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De eerste Balans van het nieuwe
seizoen beginnen we maar eens met
een huishoudelijke mededeling. De
redactie heeft in de jaarlijkse
vergadering besloten het aantal
Balanzen met eentje terug te brengen
naar 7. De ervaring is dat vooral in de
tweede seizoenshelft de clubbladen
elkaar zo snel opvolgen, dat het iets
meer druk oplevert dan leuk is. Op de
site in de agenda is de nieuwe
planning al verwerkt.

In het middendeel staan de
inzendingen voor de

coverwedstrijd. Het
zag er lang naar uit dat
Paul van de Steenoven de
enige inzender zou blijven,
maar in de laatste dagen
voor de deadline kwamen er
wonder boven wonder toch
nog een paar leuke

ontwerpen binnen. Kees
doet een duit in het zakje
met een aantal bijzondere
ontwerpen, die kennelijk
vooral gezien moeten
worden als een aanklacht
tegen de verdedigers van

Het Systeem.

Timo start dit seizoen met
een nieuwe rubriek. Hij is
bezig met het verzamelen
en herstructureren van het

archief, en komt daar
heel veel leuke stukken bij
tegen. Deze keer geeft hij
ons een inkijkje in de jaren
’60. De beginjaren van het

Kersttournooi, en ook
van het wisselen van de
speelavond in verband met
de opkomende

voetbaluitzendingen op televisie.

Jan Prins neemt met ons de
inzendingen voor de

schoonheidsprijs
door. Stuk voor stuk worden
de partijen van afgelopen
seizoen besproken. Moest
Arend het in de afgelopen
jaren nog wel eens
ontgelden, deze keer is Jan

buitengewoon mild
van toon. Een noviteit is dat
ook de in het forumdraadje
gepubliceerde partijen dit
keer zijn meegenomen.
Maar, de commissie is
streng: alleen partijen die
omkleed zijn met analyse

en een mooi
verhaal, dingen mee. PB

We zijn een club vol veranderingsdrift. Een jaar geleden zijn
we gestart met het plaatsen van
proefballonnen op de achterpagina van de Balans, en elke
Balans was er weer een nieuw
wild idee voorradig. Een aantal
van die ideeën heeft het uiteindelijk zelfs geschopt tot
ALV-voorstel, waarvan er ook
nog enkele werden aangenomen.
Ook dit jaar staat de achterpagina beschikbaar ter promotie van wilde en minder wilde
ideeën. Gezien zijn recente
verontwaardiging verwacht ik
binnen niet al te lange termijn
een voorstel van Kees om af te
stappen van het Keizersysteem.
En sinds voorstellen op de ALV
per direct of zelfs met terugwerkende kracht (plaatsing
externe teams) van toepassing
kunnen worden, kan het ook
zomaar lonen om campagne te
voeren voor het terugdraaien
van eerdere ALV-besluiten. (Ik
kan me zo voorstellen dat Mike
nog wel ideeën heeft over het
speeltempo!)
Gelukkig zijn er ook
veranderingen waar geen ALVbesluit voor nodig is. De Balans
krijgt een nieuwe cover. Welke
het wordt weten we nog niet, wel
staat vast dat u een stem mag
uitbrengen op een van de in deze
Balans gepresenteerde
ontwerpen. RG

Het puntje op de

i

door: René Goverde
Halverwege het vorige seizoen
leefde er op ons internetforum
reeds een levendige discussie over
hoe de eerste twee rondes van dit
seizoen ingedeeld zouden moeten
worden. Over de traditionele
indeling van bovenste helft tegen
onderste helft was in ieder geval
zoveel onvrede dat het helemaal
anders moest. En wel Zwitsers op
rating, zo was de beslissing van de
ALV afgelopen augustus, al snapte
minstens een derde van de
stemmers niet wat dat precies in
zou houden. Uiteindelijk leek een
meerderheid op de betreffende
eerste 2 clubavonden vooral blij
dat we weer gewoon gingen
schaken, en al het gelul over
indelingen achter ons konden
houden.
Of er enige correlatie is durf ik niet
te zeggen, maar we beleven een
spannende seizoensstart. Nog geen
enkele keer lukte het de koploper
deze positie te behouden. Na
achtereenvolgens Jan, Antonio en
Majnu staat momenteel Mike, die
alleen aan Paul Formanoij een
halfje af moest staan, op 1.
In een tweede linie achter de
genoemde namen zijn er een
behoorlijk aantal verassende
resultaten geweest, waarbij de
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prestaties van Jaap-Hein wel het
meest in het oog springen. In ronde 1
verschalkte hij Jacco, om in ronde 3
een verdediging op te werpen waar
Kees niet door heen wist te komen.
Tel daar bij op een nederlaag tegen
Hans Nijland en een overwinning op
Hendrik, dan kom je uit op een 12de
plaats, en een koppositie in zowel
het ELO-beker als het reuzendodersklassement.
Kijken we naar de ranglijst dan
vinden we Arnold op een
verassende plek terug. Die had
waarschijnlijk uitgekiend dat het
voor hem het meest zou lonen niet
op te komen dagen tijdens de ronden
die op Zwitsers werden ingedeeld.
Hij scoorde in ronde 3 en 4
vervolgens reguliere overwinningen
tegen Piet en Pascal, en zag dat
beloond met een fraaie 8ste plaats op
de ranglijst, daar waar hij vorig jaar
rond deze tijd rond plek 60 te vinden
was.
Vooralsnog niemand op die plek dit
jaar, want tot nog toe telt de interne
competitie maar 59 deelnemers.
Waarschijnlijk zal plek 60 echter
niet onbezet blijven, want de
afgelopen weken weten reeds een
behoorlijk aantal aanlopers ons
clublokaal te vinden. Welkom
allemaal!
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Stand Interne
Nu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
37

VW
3
5
8
9
2
1
4
18
15
6
19
7
12
10
14
21
11
13
31
29
23
16
22
24
17
39
20
25
26
27
34
30
33
46
44
35
38
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Rode Loper
Punten ∆
384 105
Mike Harzevoort
370 95
Rody Straat
349 97
Hans Nijland
340 96
Jan Prins
303 21
Olger van Dijk
301
Majnu Michaud
7
285
Antonio Carretero
7
283 92
Arnold van Gelder
282 80
Timo Können
277
Kees Volkers
2
274 83
Abderrahim el Madani
263
Jaap-Hein Vruggink
4
263 44
Chris Lutz
252 22
René Goverde
250 44
John Temming
243 55
Hans Bernink
232
Paul Formanoij
9
223 12
Jaap Kamminga
213 74
Jacco Vermeulen
206 64
Marjolein Swinkels
206 25
Taco Jansonius
206
Toon van der Ouderaa
7
200 16
Marcel Bijlsma
194 14
Simon Veldhuijzen
193
Pascal Kraal
-4
193 74
Tanja Veenstra
190
Jos Heesen
1
177 17
Klaas van der Horst
175 19
Ton van Ingen
173 21
Sebastiaan Holweg
172 46
Ronald van Houdt
166 24
Ernesto Bonne Boizan
Philipp Schapotschnikow 159
29
157 50
Pieter Bakker
154 44
Ben Westerman
154 28
Sybrand Boonstra
147 27
Dick de Bruin

Wit Afm

Score

Elo

TPR

0
0
0
2
0
0
-2
0
0
0
1
2
0
0
-1
1
0
1
-1
-1
1
0
-1
-1
1
-1
0
0
0
0
1
0
0
0
-2
0
0

3.5 / 4
3.5 / 4
3.0 / 4
3.0 / 4
2.0 / 2
2.0 / 2
2.5 / 4
2.0 / 2
3.0 / 4
2.5 / 4
2.5 / 3
2.5 / 4
2.5 / 4
1.5 / 2
1.5 / 4
2.0 / 3
2.0 / 4
1.0 / 1
2.0 / 3
0.5 / 2
2.0 / 3
1.0 / 2
1.0 / 1
1.5 / 3
1.0 / 3
2.0 / 3
1.5 / 4
0.0 / 0
0.0 / 0
0.0 / 0
1.5 / 3
0.0 / 0
0.0 / 0
2.0 / 4
1.0 / 2
0.0 / 0
0.0 / 0

1956
2057
1788
1978
1890
1920
2002
1479
1764
1730
1658
1377
1806
1919
1765
1726
1713
1744
1771
1430
1518
1566
1548
1536
1330
1390
1750
1917
1791
1533
1572
1882
0
1451
1634
1176
1940

2051
2061
1807
1871
2110
1810
1923
1729
1780
1744
1750
1770
1676
1781
1568
1586
1733
1883
1507
1030
1594
1646
0

0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
1
0
0
2
0
1
0
3
1
2
1
2
3
1
1
1
0
4
4
4
1
4
4
0
2
4
4

1502
1565
1504
0
0
0
1412
0
1510
1549
0
0

%
88%
88%
75%
75%
100%
100%
63%
100%
75%
63%
83%
63%
63%
75%
38%
67%
50%
100%
67%
25%
67%
50%
100%
50%
33%
67%
38%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
50%
50%
0%
0%

EindStand Interne
Nu
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
52
54
55
56
57
58
59

VW
50
36
28
41
32
43
53
45
37
40
42
47
49
48
57
58
55
51
52
54
56
59

Rode Loper
Punten ∆
147 58
Almer Toby
143 19
Bas Peek
141
Johan Kerssies
-4
140 24
Gerald Jager
136
Geurt van de Wal
1
135 23
Herman van der Ploeg
135 50
René de Ruiter
131 23
Peter Zwijnenburg
128
Peter Thonen
5
114
Piet Koenhein
-3
110
Henk van Lingen
-4
108
Ramazan Kilic
6
104
Hendrik Aldenburg
9
97
Mart Renders
1
93
Gerwin van der Kamp
44
93
Paul van de Steenoven
49
92
Jan Zonneveld
15
83
Elmer de Gruyl
-5
82
Sake van Wageningen
-5
78
Martin Lubbers
-3
60
Nico van Harten
-4
56
René God
14

Wit Afm

Score

Elo

TPR

0
0
-1
0
1
0
0
0
-1
0
0
1
1
2
-2
0
1
0
0
0
-1
-1

2.0 / 4
1.5 / 4
1.0 / 3
0.0 / 0
1.0 / 3
0.0 / 0
2.0 / 4
0.0 / 0
0.0 / 1
1.0 / 4
1.0 / 4
0.0 / 1
0.0 / 1
1.0 / 4
1.0 / 4
1.0 / 4
0.0 / 1
0.0 / 2
0.0 / 2
0.0 / 2
0.0 / 3
0.0 / 3

1482
1454
1316
1436
1379
1265
1119
1589
1521
1296
1222
1051
1341
1503
1479
1154
1239
966
1029
1472
1489
935

1455
1595
1554
0
1621
0
1422
0
1160
1334
1390

0
0
1
4
1
4
0
4
3
0
0
3
3
0
0
0
3
2
2
2
1
1

953
1365
987
1163
1355

1351
1125

%
50%
38%
33%
0%
33%
0%
50%
0%
0%
25%
25%
0%
0%
25%
25%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Mits elk sijn plig doe
door: Timo Können
Het ‘herenigen’ en uitzoeken van ons archief begint aardig op gang te komen.
Op dit moment dateren de oudste papieren die ik in handen heb uit 1963. Uit de
citaten hieronder blijkt dat het toen Andere Tijden waren...
Ledenlijst van U.C.S. per 1.9.1963 voor de Onderlinge – en S.G.S. comp.
(…)
16. N.J. van Harten
Rochus Meeuwiszstraat 21 overd. tel. 13913
(…)
KOMT TROUW OP DE CLUB, DUPEERT UW TEGENSTANDERS NIET!!!!!!!!
Indien men door bijzondere omstandigheden verhinderd is, laat dit
dan vooraf weten !!!! (zo mogelijk nog dezelfde week deze partij
thuis spelen; in overleg uiteraard met uw wedstrijdleider)
*
Utrecht, 12 september 1963.
Aan de leden van U.C.S.
Op de woensdag gehouden ledenvergadering is ter bevordering van het
kennisgeven van verhindering om een partij uit de interne competitie
te komen spelen een voorstel van het bestuur aangenomen.
Dit voorstel houdt het volgende in:
Bij verhindering moet U dit telefonisch of schriftelijk laten weten
aan wedstrijdleider la Pleine (…). U hebt voor deze kennisgeving de
tijd t/m donderdagavond. Van wie dàn nog geen kennisgeving is
ontvangen, krijgt definitief een reglementaire nul.
(…)
Namens het bestuur
D. la Pleine
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Okt. 1963
Mededelingen betreffende de S.G.S.-Competitie
Allereerst een volledig programma van de te spelen wedstrijden, met
het verzoek of u de data waarop uw tiental, dus u, moet spelen, wilt
noteren.
(…)
Als u de indelingen hebt bekeken, zult u het met het bestuur eens
zijn, dat onze vier tientallen een zware strijd tegemoet gaan om
tenminste hun respectieve plaatsen te behouden.
Wij vertrouwen echter op de strijdlust en de plichtsbetrachting van
onze leden. Wat onder het laatste verstaan wordt is iedereen wel
duidelijk.
Voor een goed verloop der wedstrijden volgen nu nog een paar
mededelingen:
(…)
5. Tenslotte dit dringende verzoek. Wilt u bij verhindering tijdig
de wedstrijdleider-extern op de hoogte stellen ?. Vooral
tijdig!!!!!!!
Wij wensen u prettige wedstrijden toe met natuurlijk daverende
overwinningen!. Namens het bestuur:
WEDSTRIJDLEIDER EXTERN J. de Haas, Rooseveltlaan 122, Utr. tel. 33150.
*
ONS KERSTTOURNOOI
Op Woensdag 18 december a.s. hopen wij voor de derde maal ons
kersttournooi te houden. Voor degenen, die het nog niet weten (onze
nieuwe leden), en voor degenen, die het vergeten mochten zijn (maar
dat is eigenlijk onmogelijk!), volgt hier de mededeling, dat ons
Kersttournooi inhoudt: snelschaken in een gezellige en feestelijke
sfeer, die wordt bepaald door de medewerking van alle deelnemers en
door koffie, koek, gebak en prijzen.
Het bestuur heeft besloten dit jaar géén gelegenheid tot deelneming
te bieden aan Schakers, die géén lid van U.C.S. zijn. We zijn dus
echt onder elkaar. Maar laten dan ook alle leden meedoen! Het
inleggeld bedraagt f.1,50 per persoon. Behalve de niet in geld uit
te drukken gezelligheid, enz., krijgt iedereen daarvoor twee koppen
koffie, een koekje, een gebakje en een prijs of prijsje. Ja, U
begrijpt dit goed: iedereen zal dit jaar een gang naar de
prijzentafel moeten maken!
(…)
De belangrijkste wedstrijdbepalingen zijn: (…)
2. Aanraken is zetten!
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3. De stellingen “koning tegen koning”, “koning tegen koning +
paard” en “koning tegen koning + loper” zijn technische remises, dan
niet doorspelen.
(…)
Daarna zal de voorzitter de prijzen uitreiken. Om te beginnen de
drie wisselbekers, dien indertijd door “Trouw”, “Utrechts
Nieuwsblad” en “Nieuw Utrechts Dagblad” ter beschikking zijn
gesteld.(…)
*
(bij de ‘Ledenlijst per 1.9.1964’)
UTRECHTSE CHRISTELIJK SCHAAKVERENIGING
Clubavond iedere Woensdagavond van 19.30 – 23.45 uur in het
“Bogermanshuis”, van Asch van Wyckskade 25, Utr. tel. 25743.
Dagelijks bestuur
A.D. Langerak
: Voorzitter
N.J. v. Harten : Secretaris
J.J. Versluys
: Penningm.

Overige bestuursleden
J. de Haas
: wedstr.leider-ext.
A.J. v. Luyn
: comm. van mat.
J.A.M. Polders : wedstr.leider-int.
G. Weert
: 2e secr./2e Voorz.
*

(juli 1965)
UITSLAGEN S.G.S. COMPETITIE
Zoals u ziet is er nog geen beslissing gevallen wat betreft het
kampioenschap in deze afdeling. De wedstrijd Stukken en Schijven 1 U.C.S. 1 is afgebroken met de stand van 4½ - 4½. De arbiters zijn het in
drie maanden nog niet eens kunnen worden over de uitslag van de
afgebroken partijen. Is de uitslag remise (wat U.C.S. heeft
geclaimd) dan moet er een beslissingswedstrijd worden gespeeld. De
spelers van het eerste kunnen dus nog niet met vakantie gaan!
(…) Alle resultaten overziende kunnen we tevreden zijn over de
prestaties van U.C.S. Dit is mede te danken aan het feit dat de
opkomst goed was over het algemeen, ofschoon geconstateerd moest
worden dat 5 keer geen bericht van verhindering gegeven werd.
(…) Een woord van dank is tevens op zijn plaats voor die leden, die
hun auto meerdere malen gratis ter beschikking stelden voor het
vervoer van de tientallen.
Uw wedstrijdleider-extern
J. de Haas.

10

(juli 1965)
AAN DE LEDEN VAN U.C.S.
ALS HET GETIJ VERLOOPT, VERZET MEN DE BAKENS.
Gedurende de laatste anderhalf jaar is duidelijk geworden, dat het
clubbezoek afneemt, dat dit vooral de regelmatige voortgang van de
interne wedstrijden belemmert, en dat een en ander de sfeer in onze
vereniging niet ten goede komt.
Als belangrijkste oorzaak van het voorgaande zijn te beschouwen de
voetbalwedstrijden, die in steeds grotere aantallen op
woensdagavonden door de televisie worden uitgezonden. (…)
Na informaties en besprekingen volgden op 17 juni uitvoerige
overweging van allerlei factoren (bijv. geschiktheid van avonden in
verband met avondwerkzaamheden van leden, geschiktheid van zalen,
prijzen van zalen, prijzen van consumpties) en het concrete besluit:
clubavond wordt (in september) dinsdagavond, clublokaal blijft
Bogermanhuis, van Asch van Wijckskade 25.
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK.
Neemt u zich allen voor in september weer regelmatig en met animo te
komen spelen. (…)
HOE MEER ZIELEN, HOE MEER VREUGD.
Hebt U onder Uw vrienden en kennissen thuisschakers, die bij een
clubavond op dinsdag lid van U.C.S. zouden kunnen worden? Stelt U ze
van de veranderde clubavond op de hoogte en brengt U ze eens ter
kennismaking mee!
(…)
“ALLES SAL REG KOM”.
Dit eerste deel van een uitspraak van Paul Krüger kennen wij allen.
Het tweede deel, dat wij doorgaans weglaten, maakt echter het
verschil uit tussen zorgeloosheid en gegrond vertrouwen in de
toekomst, in dit geval van U.C.S.: “MITS ELK SIJN PLIG DOE!”
(…)
Namens het bestuur,
A.D. Langerak,
voorzitter

N.J. van Harten,
secretaris

Wordt vervolgd.
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Coverwedstrijd
Na een lauwe start is de
coverontwerpwedstrijd toch nog op
gang gekomen. Maar liefst 7
ontwerpen worden in deze Balans
gepresenteerd. Okee, toegegeven,
niet alle ontwerpen zijn even serieus,
maar er zijn zeker een aantal aardige
ontwerpen bij. De inzendingen
moeten gezien worden als concept.
Natuurlijk is op de afwerking van
een aantal covers nog wel wat af te
dingen. Maar daar moet de keizer
even doorheen kijken. Het winnende
ontwerp wordt uiteraard nog een
keer nauwkeurig opgepoetst en
bijgewerkt.
De covers zijn ingezonden door:
Paul van de Steenoven (1), Pieter
Bakker (2), Jan Prins (3), René

Goverde (4) en Kees Volkers (5, 6
en 7).
De stemming verloopt volgens het
systeem Henk, zoals hij dat op de
afgelopen ALV presenteerde. Alle
Rode- en Gouden Lopers mogen een
stembriefje invullen met daarop de
ontwerpen van hun keuze. Idee is dat
je aangeeft wat je eerste keus is, en
daarna eventueel je tweede, derde,
vierde, etc. keus. Op het
voorbeeldbriefje hieronder geef ik zo
een voorkeur aan voor mijn eigen
cover, met als tweede keus die van
René. Let wel, je hoeft dus niet op
meerdere covers te stemmen, maar
het mag wel. De oude cover dingt
niet mee als ontwerp, dus daarop kun
je niet stemmen. PB
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Schaaktraining 2009-2010
door: Jos Heesen
Vrijdag 2 oktober 2009 beginnen
weer met een zestal
schaaktrainingen. Voor de Rode
Lopers met een DRL ELO van
1700+ worden de trainingen
verzorgd door Eddy Sibbing en voor
de andere Rode Lopers zal Rody
Straat de trainer zijn. Let wel: de
grens van 1700 is slechts bedoeld als
houvast voor de trainer: op dat
niveau begint hij met zijn verhaal.

Die route moet je zien te plannen,
want na elke witte zet mag het paard
alleen op een veld staan waar hij niet
direct geslagen kan worden! Met
andere woorden: vind de kortste
route door het mijnenveld.
Als voorbeeld de route van het
paard in dit diagram:

We beginnen om 20:00 uur en
stoppen (met een kleine
onderbreking om 21:00 uur) om
22:00 uur. Ruud houdt de bar (en
zaal) dan nog open tot 23:00 uur
voor de “nazit”.
Alvast als opwarmertje een aantal
“Routeplanners”. Dit zijn geen
standaard mat-in-2 stellingen, maar
oefeningen om je “bordvisie” te
ontwikkelen.
In de onderstaande stellingen is wit
aan zet en hij doet steeds achter
elkaar legale zetten (in deze
voorbeelden met het paard, de witte
koning is slechts figurant (t.b.v. een
legale stelling) en doet niets), maar
zonder op een veld te komen waar
hij geslagen kan worden (hij mag
echter zelf wel slaan). Het
uiteindelijke doel is het schaakzetten
van de zwarte koning. Maar hoe
komt het paard onbedreigd op een
veld waar vandaan hij ongestraft
schaak kan zetten?
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Het enige veld waarop het paard
veilig schaak kan geven is d3. Maar
hoe komen we daar? Bijvoorbeeld:
1.Pa3, 2.Pb5, 3.Pxc7, 4.Pb5, 5.Pa3,
6.Pc2, 7.Pb4, 8.Pd3 schaak!
Opdracht volbracht (of ziet iemand
nog een kortere route?!).
Dezelfde opdracht geldt voor de
stellingen op de volgende pagina.
Probeer het maar eens, het lijkt
eenvoudiger dan het is!
Als deze opdrachten geen enkel
probleem voor je zijn dan ben je van
harte welkom op 2 oktober
aanstaande bij de training van Eddy
Sibbing. Tot dan!

A

B

C

D
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Groeten uit:
door Kees Volkers
Het leek dit jaar een geheel
schaakloze vakantie te worden, dus
zonder ZAK of zak-schaakspel in de
koffer. Zo’n schaakspel zou
trouwens sowieso moeilijk worden,
want we mochten niet te veel bagage
meenemen. We gingen namelijk een
trektocht maken per busje door het
westen van de USA! En 12 kilo p.p.
was het absolute maximum, zo was
ons door de reisleiding ingepeperd.
Ik vond het niet zo’n probleem –
mijn tas woog 10 kilo – maar de
dames in huize Volkers raakten
volledig in paniek. Uiteindelijk
slaagden ze erin het tot 15 kilo te
beperken. Zonder handbagage.
Het was mijn eerste keer in Amerika.
We begonnen met een paar dagen
San Francisco, in een goed hotel, dus
dat was lekker binnenkomen. Daarna
echter twee weken door woestijnen
reizen en kamperen in een tent, en
dat was flink afzien. Die dingen
moet je ook eigenlijk niet meer doen
op mijn leeftijd. Nou ja, eigenlijk
was het ook wel erg leuk, maar
volgende keer toch maar liever iets
met motels en bedden en een toilet.
We eindigden de reis gelukkig weer
in een hotel, en wel in Santa Monica,
aan de kust bij Los Angeles.
Santa Monica vonden wij een
heerlijke plaats, met brede stranden
en een pier, die ooit het eindpunt
was van de beroemde Route 66 (‘It
winds from Chicago to LA, More
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than 2000 miles all the way’), fraaie
art-deco architectuur, prachtige
palmbomen, drieduizend Italiaanse
restaurants, café’s met een groot
aanbod aan heerlijke India Pale Ales,
en... een rijke schaakcultuur.
De Santa Monica Chess Club is een
van de bekendste van de USA. In
1966 was Santa Monica het toneel
van een legendarisch toernooi, dat
gewonnen werd door Boris Spassky,
vóór Bobby Fisher. Spassky won in
dat toernooi ook een partij tegen
Fisher. Op de laatste plaats eindigde
de Nederlander Hein Donner, die
nochtans de beide grote namen op
remise wist te houden.
Helaas staat er geen verslag van
Donner van dit toernooi in ‘De
Koning’.
De schaakcultuur bloeit nog steeds
in Santa Monica, zo bleek, toen ik in
de namiddag bij toeval, niet ver van
ons hotel en de Pier, aan het strand,
stuitte op een soort plein met
tientallen stenen schaaktafels, waar
vogels van allerlei pluimage, voor
driekwart ‘blacks’, zaten te schaken.
Ik mengde mij nieuwsgierig onder
de kiebitzers. Aan spelen dacht ik
niet echt, want ik kende de verhalen
van aan lager wal geraakte meesters
die op dit soort plekken hun
inkomen aanvullen ten koste van
argeloze voorbijgangers. Maar er
heerste een heel ontspannen sfeer.

Het bleek dat ik op ‘Chess Park’ was
beland, een door de gemeente Santa
Monica ingericht en door
vrijwilligers beheerd schaakpark.
Het ligt pal tegenover het bekende
‘Muscle Beach’ een speeltuin met
rekstokken en toestellen voor
gespierde homo’s en andere
exhibitionisten. Als tegenwicht
wordt Chess Park daarom ook wel
‘Brain Beach’ genoemd.
Het toeval wilde dat wij kort
daarvoor een stel oude bekenden van
ons uit Utrecht waren tegen
gekomen – ja, de wereld is zó klein –
waarvan de jongste zoon Yoran bij
Moira schaakte. We zijn toen de
volgende dag naar Chess Park
gegaan om een paar potjes te spelen.
De beheerder, een lange magere
neger die je de oren van de kop
kletste, had meteen in de gaten dat ik
de vorige dag al als kiebitzer was
langs geweest. Hij leende ons een
‘garlic bag’ met een set
schaakstukken en vertelde

honderduit over het schaakplein en
over de schakers. Ja, er werd ook
hier wel om geld geschaakt, maar
toch vooral om de lol. Hij wees een
van de blanke schakers aan, een
zogenaamde ‘speedfreak’. Die zat
nou gewoon een beetje relaxed met
iemand te analyseren, maar die
schaakte ook met een bedenktijd van
45 seconden tegen iemand met vijf
minuten en dat won hij altijd. En die
twee oudere mannen daar, dat waren
geëmigreerde Russen. En die daar,
etc. Na afloop kreeg Yoran een mooi
souvenir van ‘m in de vorm van een
oprolbare schaakmat. Wij stopten
hem een tiendollarbiljet in de hand.
Dus toch nog een ‘schaakervaring’
tijdens de vakantie, op een
bijzondere plek.
Een reportage over Santa Monica
Chess Park in de Los Angeles Times
is te lezen op de link:
http://articles.latimes.com/2008/jul/2
9/local/me-banks29
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door: Mart Renders
De volgorde van de zetten kan heel belangrijk zijn in het schaken. Zit je een
combinatie uit te rekenen, maar het levert nog niets op dan is het een idee om de
zetten waar je naar kijkt om te draaien. In plaats van zet 1-2-3 kan een andere
volgorde (bijvoorbeeld, 2-1-3 / 2-3-1 / 3-2-1 / etc.) juist wel een goede en
dwingende volgorde zijn die goed is!
In de volgende drie stellingen is de juiste zettenvolgorde cruciaal. Met dank aan
Eddy Sibbing voor het instructiemateriaal.
Stelling 1:

Stelling 2:

Stelling 3:
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Schoonheidsprijs
seizoen 2008-2009
In goede samenwerking hebben Jos
Heesen, de winnaar van de
schoonheidsprijs 2007-2008, en het
vaste lid Jan Prins van de
schoonheidsprijscommissie zich
gebogen over de gepubliceerde
partijen in de Balans en – voor het
eerst – ook partijen in het relevante
draadje op de site mee. De
commissie heeft de volgende
bevindingen:

zet Df8. De ontwikkeling met d6
was hier op zijn plaats. Een
regelrechte blunder volgde snel,
waardoor een terechte uitslag
volgde.

Majnu Michaud - Hans Nijland
1-0 (Balans 3)
Het blijkt dat 10de zet van Hans
(Dc8) niet goed is, maar dat is
moeilijk te zien. Zijn 13de zet (e6)
lijkt natuurlijk, maar na de 14de zet
(c5) is de stelling al verloren!
Blijkbaar is deze opening onbekend
voor de zwartspeler. Goed gespeeld
van Majnu die voor deze partij een
eervolle
vermelding
krijgt.

Jan Bettman - Kees Volkers ½-½
(Balans 5)
De opening is weer typisch Jan
Bettman. Na het speculatieve exf3
(hierdoor wint wit een paard op b4)
moet Jan eigenlijk aan het langste
eind trekken. Dat Kees er nog een
halfje uitsleept is een klein wonder.

Kees Volkers Jos Heesen 1-0
(Balans 4)
Hier maakt de
zwartspeler het
Kees wel heel
makkelijk met
de slechte 16de

Chris Lutz - Kees Volkers ½-½
(Balans 4)
In deze partij wordt door de
zwartspeler ten onrechte het
remiseaanbod aangenomen.

Kees Volkers - Majnu Michaud
1-0 (Balans 5)
Een leuke partij
waarin 3 lichte
stukken, met
ontwikkelingsvoor
sprong, voor een
dame worden
ingeruild. Helaas
wordt het slot
ontsierd door een
regelrechte
blunder.
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Rody Straat - Jos Heesen ½-½
(Balans 5)
Ook hier een leuke partij, waarin
partijen moeten berusten in eeuwig
schaak. De commissie vond de 19de
zet van zwart (Le4) niet goed, maar
zag geen goed alternatief (Lc2 of
Ld3?). Misschien wat voer voor de
lezers!
Kees Volkers - Klaas van der
Horst ½-½ (Balans 6)
Fijn die theorie. In 24 zetten naar
remise ‘schuiven’. Zoiets is
natuurlijk geen prijs waardig!
Jan Maarten van den Boogaart Kees Volkers 0-1 (Balans 6)
Wit denkt met zijn 21ste zet een pion
te winnen, maar opent hierdoor een
gevaarlijke aanvalslijn. Wit staat
daardoor ‘vast’' en blundert in een
remisestand met 27.Tff1 (dat had de
andere toren moeten zijn). De
opgave was ook te vroeg, want na
zwarts 27ste zet Ld2 is b4! nog
mogelijk. Lxf6 19.Txd2 Lg5 20.Tf2
Lf4 21.Lxa7 Ta8 22.Ld4 b4 23.a4
Txa4 24.b3 Ta3 25.Lb2 Ta5 26.Ld3
Tca8 27.T2f1 Ld2
Ton van Ingen - John Temming
0-1 (Balans 7).
Wit verliest kostbaar tempo met zijn
12de en 13de zet. De 22ste zet is zeer
twijfelachtig, beter gezegd een
blunder (Pbxd4 is noodzakelijk,
maar de stelling is al niet prettig).
Ton loopt met 28.c5? recht in het
mes. Goed gespeeld van John, maar
Ton?
Chris Lutz - Klaas van der Horst
0-1 (Balans . 7)
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Wit is vanaf zet 10 (a3) het spoor
volledig bijster en onderschat de
potentie van de zwarte stelling. Hij
wordt door Chris vakkundig
opgerold.
Patrick Ditmar - Henk van Lingen
0-1 (Balans . 8)
Helaas zien we bij de witspeler nog
een beginnersniveau (zet 4 Df3?; doe
dan na 4...Pb4 5.Lc4!). De witspeler
kent de loop der stukken, maar daar
is ook alles mee gezegd. Goed dat
Henk dat na 12 zetten bewijst.
Ad Goes - Pieter Bakker 0-1
(Balans 8)
Machtige lopers van Pieter
domineren het bord en hij wint
vervolgens een belangrijke
centrumpion. Hierna wordt wit
overlopen. De commissie is zeer
gecharmeerd door het spel van Pieter
en kent aan hem de schoonheidsprijs
toe!
Jacco Vermeulen - Matthias
Ehrhardt 1-0 (forum)
Helaas ontstellend zwak gespeeld
door de zwartspeler, wat door Jacco
goed wordt afgestraft.
Majnu Michaud - Jacco
Vermeulen 1-0 (forum)
Met alleen de notatie van de partij
kan deze niet meedingen voor de
schoonheidsprijs. Analyse dat willen
we!
Ton van Ingen - Jaap Kamminga
1-0 (forum)
De 16de zet van zwart (Tf8? Th6!) en
de 18de (f6?) brrrr. Goed afgemaakt
door Ton.

Ton van Ingen - John Temming
0-1 (forum)
Deze partij was ook al in de Balans
gepubliceerd (zie hierboven), maar
de commissie was nog wakker
genoeg om dat te zien.
Sebastiaan Holweg - Hans Bernink
1-0 (forum)
Helaas ook hier alleen maar de
notatie (wel een goede partij Sebas!).
Timo Können - Henk Westerman
1-0 (forum)
Pas laat gaat de zwartspeler de mist
in. 26... Dg5: dat gaat echt niet, want
de g-lijn mag niet geopend worden.
Waarom geen Tb4! Voor deze partij
krijgt Timo een eervolle vermelding!
Stefan Blom - Timo Können 0-1
(forum)
Wit trapt in een ‘openingsval’ door
ten onrechte de dame en de loper
naar de h- en g-lijn te spelen, terwijl

dat er gezond uitziet. Door de
witspeler wordt niet op een stuk
meer of minder gekeken. Na 14
zetten staat hij er twee achter en is
het bord al aardig leeg. Timo laat
nog even een steekje vallen met zijn
16de zet (Lf5 i.p.v. Lh5), maar
desondanks een eervolle vermelding!
Witspelers zijn gewaarschuwd voor
de patsboemvariant van het
Bokitosysteem!
Goede partijen en blunders, dat geeft
veel leesplezier en is soms nog
leerzaam ook.
Op de ledenvergadering is besloten,
dat de huidige wijze van jurering
blijft bestaan. Hopelijk worden er
ook dit seizoen vele partijen in de
Balans en op de site gepubliceerd,
waarbij reacties van andere leden
(doen dus!) op de publicaties in onze
(Pieter en Jan) beoordeling zullen
worden meegenomen.
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Antwoorden en oplossingen
De Omdraairegel
Stelling 1
1…Lxa3! (niet 1…Da5+? 2.Dd2) 2.Pxa3 Da5+ 0-1
Stelling 2
1…Dxd3+! (minder goed is 1…Pxf4+ 2.Dxf4 Dxd3+ 3.Kf2 en wit leeft nog)
2.Dxd3 Pxf4+ 0-1
Stelling 3
1.Pxb5 (Niet 1.Db3? a4! 2.Pxa4 Da5+ en zwart leeft nog) 1…Lxb5 2.Db3 1-0
Ook 1.Lxb5 Lxb5 2.Db3 is goed
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Proefballonnen
Een nieuw seizoen, en weer nieuwe proefballonnen! De eerste is weer van
mijzelf. Toen ik net na de ALV aan de bar nog even stond na te praten,
kreeg ik ineens een ingeving. Stom he, hoe dat soms gaat. Had ik die
ingeving een half uurtje eerder gehad, had ik het meteen aan de orde kunnen
stellen. Nu moet ik er een jaar mee wachten tot de volgende ALV! Maar
goed. Op de ALV is een nieuw plaatsingsvoorstel voor de externe
competitie aangenomen, dat in de plek komt van het rare 6+2 systeem. In
het nieuwe systeem geldt in een nieuwe vorm ook weer de 50%-regel. Maar
nu moet je minimaal 10 rodeloperavonden per jaar meedoen om je loyaliteit
aan de club aan te tonen. Toen destijds de 50% regel werd afgeschaft, is er
een andere belemmering voor in de plaats gekomen. Vanaf dat moment
kreeg je niet meer het hele seizoen 1/3 van je eigen waarde als afmelding in
de interne competitie, maar kreeg je die punten nog maar maximaal de helft
van de interne ronden. Idee achter deze manoeuvre was dat leden die weinig
spelen dan vanzelf zakken in de interne ranglijst, en dus niet meer extern
willen spelen. Dan hoef je dus niet heel bot te zeggen: ‘jij mag niet
meedoen, want je komt niet vaak genoeg’. Nu de teams op rating ingedeeld
worden, kan ook dit halfbakken systeem weer van tafel. Voortaan kan
iedereen gewoon weer het hele seizoen de afmeldingspunten krijgen.
Criticasters van het systeem zullen nu wel weer op het puntje van hun stoel
zitten. Dit betekent dan bepaalde leden het hele seizoen punten krijgen
ZONDER DAAR IETS VOOR TE DOEN?! Inderdaad, dat is het idee. Het
voordeel daarvan is, dat die leden gewoon
min of meer op dezelfde plek in de ranglijst
blijven hangen. En als ze dan in de
tweede helft van de competitie weer
Pieter:
een keer zin hebben om mee te
spelen, dan kunnen ze gewoon
Hef de onlogische
lekker een potje spelen tegen een
belemmering op en
ongeveer gelijkwaardige
geef gewoon het
tegenstander. En dat is – naar mijn
bescheiden mening – nog altijd het
hele seizoen 1/3
belangrijkste doel van het
afmeldingspunten.
Keizersysteem. PB
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