart

opgave 3
wit begint

opgave 4
wit begint

wit wint snel

zwart wint, maar hoe?
moeilijk!
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WAT PAARDEKRACHT VERMAG (2)
In de vorige AANZET (van mei '94) heb ik twee voorbeelden gegeven:
DIAGRAM 1 met mat in twee zetten door minor-promotie (Paard) en DIAGRAM
2, met mat in acht zetten, waarbij witte paarden het leeuwe-aandeel voor hun
rekening namen.
Graag wil ik daar nog drie voorbeelden aan toevoegen.
Allereerst is hier de probleemstelling van DIAGRAM 3.
Wit claimt mat in drie zetten.
Opvallend in deze, voor zwart hopeloze
stelling, is wel dat de witte stukken op de
koningsvleugel nog keurig in de beginstand
staan. Verder troont de zwarte Koning
midden op het bord, alsof hij wil zeggen :
"Ik ben niet bang. Kom maar op als je
durft." Wel, dat zal hij gauw merken.
l.Pf3. Jawel, alweer het paard !
Met andere zetten lukt het niet om de
zwarte Koning in drie zetten mat te geven.
Want dit opmerkelijke paardoffer is naar
mijn mening en ik hoop dat ik mij niet
vergis de enige mogelijkheid.
Neemt zwart het offer aan met :....Kf3: , dan offert wit opnieuw met 2.Lg2: + .
Zwart heeft nu de keus: óf in het nieuwe lokaas bijten met .... Kg2: , waarna
verassend volgt : 3 Da8 mat; óf ....Kg4:, waarna volgt 3. Dd1 mat.
Maar zwart hoeft natuurlijk het paardoffer niet aan te nemen en dan zijn er de
volgende varianten :
A. ....f5-f4. Wit antwoordt 2. c5, schaak. Speelt zwart nu .... Kd5, dan volgt 3. Dd4
mat. Neemt de opgejaagde Koning het paard .... Kf3, dan gaat hij mat met 3. Df4:
B. .... f5xg4. Nu offert wit opnieuw met 2. Ld3: . Wanneer
zwart neemt : .... Kd3: dan volgt 3. Dc2 mat. Neemt zwart
echter het paard : .... Kf3: , dan volgt een zelden voorkomend
mat: 3. 0-0 ! ;
C. .... e6-e5. Wit geeft nu schaak met 2. Da8+.
En na .... Ld5 (het enige) volgt 3. Dd5: mat ;
D. .... Tg5-g7. Ook nu speelt wit 2. Da8+.
Na .... Tb7 (weer het enige) besluit wit met
3. Db7: mat.
Opmerkelijk is bij dit probleem dat naast
de korte rochade zeven verschillende
matvoeringen met de Dame mogelijk zijn.
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In de stelling van DIAGRAM 4 is de
situatie van de zwarte Koning nog
hopelozer dan die in het vorige diagram.
De Koning, van zijn officieren beroofd
en zelfs geen kasteel meer om zich terug
te trekken, staat er wat verloren bij,
met her en der verspreid wat rondzwervend
voetvolk. Hulpelozer nog dan ridder
Don Quichot, de ridder van de droevige
figuur, want die kon nog beschikken over
zijn trouwe Rossinante, zijn uitgemergelde
paard.....
Toch heeft wit ook in deze probleemstelling
drie zetten nodig om mat te geven. Ook hier
offert wit een paard (op e5), want hij opent met
l. Ld8-g5+. Daarbij biedt hij tegelijk ook zijn loper als offer, maar met schaak.
Zwart heeft dus de keus: een van beide offers aan te nemen met ...Kg5: of ...Ke5:.
Vluchten kan niet meer? Ja dat kan ook nog, en dat is de derde mogelijkheid:
...Kg3. Er zijn dus drie varianten:
A. ...Kf4-g3 (de vluchtpoging). Wit speelt nu 2.Tfl. Hier blijkt de betekenis van
wits eerste zet Lg5, want daarmee staan alle zwarte pionnen geblokkeerd. Zwart
moet met zijn Koning zetten en graaft daarmee zijn eigen graf, ...Kh2. En wit
besluit met 3. Lf4 mat;
B. ...Kf4xg5. Nu volgt 2. f4, waarna zwart kan kiezen tussen ...Kh6, waarna volgt
3 Pf7 mat en ...Kf6, waarna mat volgt met 3.d8 Loper. Een Dame is overbodig.
Deze minor-promotie is voldoende;
C...Kf4xe5. Hoe nu verder? 2.d8 Dame zou een blunder zijn wegens pat. Hetzelfde
geldt voor 2. d8 Toren. Ook 2.d8 Loper is niet goed, want dan ontsnapt de Koning.
Maar wat dan ? Juist, alleen de promotie met Paard blijft nog over. Weer moet wit
kiezen voor de meest bescheiden oplossing:
d7-d8 Paard ! Zwart heeft twee
mogelijkheden:
....Kd6, waarna volgt 3 Pf7 mat, en
....Kd4, waarna wit besluit met 3 Pc6 mat.
Tenslotte dan nog de stelling van
DIAGRAM 5. De zwarte Koning en toren
zijn niet in staat om de promotie van
de witte e-pion tegen te houden.
De oplossing van dit probleem,
waarbij wit een mat claimt in twee zetten,
lijkt daarom wel voor de hand liggend.
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Want het wordt al snel duidelijk dat andere zetten dan de promotie e7-e8 geen kans
van slagen hebben. Noch Lg7:, noch de5: en ook niet f4 leiden tot het gewenste
resultaat. Inderdaad blijkt dus promotie van de pion op e7 de aangewezen weg.
Zo lijkt e7-e8 Dame de oplossing.
Maar deze dame-promotie blijkt te falen. En ik laat het graag aan de lezers van
AANZET over om erachter te komen waarom een dame niet voldoende is, net niet
voldoende. Maar wat dan? U raadt bet al. Wit speelt e7-e8 Paard! Alweer de dame,
die niet kan slagen, waar het paard, het op de pionnen na minst sterke stuk, wel
succes heeft. Wanneer men de stelling na l. e7-e8 Paard nader beschouwt, dan
ontdekt men iets merkwaardigs. Er dreigt namelijk nergens mat. Blijft zwart "op de
plaats rust", dan kan wit geen mat geven. Maar zwart moet zetten, en bij elk van de
acht zetten, die hij kan doen, gaat hij wel mat.
En wel als volgt:
A. ...Te7:,
2.Pc7: mat
B. ...Tc5,
2.de5: mat
C. ...Tc4,
2.bc4: mat
D. ...Tb6:+
2.Pb6: mat
E. ...Td6,
2.Pc3: mat
F. ...g6 of g5, 2.Pf6: mat
G. ...e4,
2.fe4: mat
H. ...ed4:,
2.f4: mat
Na de gegeven voorbeelden lijken me de volgende
dichtregels een toepasselijke afsluiting.
"hun wereld is niet langer bol
maar achtvierkantig vlak
een houten slagveld
waar elke seconde telt
een wereld vol
van loodzwaar zwijgen
en verborgen dreigen
het witte paard ver opgerukt
het zwarte leger onder druk
de Koning vlucht
daar boven zucht
een zwetend schedeldak ".
Aad van der Kooij
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De externe competitie
We doen weer met vier teams mee.
Behalve het eerste hebben de overige teams het vorig jaar goed gedaan.
Het eerste heeft wat recht te zetten en daarom spelers van het eerste,
we worden dit jaar ongeslagen kampioen!.
Hebben wij dat goed begrepen! In de externe speelt dit jaar Bert Janmaat mee.
Intern speelt hij in Elim en het onbreekt hem aan tijd om iedere week twee
wedstrijden te spelen.
Het voorstel van het Nosbo-bestuur om vanaf de 2e klasse en hoger de partijen
versneld uit te spelen is niet aangenomen.
Ons bestuur heeft zich daar hardnekkig tegen verzet door middel van
een rondschrijving aan alle verenigingen en dat heeft succes gehad.
Ik hoop voor alle teams op een goed resultaat in de
Nosbo-wedstrijden.
Het progamma (noteer alvast in de agenda)
SCHAKERS OP PAD
Het eerste:
Het tweede:
di l nov. uit
Hgv2
di l nov. thuis Hgv 1
di 29 nov. thuis Valthermond
do l dec. uit
Oostermoer 2
do 12 jan. uit
Oostermoer 2
dilOjan. thuis Haren 3
di 31 jan. thuis Kruit 2
vr 3 feb. uit
Kasteel 2
vr 24 feb. uit
Haren 3
di 21 feb. thuis Valtermond
di 14 mrt. thuis E.S.G. 3
di 14 mrt. uit
Kruit 2
vr 7 apr. uit
Kasteel 2
di 4 apr. thuis E.S.G. 3
Het derde,klasse 3B
Het vierde, klasse
3A
di 18 okt. thuis Leek l
ma 17 okt. uit
E.S.G. 4
ma 21 nov. uit
Eelde/Patersw. di 22 nov. thuis Klazienaveen l
di 13 dec. thuis Assen 5
vr 16 dec. uit
Assen 4
di 24 jan. uit
Lewenborg 3
di 24 jan. thuis Ter Apel 2
di 14 feb. thuis Dwingeloo
vr 17 feb. uit
Kasteel 3
do 30 mrt. uit
Smilde
di 7 mrt. thuis Klazienaveen 2
De samenstelligen van de teams zijn:
Het eerste
Het tweede
Het derde
C.Mol
J.v.Til
W. Rehorst
G.Jansen
A.v.d.Kooy
R.Hofman
A.Lunenborg
K.Hofstee
T.v.Wetten
F. v. Oosten
L. d. Jonge
T. Jonker
R.d. Vries
S.Dadkhodaie
H.Reinders
W. Stevens
M.Eggersman
F. Doornbos
T.v.Seventer
J.v.Hoorn
B.Janmaat
J. Krikken
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Het vierde
J.P.Storm
L.v.d.Meer
K.Riethorst
W.Piepot
W.d.Berg
H.Kremer

DE PARTIJ
L. de Jonge - J. van Eijk
Nog een oudje maar misschien wel de korste
partij ooit bij ons op de club gespeeld
Jelle vertelde aan het begin dat hij wat
nieuws voor Siciliaans had bedacht.
Dus aan de slag.
1 e2-e4 c7-c5,
2 Pgl-f3 h7-h6,
3 Lfl-c4 a7-a6, hier zei Jelle:
"We zijn al uit de theorie".
4 Lc4xf7 + en Jelle gaf op.
Wie nog goede mogelijkheden voor zwart
ziet kan in discussie gaan met Lieffert.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Op de jaarvergadering werd er gesproken over de nieuwst schaakklok, dus dacht ik
laat ik daar maar een blz. aan wijden. De prijs is overigens ƒ175.U wilt de wedstrijdklok die precies laat zien hoeveel tijd er nog te spelen is!
U wilt de wedstrijdklok waarbij beide klokjes even snel lopen!
U wilt de wedstrijdklok die altijd laat zien welke vlag het eerst viel!
U wilt de wedstrijdklok die 1000 uur werkt op 1 setje batterijen!
U wilt de wedstrijdklok die niet kapot gaat door "vluggeren"!
U wilt de wedstrijdklok waarmee u op 12 manieren uw partij kunt spelen!
U wilt de wedstrijdklok met gebruiksaanwijzing simpel en compleet op de klok!

U WILT DE DIGITAL GAME TIMER !

De Digital Game Timer is eenvoudig!
U start de Digital Game Timer met de AAN/UIT knop aan de onderkant, in het
display ziet u het eerste optienummer (01). Als u met deze optie wilt speten, druk
dan eerst op O.K. en daarna op START/STOP.
Vanaf dat moment werkt de Digital Game Timer als een traditionele schaakklok.
U wilt met een andere optie spelen!
Druk op +1 tot het nummer van uw keuze in het display verschijnt.
Druk op O.K., wens uw tegenstander een prettige partij en druk op START/STOP!
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De Digital Game Timer is compleet!
De Digital Game Timer biedt u 12 methodes van tijdregistratie. Het hele scala van
antiek tot modern is aanwezig. Bij elke methode zijn de meest gebruikelijke tijden
voorgeprogrammeerd.
DE 4 TRADITIONALS
"Blitz en Rapid". Hier zijn 5 minuten en 25 minuten de voorgeprogrammeerde
keuzes, maar evenals bij alle andere methodes is een handmatige instelling
mogelijk.
"Toernooi", met herhalende tweede tijdperiode. 2 Uur + 1 uur is hier de standaard.
"1 periode + Guillotine". 2 Uur + 1 uur is in deze optie voorgeprogrammeerd.
"2 periodes + Guillotine". Voorgeprogrammeerd is hier 2 uur + 1 uur + 30 minuten.
Bij al deze methodes is in het display te zien welke vlag het eerst viel. De extra tijd
voor de volgende periode wordt automatisch toegevoegd.
DE "FIDE" METHODE
De partij start op de traditionele manier met 1 of 2 tijdperiodes om een bepaald
aantal zetten te voltooien. Na de laatste tijdcontrole krijgen de spelers extra tijd
voor elke volgende zet.
DE "FISCHER" METHODE
Ook "Fischer-Rapid" geeft extra tijd voor elke volgende zet, maar begint hiermee
al bij de eerste zet. Bij "Fischer-Toernooi" krijgt men bovendien extra tijd na het
voltooien van een bepaald aantal zetten.
DE "BRONSTEIN" METHODE
Enkele jaren voor Bobby Fischer deed David Bronstein voorstellen om spelers tijd
per zet te geven.

De Digital Game Timer is flexibel!
Uw voorkeur gaat uit naar een ongebruikelijke tijd, bijvoorbeeld om de sterkere
speler een tijdhandicap te geven of om een afgebroken partij te hervatten.
Geen probleem! U kiest het optienummer voor de handmatige instelling, die voor
elke registratie methode beschikbaar is.
Na het O.K. voor het optienummer vult u met +1 en O.K. de gewenste tijd cijfer
voor cijfer in. Voor een onderbreking tijdens de partij gebruikt u de START/STOP
knop. Een correctie op de verbruikte tijd tijdens een partij, bijvoorbeeld voor een
tijdstraf, maakt u nadat u de START/STOP knop 3 seconden ingedrukt hebt.
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DRIEZET
WIT BEGINT EN GEEFT MAT IN DRIE ZETTEN !!!!

De oplossing van bovengenoemde driezet lijkt bij vluchtige beschouwing van de
stelling zeer simpel, maar het tegenovergestelde is waar.
Zwart staat practisch in een patstelling en het witte paard op g2 kan dan ook niet
verplaatst worden zonder "pat" te forceren.
Heel eenvoudig kan de witspeler in vier zetten "mat" geven, maar de opgave luidt
juist : "wit begint en geeft mat in drie zetten"!
Oplossing in het volgend nummer
Harm Reinders
oplossingen meinummer
opgave l: 1. Txd5+ cxd5
2. Pd3+
exd3
3. f4mat
opgave 2: l. ...
Tf3+
2. gxf3
De3+
3. Kg3
Dxf3+
en wit gaat mat

2. Kgl Del+
3. Kh2 Dg3+
4. Kgl Tel+
en wit gaat mat
opgave 3: dit was blijkbaar een moeilijke
wit wint als volgt materiaal: l. f5 ; Lxf5
en nu 2. Dc7 en wit wint de toren op h2
opgave 4: l. Txh6 gxh6
l. ...
Kxh6
2. Dg8+ Pxg8
2. Dg5+ Kh7
3. Lf5 mat
3. Dh4+ Kg6
4. f5 mat
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oplossingen oefenopgaven
opgave 1:1. Dg6 ; zwart heeft een moeilijke keus,
slaan gaat niet en niet slaan gaat ook niet. b. v.
l. ...
fxg6
l. ...
f5
2. Txf8+ Kh7
2. exf6
Lxf6
3. h5 en mat op
3. Txf6
en mat volgt
de volgende zet
in beide gevallen is de penning langs de f-lijn dodelijk.
opgave 2: zwart slaat dameruil af en speelt:
l. ....
Te2 en wit kan opgeven b.v.
2. Dxc5 Tgxg2+
3. Khl Th2+
4. Kgl Teg2 mat
opgave 3: wit laat het paard staan
1. Dd3 ; hxg5
2. Dg6 en mat volgt
opgave 4: de penning komt als volgt in beeld:
1. Dc7+; Ke8
2. Dc8+; Ke7
de pion op e6 staat nu gepend, wit buit dit als volgt uit:
3. Txd5 en wit wint b.v.
3. ... ; Dhl+(ofDfl+)
4. Tdl met aanval op de dame en matdreiging
eindstand laddercompetitie:
18 ptn: Doornbos, van Hoorn
7 ptn: Jansen
4 ptn: de Berg, de Jonge, Storm, Veninga
3 ptn: Almar Bakker
De vaste oplossers Doornbos en van Hoorn hadden
beiden 3 opgaven goed opgelost. Opgave 3 leverde
problemen op.
Ik kies voorlopig nog even voor de zelfde opzet van mijn stukjes. Ik hoop echter
dat er wat meer mensen hun oplossingen inleveren, ik weet dat er zich meer
mensen bezighouden met de opgaven, de oplossingen hoeven niet persé goed te
zijn om ingeleverd te mogen worden.
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Kandidatentoernooi
LINARES - Tijdens het Interpolisschaaktoernooi zorgde de vader van één der
spelers (Gata Kamsky) voor deining door de opponent van zijn zoon te bedreigen.
Short zou tijdens de door Gata verloren vierde partij tegen hem gesproken hebben.
De vader, die bokser is geweest, nam dat niet en verscheen met een paar secondanten in Shorts hotel. Short schakelde de petitie in. De PCA vaardigde daarop een
verklaring uit, waarin stond dat de vader de toegang tot de speelzaal tijdens de
vijfde partij ontzegd zou worden. Gesterkt door de extra portie adreline speelde
Gata een sublieme partij.
Gerucht: Fischer-Karpov
BELGRADO - Voormalig wereldkampioen Bobby Fischer zal later dit jaar mogelijk uitkomen tegen de regerende wereldkampioen Anatoti Karpov, de tegenstander
die hij in 1975 liet zitten en zo aan een nooit echt verdiend wereldkampioenschap
hielp. De Servische schaakpromotor Bjelica, in schaakkringen bekend vanwege
mislukte projecten, wil dit najaar een match tussen ploegen van Belgrado en
Athene organiseren. Hij zegt dat de Amerikaan in principe bereid is het als leider
van de Athene-ploeg op te nemen tegen Karpov. De Rus heeft er mee ingestemt het
team van Belgrado aan te voeren, de match moet op 28 november beginnen en zat
via sataliet-televisie worden uitgezonden. Beide teams bestaan uit zes spelers - vier
mannen en twee vrouwen - die simultaan aan zes borden spelen. Voor de Atheense
ploeg hebben behalve Fischer de Brit Short, de Amerikaan Kamski en de Griek
Kotronias ingeschreven. De vrouwelijke leden zijn de Hongaarse grootmeester
Judit Potgar en de Georgische Maja Tsjiboerdanidze.
Jan Timman. de Joegoslaaf Ljubojevic en de eveneens uit Joegoslavië afkomstige
jeugdwereldkampioen Miladinovic. alsmede de Chinese Xie Jun, de vrouwelijke
wereldkampioen, en de Joegoslavische Alisa Maric, komen volgens de lezing van
Bjelica, uit voor Belgrado
Komt u ook leuke stukjes tegen in de krant? Lever het dan in bij de redaktie

Nou nee.........
zulke stapels kopy
verwachten we niet,
maar..........
tot 13 december 1994 zijn
normale hoeveelheden
kopy welkom bij de redaktie.
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