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De externe teams draaien als nooit te 
voren. Vorig jaar trokken we allemaal 

een sip gezicht, toen het ene na het 
andere team net de overkant van de 

sloot niet haalde. Dit jaar staan we al 

weken voor het eind juichend 
langs de zijlijn. Alle teams 

draaien nu lekker. En op het Vierde na 
hebben alle teams ook nog prima 

kansen op promotie. En zelf het 

geplaagde Vierde wist een nieuwe 
vorm te vinden, zodat ze tegenwoordig 

zowaar een respectabele 
middenmoter zijn geworden! 

Vanaf pagina 12 de verslagen en 
resultaten.  
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Voor wie het ontgaan is: een paar 
weken geleden deed een kleine 

delegatie Rode Lopers mee aan een 

zaterdagje rapidschaak 

in Buren. Klaas van der Horst 

was ook van de partij, en hij steeg die 
dag boven zichzelf uit. Niet alleen bleef 

hij ongeslagen, hij wist ook 

zonder enig probleem alle partijen te 
noteren. Op pagina 43 neemt hij ons 

mee naar die gedenkwaardige 
middag, waarop een doodnormale 

schaker ineens Kampioen werd.   



 
 

Verderop in deze Balans doe ik 
verslag van mijn eerste 
ervaringen bij een Haagse 
schaakclub. Leuk, maar 
onvergelijkbaar met een 
clubavond bij de Rode Loper, 
wat vooral te verklaren was 
door het ontbreken van een bar 
en de gezelligheid die daar uit 
voortkomt.  

Sinds vorige week zal er ook 
iets fundamenteels ontbreken 
aan de bar bij de Rode Loper. 
Tonnie. Onwerkelijk en 
vreselijk. In de eerste plaats 
voor haar en haar naasten, 
daarnaast ook een aderlating 
voor de club.  

Dat die club ervan van slag is, 
bleek direct uit de vele reacties 
op het internetforum. Goed om 
te zien dat het verdriet op de 
clubavond deels gekanaliseerd 
kon worden in een mooi gebaar; 
Een avond Hazes als 
gedenkavond nog voor de 
gedenkavond. Stiekem hoop ik 
dat nog vaak laat op de avond 
‘per ongeluk’ de verkeerde cd 
zal worden opgezet, zoals dat 
vaak gebeurde. 

In deze -vernieuwde- Balans 
ook aandacht voor Tonnie. 
Waar muziek vervliegt, blijft 
tekst en dus plaatsen we een In 
Memoriam. Ik heb in dat kader 
nog wel een suggestie voor de 
makers van een komend 
jubileumboek: een overzichtje 
van de bijnamen waarmee 
Tonnie veel van onze leden 
gesierd heeft. RG 

Timo heeft onlangs nieuw leven 

geblazen in het meelopers-
project. Daarin neemt een Rode 

Loper een ander lid onder zijn hoede, 

en legt hem de fijne kneepjes van 

het vak uit. Dankzij de inspanningen 
van Timo, en de bereidheid van een 

aantal sterkere spelers om hun kennis 
te delen, zijn er ondertussen toch weer 

een stuk of 4 koppels 
bijgekomen! Dat is toch een 

opsteker. Timo wil zelf ook niet 
achterblijven, en heeft een partij 

geanalyseerd die Gerwin op het forum 
heeft geanalyseerd. Het is een les 

geworden waar iedereen de 

vruchten van kan plukken.  

Rene is sinds zijn verhuizing in 
Den Haag op zoek naar een 

waardige vervanger van onze 

Utrechtse gezelligheid. Dat 

dat nog niet meevalt staat te lezen 
op pagina 48. Het is een verhaal 

waar wij als club ook nog wel iets 
van kunnen leren hoe ga je 

om met een potentieel lid? Hoe hou 
je hem binnen, en hoe schrik je hem 

af? PB 
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In Memoriam: Tonnie Vermeulen 

Door: Pieter Bakker 

Ineens, volkomen onverwacht is 
onze geliefde barvrouw Tonnie 
overleden. Ze was een rasechte 
Utrechtse, met een grote mond en 
een ontzettend klein hartje.  
Achteraf gezien is het verbazend om 
te zien hoe snel Tonnie onderdeel 
werd van onze vereniging. Dat ze 
binnen een paar weken een band 
opbouwde met die rare schakers met 
hun vreemde gedrag, waarvoor ze 
ook de wonderlijkste bijnamen 
verzon.  

Ik herinner me Tonnie uit de 
begintijd vooral van haar plagerijtjes 
en ‘Utrechtse rottigheid’, zoals ik het 
maar noem. Ik kon me niet met mijn 
rug naar de bar draaien, of ik voelde 
alweer nattigheid. Letterlijk, want 
Tonnie drukte dan snel even een nat 
doekje in mijn nek, of een paar 
spatten spoelwater. Als ik dan 
geschrokken omkeek stond ze met 
een quasi onschuldige blik net 
toevallig de andere kant op te kijken. 
Met een ingehouden lach op haar 
gezicht. Ik mocht haar graag. En 
door die vriendelijke plaagstootjes 
over en weer bouwden we snel een 
band op. Net zoals ze dat met veel 
anderen op een andere manier ook 
deed. 

Gedurende de schaakavond ging ik 
altijd wel even een praatje met haar 

maken. Even bijkletsen. Dan 
vertelde ze uitgebreid over de dingen 
die haar bezig hielden. Over de 
verzorging van haar moeder, die bij 
haar in woonde. Of vol 
grootmoederlijke trots over haar 
kleinkinderen. Heel openhartig, en 
vaak ook met erg veel humor en 
zelfspot. En natuurlijk ging het vaak 
over haar trouwe viervoeter Spike en 
later ook uitgebreid over het kleine 
katje dat ze in huis genomen had 
toen Spike was overleden.  

Ik weet niet precies waar het hem in 
zat, maar op een schaakavond 
zonder Tonnie achter de bar was het 
toch altijd een beetje saaier dan 
anders. Ze was zo’n prettige 
uitgesproken persoonlijkheid achter 
de bar, dat ze iets extra’s aan de 
avond gaf.  

Op haar begrafenis werden verhalen 
voorgelezen van haar buren, en 
droeg haar zoon een prachtig gedicht 
voor. Uit alles bleek dat Tonnie in 
haar dagelijkse leven niet anders was 
dan wij haar kenden. Altijd bereid 
iemand een helpende hand toe te 
steken, even op de buurkinderen te 
passen, of even ergens bij te 
springen. Zichzelf weg te cijferen. 
En altijd in voor een praatje en een 
lach.  

Tonnie, we missen je nu al. 
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Dalers: 

Pieter 
Toon 

Hans B. 

-9 
plekken 

In de lift: 

 

Peter 

+ 11 
plekken

Het puntje op de i 
door: Henk van Lingen 

Wanneer ik mij op zondagmiddag 
zet aan het schrijven voor de Balans, 
klinkt op de radio de traditionele 
Palmzondag uitvoering vanuit het 
Concertgebouw. De Matthäus van 
Bach dus. Ook voor seculiere lieden 
als ik nog altijd een ijkpunt. In het 
bekende slotkoor horen we: 

Wir setzen uns mit Tränen nieder 
Und rufen dir im Grabe zu: Ruhe 
sanfte, sanfte ruh! 

Het is wellicht een profaan 
bruggetje, maar uiteraard moet ik 
daarbij denken aan de ons afgelopen 
week zo abrupt ontvallen Tonnie 
Vermeulen. De clubavond vorige 
week was door dit niet te vatten 
verlies natuurlijk bijzonder, en 
onwerkelijk. Onze voorzitter leidde 
de avond in met enige woorden en 
een minuut stilte, waarna de 
meerderheid er voor koos om toch 
maar te schaken. Bovendien speelde 
het Tweede thuis een stadsderby 
waarbij het de koppositie vasthield. 
In de loop van de avond druppelden 
er nog de nodige leden binnen, om 
het verlies een plaats te geven. Toen 
het Tweede de winst binnen had, 
klonk de favoriete muziek van 
Tonnie. En die kwam niet van de 
Harp des Heeren, maar van de ons 
ook al te vroeg ontvallen 
Amsterdamse vertolker van het 
levenslied. Tonnie: Het is koud 
zonder jou. 

Prijs- en positievechters 

In de interne blijft de stand aan kop 
ongewijzigd. 
Zoals bij het 
uitroepen van 
een Kerst-
kampioen in een 
eerdere Balans 
al voor-
zien, 
kunnen we 
met de in-
middels aan-
gebroken lente 
ook de kampioen 
al wel duiden: 
Rody schoof 
woensdag eenvoudig 
Mart opzij. Weliswaar 
had Rody zich in 
ronde 22 in Jan ver-
slikt (zijn eerste 
verlies intern 
sinds ik statistieken 
publiceer!), maar daarna 
volgde bekerwinst op 
Kees en een remise tegen 
de goed draaiende 
herintreder Louis. Jan 
daarentegen verloor al van de dit 
seizoen ijzersterke Olger, en 
afgelopen woensdag mocht de 
titelhouder tegen Klaas. Dan weet u 
het wel: Klaas weerlegde voor de 
zoveelste keer Jans Caro-Kann. 
Klaas is sowieso in goede doen: hij 
won het voorafgaande weekend een 
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rapidtoernooi in de Betuwe, 
waarover meer elders in de Balans. 

Is alle spanning dus uit de interne? 
Natuurlijk niet. Het bekertoernooi is 
aan de halve finales toe, waar 
Antonio en Ben zich woensdag voor 
plaatsten, nadat eerder al Rody en 
Jacco deze fase hadden bereikt. 
Daarnaast gaat er de laatste maanden 
van de competitie ook met een 
schuin oog gekeken worden naar de 
plaatsingslijst voor de externe 
competitie volgend jaar. Dat gaat 
zoals bekend niet meer op volgorde 
van de Keizerlijst, maar op 
clubrating met een drempel. Eén van 
mijn webpagina’s geeft de 
tussenstanden. Chris lijkt op koers 
om zijn geliefde bord 8 in het Eerste 
te heroveren. Paul heeft dit seizoen 
de nodige ratingpunten verloren en 
zal moeten vechten om zijn rol als 
Geheim Wapen in het Tweede te 
mogen blijven spelen. Simon en Bas 
schuiven met twee vingers in de 
neus van het Vierde door naar het 
Derde, waar ook nieuwkomer Fred 
zich makkelijk voor gaat plaatsen. 
Die mag zelfs nog op het Tweede 
hopen. Erelid Nico moet oppassen 
dat hij niet terugzakt naar het Vierde, 
iets waar Martin al toe veroordeeld 
lijkt. In het kader van het winnen 
van ratingpunten, kennen we 
natuurlijk ook nog de Elobeker. 
Olger mag nog hopen steller dezes 
van de eerste plaats te stoten. De rest 
lijkt kansloos. 

Liften & Trivia 

Voor de bekende liften kijken we 
naar de verschillen met ronde 21, 

waarna de vorige Balans verscheen. 
Peter stond toen 34 maar inmiddels 
23, waarmee hij de opperstijger is. 
Hij wordt gevolgd door het 
pelotonnetje Henk, Karel, Fred, Jos 
en Marcel dat 8 plaatsen wint. De lift 
naar de uitgang wordt bevolkt door 
het trio Pieter, Toon en Hans B. (-9). 
Zijn er ook nog trivia te melden? 
Kees noteerde deze periode weer 2 
remises, en is hard op weg zijn 
(gedeelde) titel van Remisekoning te 
prolongeren. Klaas staat met wit nog 
steeds op 100%, Mike met zwart op 
5 uit 6. Het klassement der 
reuzendoders wordt al het hele 
seizoen aangevoerd door Piet, die dit 
seizoen al Mart, Paul en Nico 
vloerde. En op ons webforum wordt 
zo nu en dan lustig gekeuveld over 
wie er nu wel en wie niet in 
aanmerking komt voor welke SGS- 
of teambokaal en waarom. Dat ruikt 
weer naar ALV voorstellen. Maar 
eerst gaan we nu Johns onvolprezen 
eindspeltoernooi houden. Wie weet 
komt Tonnies favoriete muziek dan 
ook weer langs.  
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Stand Interne na ronde 27 
Nu VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score % Elo TPR 

1 1 Rody Straat  1938 87 -1 6 18/21 86% 2063 2064 
2 2 Jan Prins 1700 1 -2 1 17½/26 67% 1951 1924 
3 3 Olger van Dijk 1500 35 1 10 12/17 71% 1963 2051 
4 4 Mike Harzevoort 1393 28 2 13 10/14 71% 1936 1930 
5 6 Jacco Vermeulen 1379 85 -2 8 12½/18 69% 1806 1770 
6 5 Louis Rutgers 1377 31 2 11 11½/16 72% 1811 1860 
7 7 Chris Lutz 1373 104 0 3 14½/24 60% 1836 1824 
8 8 Antonio Carretero 1329 78 -2 11 10/16 63% 1985 1935 
9 12 Hans Nijland 1301 90 -1 5 12/21 57% 1807 1825 

10 10 Majnu Michaud 1249 23 3 12 9½/15 63% 1911 1870 
11 11 René Goverde 1233 22 0 16 7½/10 75% 1933 1934 
12 9 Kees Volkers 1229 -9 0 3 13/24 54% 1735 1731 
13 15 Klaas van der Horst 1201 122 -2 15 8/12 67% 1908 1851 
14 16 Timo Können 1172 93 -1 6 11½/21 55% 1771 1777 
15 17 Ben Westerman 1134 73 -1 8 11/19 58% 1672 1708 
16 13 Mart Renders 1125 -3 -1 3 12½/23 54% 1569 1597 
17 14 John Temming 1118 22 -1 5 10½/22 48% 1739 1680 
18 19 Jos Heesen 1094 51 -3 4 12/23 52% 1719 1630 
19 21 Paul Formanoij 1076 84 -2 5 11/22 50% 1620 1533 
20 20 Marcel Bijlsma 1073 36 0 14 8½/12 71% 1604 1674 
21 18 Abderrahim el Madani 1052 -5 -2 11 9/16 56% 1686 1709 
22 22 Fred Jonkman 1011 51 1 16 7½/11 68% 1603 1620 
23 26 Peter Thonen 995 105 -1 8 11/19 58% 1544 1522 
24 23 Bas Peek 970 26 -2 9 9½/18 53% 1489 1570 
25 24 Simon Veldhuijzen 942 5 0 9 8½/18 47% 1599 1565 
26 29 Gerwin van der Kamp 924 50 0 3 13/24 54% 1511 1447 
27 30 Pieter Bakker 912 41 -2 1 11/26 42% 1482 1554 
28 25 Hans Bernink 904 1 2 9 8/18 44% 1633 1504 
29 31 Arnold van Gelder 882 35 0 9 8/18 44% 1487 1568 
30 28 Toon van der Ouderaa 873 -4 2 11 7½/16 47% 1545 1552 
31 27 Sebastiaan Holweg 864 -21 0 21 4½/6 75% 1528 1456 
32 32 Henk van Lingen 862 34 1 2 12½/25 50% 1310 1379 
33 33 Nico van Harten 847 41 -2 3 10½/24 44% 1453 1367 
34 36 Geurt van de Wal 807 71 1 4 11½/23 50% 1359 1357 
35 35 Almer Toby 800 24 1 10 7½/17 44% 1465 1434 
36 34 Taco Jansonius  800 22 0 12 6/14 43% 1496 1483 
37 37 Piet Koenhein 758 26 -1 2 8/23 35% 1285 1320 
38 42 Martin Lubbers 741 54 2 6 9½/20 48% 1416 1348 
39 40 Pascal Kraal 729 34 2 9 7/14 50% 1348 1406 
40 39 Ronald van Houdt 722 12 -1 20 4½/7 64% 1600 1594 
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Stan 

Nu VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score % Elo TPR 
41 38 Marjolein Swinkels 717 -10 0 18 3½/9 39% 1445 1408 
42 41 René de Ruiter 716 23 -2 2 9/24 38% 1135 1244 
43 44 Tanja Veenstra 691 29 2 14 5/12 42% 1362 1354 
44 43 Johan Kerssies 680 -5 1 6 8/20 40% 1232 1149 
45 45 Paul van de Steenoven 647 49 1 3 10/23 43% 1185 1216 
46 46 Sybrand Boonstra 613 20 0 13 7/14 50% 1168 1150 
47 47 Jaap-Hein Vruggink 551 -8 2 19 2½/8 31% 1359 1530 
48 48 Sake van Wageningen 547 24 0 13 5½/14 39% 1185 1183 
49 50 Jaap Kamminga 508 50 1 24 3/3 100% 1744 1883 
50 49 Arjan Bijen 494 -7 1 17 2/9 22% 1070 
51 51 Ernesto Bonne Boizan 410 1 1 26 1/1 100% 1882 1527 
52 52 Bart van Heesen 395 -1 0 25 1/2 50% 780 
53 53 Karel Manschot 389 8 2 25 1/2 50% 1185 
54 54 Ellert Assen 360 -7 -1 26 1/1 100% 1213 
55 55 Ton van Ingen 322 0 0 27 0/0 0% 1791 0 
56 56 Philipp Schapotschnikow 315 0 0 27 0/0 0% 0 
57 57 Dick de Bruin 308 0 0 27 0/0 0% 1940 0 
58 58 Gerald Jager 301 0 0 27 0/0 0% 1436 0 
59 59 Peter Zwijnenburg 294 0 0 27 0/0 0% 1589 0 
60 60 Herman van der Ploeg 287 0 0 27 0/0 0% 1265 0 
61 61 Thijs Vroegh 280 0 -2 23 0/4 0% 1011 
62 62 Cuno Reyman 273 0 -1 26 0/1 0% 743 
63 63 Miguel Alvares 266 0 1 26 0/1 0% 1111 
64 64 Bas Klaasen 259 0 1 26 0/1 0% 1385 
65 65 Ramazan Kiliz 252 0 1 26 0/1 0% 1043 
66 68 René God 251 17 0 17 1/10 10% 887 947 
67 66 Jan Zonneveld 245 0 1 26 0/1 0% 1239 1355 
68 67 Frank Wals 238 0 0 25 0/2 0% 917 
69 69 Hendrik Aldenburg 224 -7 -1 24 0/3 0% 1315 975 
70 70 Elmer de G. 196 10 1 16 0/11 0% 810 845 

 

Stan 
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Ratinglijst na ronde 27 
Nu Rode Loper Elo Start Tegen Score % TPR 
1 Rody Straat 2063 2049 1805 14/17 82% 2064
2 Antonio Carretero 1985 2010 1843 8/13 62% 1935
3 Olger van Dijk 1963 1873 1811 12/15 80% 2051
4 Jan Prins 1951 1989 1834 13½/22 61% 1924
5 Dick de Bruin 1940 1940 0 0/0 0% 0 
6 Mike Harzevoort 1936 1935 1785 7½/11 68% 1930
7 René Goverde 1933 1925 1784 5½/8 69% 1934
8 Majnu Michaud 1911 1917 1725 7½/11 68% 1870
9 Klaas van der Horst 1908 1917 1717 6/9 67% 1851

10 Ernesto Bonne Boizan 1882 1882 1127 1/1 100% 1527
11 Chris Lutz 1836 1821 1744 12/20 60% 1824
12 Louis Rutgers 1811 1785 1726 6/9 67% 1860
13 Hans Nijland 1807 1776 1775 9/16 56% 1825
14 Jacco Vermeulen 1806 1792 1586 9½/13 73% 1770
15 Ton van Ingen 1791 1791 0 0/0 0% 0 
16 Timo Können 1771 1755 1730 9½/17 56% 1777
17 Jaap Kamminga 1744 1738 1483 1/1 100% 1883
18 John Temming 1739 1767 1717 10/22 45% 1680
19 Kees Volkers 1735 1720 1691 11/20 55% 1731
20 Jos Heesen 1719 1788 1609 10/19 53% 1630
21 Abderrahim el Madani 1686 1648 1659 9/16 56% 1709
22 Ben Westerman 1672 1637 1633 9½/16 59% 1708
23 Hans Bernink 1633 1731 1584 6/15 40% 1504
24 Paul Formanoij 1620 1701 1596 8/19 42% 1533
25 Marcel Bijlsma 1604 1548 1507 8½/12 71% 1674
26 Fred Jonkman 1603 1585 1475 7½/11 68% 1620
27 Ronald van Houdt 1600 1584 1480 4½/7 64% 1594
28 Simon Veldhuijzen 1599 1623 1565 7/14 50% 1565
29 Peter Zwijnenburg 1589 1589 0 0/0 0% 0 
30 Mart Renders 1569 1532 1617 9½/20 48% 1597
31 Toon van der Ouderaa 1545 1560 1552 7/14 50% 1552
32 Peter Thonen 1544 1535 1433 11/18 61% 1522
33 Sebastiaan Holweg 1528 1533 1456 1½/3 50% 1456
34 Gerwin van der Kamp 1511 1538 1384 11/19 58% 1447
35 Taco Jansonius  1496 1511 1540 6/14 43% 1483
36 Bas Peek 1489 1437 1541 7½/14 54% 1570
37 Arnold van Gelder 1487 1460 1625 6/14 43% 1568
38 Pieter Bakker 1482 1450 1688 7/21 33% 1554
39 Almer Toby 1465 1487 1496 5½/13 42% 1434
40 Nico van Harten 1453 1537 1467 7½/20 38% 1367
41 Marjolein Swinkels 1445 1430 1528 3½/10 35% 1408
42 Gerald Jager 1436 1436 0 0/0 0% 0 
43 Martin Lubbers 1416 1483 1348 8/16 50% 1348
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Rating 
Nu Rode Loper Elo Start Tegen Score % TPR 
44 Tanja Veenstra 1362 1380 1504 2½/8 31% 1354
45 Jaap-Hein Vruggink 1359 1325 1680 2½/8 31% 1530
45 Geurt van de Wal 1359 1360 1376 10½/22 48% 1357
47 Pascal Kraal 1348 1316 1437 6/13 46% 1406
48 Hendrik Aldenburg 1315 1356 1375 0/3 0% 975 
49 Henk van Lingen 1310 1206 1379 10½/21 50% 1379
50 Piet Koenhein 1285 1295 1468 6/19 32% 1320
51 Herman van der Ploeg 1265 1265 0 0/0 0% 0 
52 Jan Zonneveld 1239 1240 1755 0/1 0% 1355
53 Johan Kerssies 1232 1297 1360 4/17 24% 1149
54 Paul van de Steenoven 1185 1164 1311 8/21 38% 1216
54 Sake van Wageningen 1185 1179 1244 5½/13 42% 1183
56 Sybrand Boonstra 1168 1176 1230 4/10 40% 1150
57 René de Ruiter 1135 1095 1454 4½/19 24% 1244
58 René God 887 904 1258 1/9 11% 947 
59 Elmer de G 810 845 1245 0/10 0% 845 
60 Bas Klaasen 1385 0 1785 0/1 0% 1385
60 Ellert Assen 1213 0 813 1/1 100% 1213
60 Karel Manschot 1185 0 1185 1/2 50% 1185
60 Miguel Alvares 1111 0 1511 0/1 0% 1111
60 Arjan Bijen 1070 0 1355 1/7 14% 1070
60 Ramazan Kiliz 1043 0 1443 0/1 0% 1043
60 Thijs Vroegh 1011 0 1411 0/3 0% 1011
60 Frank Wals 917 0 1317 0/2 0% 917 
60 Bart van Heesen 780 0 1180 0/1 0% 780 
60 Cuno Reyman 743 0 1143 0/1 0% 743 
60 Philipp Schapotschnikow 0 0 1505 7/8 88% 0 
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Ook het tweede doet wat er van ze ver-
wacht wordt. Hadden ze vorige keer de 
koppositie tijdelijk afgestaan, ondertussen 
staan ze weer keurig bovenaan. De buit is 
nog niet binnen, maar de uitgangspositie is 
ideaal.  

Het Vlaggeschip laat zien dat ze duidelijk 
vorig jaar ten onrechte uit de Promotie-
klasse zijn gekukeld. Ondertussen zijn ook 
Hoevelaken, Baarn en Ons genoegen 
overvaren, en ligt het eerste vast op koers 
naar promotie.  

Het Vierde is na zes competitieronden 
opgeklommen, en mag gezien worden als 
een degelijke middenmoter. Met nog een 
wedstrijd tegen het zwakke Hoogland in 
het verschiet lijkt het seizoen toch nog 
aardig uit te pakken. PB 

Bij het Derde kunnen de flessen alweer 
ontkurkt worden. Met nog 1 wedstrijd te 
gaan is de promotie naar de 2de klasse al 
binnen, en wordt de huldigingstocht alweer 
gepland. Arnold flikt het weer! 

 

 

  

De Rode Loper 2 5½ Moira-Domtoren 2 2½ 
Ons Genoegen 1  5 De Rode Loper 1 3 
De Rode Loper 4 6 Doorn-Driebergen 3 2 
Nieuw Amelisweerd 5 De Rode Loper 2 3 
De Rode Loper 3 4 SSC 1922 3 4 
De Rode Loper 1 4½ Baarn 1 3½ 
Hoevelaken 1 3 De Rode Loper 1 1 
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De koploper gevloerd! Leve 
de koploper! 

door: Kees Volkers 

Vrijdag 5 maart was een belangrijke 
dag voor Het Tweede. De prestaties 
van de Reserves tot dusverre waren 
boven verwachting, met een 
gedeelde tweede plaats achter de nog 
ongeslagen koploper Amelisweerd 
als voorlopig resultaat. Eerder die 
week had concurrent Vianen 
verloren van nota bene hekkensluiter 
Zeist. En nu mochten de mannen 
tegen de koploper in een directe 
confrontatie bewijzen of ze 
inderdaad zo goed waren, en niet 
dankzij Vrouwe Fortuna zo hoog 
stonden. Bij winst zouden wel heel 
goede zaken gedaan worden! 

Het project werd serieus aangepakt. 
Een bliksemconferentie per mail 
leidde tot wat subtiele wijzigingen in 
de opstelling en daarna moest het 
dan maar gebeuren. De afloop is 
inmiddels bekend: in het zweterige 
zaaltje bij Moira – waar Amelis-
weerd te gast is – werd met 3-5 
gezegevierd!   

Het grootste compliment gaat uit 
naar de eerste twee borden. Zowel 
Chris als Timo hadden de opening 
tevoren op het bord gehad! Zo kwam 
Chris op bord 1 al in het begin 
gunstig te staan tegen de 
avontuurlijke grappenvlechter Jan 
Bettman, die eigenlijk de hele partij 
achter de feiten aan moest lopen. 
Koele Chris wist alle vallen te 

omzeilen en mocht mat zetten en 
zelfs een klein applaus van zijn 
tegenstander in ontvangst nemen. 
Van tevoren was op bord 2 op 
Timo’s gevreesde Bokito gerekend. 
Ook dat pakte geweldig uit! Dus 
twee volle punten op de topborden, 
mede dankzij wat voorbereiding!  

Bord 3 en 4 waren voor Jacco en 
mezelf. Hier werden twee halfjes 
gescoord. Jacco bracht met een 
avontuurlijke variant tegen het Frans 
zijn tegenstander in diep gepeins, 
maar deed het toen zelf niet goed. 
Hij verloor een pion, maar wist een 
eindspel met ongelijke lopers te 
bereiken, zodat zijn tegenstander wel 
in remise moest berusten. Zelf 
speelde ik tegen ex-Rode Loper 
Pascal Boittin, die niet goed wist wat 
hij tegen mijn draak moest beginnen. 
Ik heb nu spijt dat ik die partij niet 
heb uitgespeeld, maar remise heb 
gegeven in gewonnen stelling. De 
verklaring is dat iedereen al klaar 
was, we inmiddels met 4½ - 3½ voor 
stonden en ik ongelofelijk blij was 
met de teamwinst. Ik had geen zin 
meer in het eindspel met drie 
pluspionnen, maar met de dames nog 
op het bord, omdat ik met de 
mannen de overwinning wilde vieren 
aan de bar! Komt bij dat ik Pascal 
als een vriend beschouw. Maar goed, 
in onze poule kan ieder halfje 
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belangrijk zijn, dus had ik er voor 
moeten gaan. 

Op bord 5 en 6 ging het heel wat 
minder voorspoedig. En omdat deze 
borden als eerste klaar waren, en we 
toen dus met 2-0 achter stonden, gaf 
dat vooral bij supporter Nico een 
naar gevoel. Twee-nul achter in zo’n 
wedstrijd! Het snelst was Paul klaar. 
Hij verkeerde na zijn sensationele 
overwinning aan het eerste bord 
tegen Paul Keres in hoger sferen, 
maar zal nu weer terug zijn op aarde. 
Des te beter voor de eerstkomende 
wedstrijd. Hans Nijland ging op een 
lullige manier ten onder na zijn 
tegenstander volkomen overspeeld te 
hebben. Er volgde een dubieus offer 
om ‘het helemaal uit’ te maken, 
maar dat liep helaas verkeerd af.  

Dan de laatste twee borden. Hier had 
Jos na een luttel aantal zetten al een 
erg goede stelling en een uur 
tijdsvoorsprong. Zijn vermaledijde 

tegenstander verdedigde zich nog 
buitengewoon taai, maar moest er op 
gegeven moment toch aan geloven. 
Een groot compliment verdient ook 
‘invaller’ Mart, die aan bord 8 zijn 
derde volle punt op rij scoorde, nu 
tegen ex-Rode Loper Hans Koren. 
Het leek lange tijd de remisekant op 
te gaan, maar het eindspel, met 
beiden een paard en vijf pionnen, 
werd gewiekst door Mart 
binnengehaald!  

Zo werden wij de nieuwe koploper, 
en staan we – net als het 
Vlaggenschip – soeverein aan kop in 
de Eerste Klasse. Een memorabel 
moment! 

De vraag is of we die positie in de 
drie resterende wedstrijden kunnen 
vasthouden, in een poule waar 
iedereen van iedereen kan winnen, 
en met zeker vier ploegen op het 
vinkentouw.  
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Tweede maakt ook Moira in 

door: Kees Volkers 

Het tweede blijft verbazen. De 
kersverse koploper kwam de eerste 
test goed door met een overwinning 
op de reserves van Moira Domtoren. 
Dit team stond weliswaar onderaan, 
maar had wel gewonnen van Oud 
Zuylen en Paul Keres, uitgerekend 
de ploegen waartegen wij de punten 
hadden laten liggen. Uiteindelijk 
werd het een ruime overwinning, 
waarbij aangetekend moet worden 
dat Moira met vier aanvallers 
speelde, waarvan er drie verloren.  

Dan halen onze eigen invallers een 
aanzienlijk hoger rendement.  

Dit keer waren we echter volledig. 
Nadat de wedstrijd nog een minuut 
was onderbroken om onze Tonnie te 
herdenken, stonden we al rap met 20 
nul voor, omdat Chris (bord 2) zijn 
jeugdige opponent volledig 
overrompelde en Jacco (bord 5) in 
goede stelling profiteerde van een 
blunder van zijn aanzienlijk sterkere 
tegenstander. Daarna bleef het een 
hele tijd stil en ik moet zeggen dat ik 
het op een aantal borden – 
waaronder het mijne – totaal niet 
vertrouwde. Het zou dan ook een 
lange avond worden.  

Uiteindelijk werd het toch een ruime 
overwinning, waaruit maar weer 
eens blijkt dat de betere schakers 
veel beter met het eindspel overweg 
kunnen. Aan bord 3 kreeg Jos een 
‘Heesen-uit -het-boekje’ op het bord, 

compleet met pionwinst en aanval. 
Waar het mis ging weet ik niet, maar 
toen hij vroeg of remise OK was, 
dacht ik ‘meteen doen!’. Ik had toen 
al wel gezien dat de kansen op 
diverse borden in ons voordeel aan 
het keren waren. Zelf moest ik echter 
opgeven, nadat ik nog twintig zetten 
lang geprobeerd had om uit de 
ijzeren greep van een diagonaal te 
komen. Wat dus niet lukte. Mijn zeer 
bejaarde tegenstander – zo een die 
na afloop met zijn consumptiebon 
blijft zitten – speelde een goede 
partij. Daarna stond Timo aan bord 1 
opeens een toren tegen wat pionnen 
voor, had Hans N. (bord 6) liefst 
twee dames op het bord staan en had 
Paul, die kort daarvoor nog blij was 
geweest met remise, opeens een 
kwaliteit meer. Ze wonnen alledrie, 
zij het dat Paul er wel erg lang over 
deed.  

Ten slotte bord 8. Een zuchtende en 
nagelbijtende Hans B. – met een 
100% score tot nog toe – kreeg een 
Moiranees tegenover zich van 1400-
zoveel. Hans zal de opening wel te 
nonchalant gespeeld hebben. Hij 
kwam al snel onder druk en een pion 
achter in een dichtgeschoven 
stelling. Ik rekende echter op een 
schwindel van Hans in het eindspel. 
Die kwam er ook, maar toen had 
Hans nog 4 seconden op zijn klok. 
Niet genoeg dus. 
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Toch al met al een mooi 
eindresultaat en een belangrijke stap 
richting een eventueel 
kampioenschap. Wat zou dat een 
stunt zijn als zowel 1 als 2 kampioen 
zouden worden en naar de 
Promotieklasse zouden promoveren. 

Daarvoor echter moeten wij nog 
twee moeilijke wedstrijden winnen. 
Daarbij kan een 4-4 al fataal zijn. De 
eerste stap is over twee weken, tegen 
Vianen, een sterk team dat maar 
twee punten achter ons staat. 
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Derde ontkurkt alvast de 
flessen 

door: Pieter Bakker 

Het Derde kan niet meer stuk. Met 
nog één wedstrijd te spelen is de 
promotie al veilig gesteld en kan ons 
het kampioenschap nauwelijks meer 
ontgaan. Als we in de laatste 
wedstrijd tegen Oud-Zuylen 
minstens drie bordpunten scoren 
heeft onze concurrent Soest zelfs aan 
een 8-0 overwinning niet meer 
genoeg om ons van de eerste plek te 
stoten. Als we winnen worden we in 
stijl kampioen, met minstens een 
paar machpunten afstand.  

De wedstrijd tegen Soest was een 
van de spannendere wedstrijden van 
het seizoen. De eerste pot ook die we 
niet wisten te winnen. Jammer, want 
dan waren we meteen in eigen huis 
kampioen geworden.  

Voor de wedstrijd begon was er een 
beetje gedoe rondom de opstelling. 
De beide teams zaten al in de 
starthouding, maar captain Arnold 
bleef rommelen met de 
bordvolgorde. Kennelijk had Soest 
gekozen voor de tactische opstelling, 
maar had onze geslepen captain daar 
doorheen gekeken, zodat iedereen 
uiteindelijk toch de tegenstander 
kreeg die hij verdiende. Louis 
speelde voor de gelegenheid dus mee 
aan bord 4, maar trof daar wel de 
sterkste speler van Soest. Toon nam 
de honneurs waar aan het eerste 

bord, maar speelde tegen een relatief 
zwakke broeder.  

Zelf speelde ik deze keer aan bord 5, 
waar ik voor het eerst in deze 
competitie flinke tegenstand kreeg. 
In het middenspel probeerde ik me 
uit mijn gedrongen stelling te 
bevrijden met een leuk gevonden 
schijnoffer. Helaas bleek het 
allemaal net niet correct te zijn, en 
leverde ik uiteindelijk gewoon 
materiaal in. Het verloop van de 
partij was vreselijk. Ik bleef achter 
de feiten aanlopen, en werd 
genadeloos van het bord gezet. 
Jammer, want tot dan toe had ik een 
perfecte score.  

De rest van het team liet het deze 
keer ook enigszins afweten, want op 
rating hadden we de pot ruimschoots 
moeten winnen. Onze captain 
maakte het op bord 8 wel heel bont 
door van een 1300-der te verliezen. 
Gelukkig deed Louis – die een 
extern topseizoen draait – waar we 
hem voor gevraagd hadden, en pakte 
hij het volle punt. Al met al bleef de 
schade beperkt. Met 4-4 bleven we 
net binnen de marge, en zoals 
gezegd worden we waarschijnlijk op 
dinsdag 6 april bij Oud-Zuylen 
alsnog kampioen. Komt dat zien, zou 
ik zeggen! 
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Eerherstel 

door: Henk van Lingen 

Zoals u na een eerder schrijven weet, 
had het Vierde na de misère in de 
polder van Eemnes een aanbieding 
van Mefistofeles in beraad. Een 
wedstrijd later mochten we door het 
winterweer van januari naar 
Barneveld, nog verder de polder in. 
Geen van allen waren we daar 
bekend, en de routebeschrijvingen 
eindigden op een soort pleintje nabij 
het centrum waar vooral rust heerste. 
Van een mogelijke aanwezigheid 
van een schaakclub geen spoor. Wij 
wandelden na het noemen van het 
adres op aanwijzingen van een 
passant een woonwijk in, maar 
keerden na een minuut of wat 
onverrichter zake terug naar de 
plaats waar we de auto’s hadden 
achtergelaten. Vlak daarbij stond 
tussen de bossages een gebouwtje 
dat verlaten leek, althans geen licht 
verspreidde. Iemand probeerde een 
deur en warempel, daar moesten we 
zijn.  

De op eigen gelegenheid reizende 
Gerwin kende een vergelijkbaar 
scenario, maar vond met enige 
telefonische hulp van de plaatselijke 
secretaris tegen half negen toch ook 
nog zijn bord. Het mocht niet baten, 
Gerwin noteerde zijn vierde nul op 
rij. Zie ook de analyse van Timo 
elders in deze Balans. Mister 100% 
Johan won wel, en Rene wist zijn 
tegenstander rond twaalven door z’n 
vlag te krijgen. Dit was enige zetten 
voor het eind Rene’s stelling waarin 

zijn tegenstander met zwart aan zet 
was: 

Na Lf1 heeft zwart hier natuurlijk 
uitstekende kansen. Wat er gespeeld 
werd, weet ik niet. Maar Rene 
produceerde een serie schaakjes, 
noteerde op zijn gemak, en zwart 
ging door de vlag. 

Hoedanook, ons zevental ging weer 
met lege handen naar huis, dus het 
eerder genoemde aanbod werd toch 
maar aanvaard. Derhalve keerde ons 
lot prompt, al zal de scepticus 
opperen dat we de laatste 
wedstrijden van het seizoen dan ook 
tegen de staartploegen in ons poule 
mochten uitkomen.  

Eerst troffen wij in februari de 
tweede keus uit Leusden. Het was 
thuis en dus waren we op volle 
oorlogssterkte. Lange tijd was het 
spannend. Bij een stand van 1-1 
kwam Piet mij vragen remise te 
mogen accepteren. Dat leek mij 
gezien de stand voorbarig, en Piet 
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stond zeker niet minder. Nee dus. 
Even later had Piet een vrije a-pion, 
met een gelijke pionnenstructuur op 
de koningsvleugel. Een gewonnen 
stand dus wellicht, maar nog weer 
later gaf Piet wat weg waardoor het 
spaak liep. Zelf speelde ik een Evans 
gambiet. Mijn tegenstander kende 
dat niet echt, en snoepte iets te veel 
pionnen. Daardoor ontstond deze 
stelling: 

Wit staat hier florissant en ik voelde 
me dan ook Dr. Faustus. Lxf7+ Dxf7 
Txe5+ is uit. Ik deed echter Db5+, 
en na c6 was Txe5+ nog steeds 
winnend, lijkt me. Dat was ik ook 
van plan, maar om onverklaarbare 
redenen besloot ik voor de veiligheid 
toch maar met de dame te slaan op 
e5. Natuurlijk ruilde zwart de dames, 
en dertig zetten later werd het remise 
omdat Simon aan bord 1 toen de 
wedstrijd met een zege binnen had 
gehaald. Onze eerste punten dit 
seizoen, en we raakten ook de laatste 
plaats kwijt. 

In maart mochten we wederom thuis, 
dit keer tegen Doorn-Driebergen 3. 
Dit nu is een bont gezelschap. 

Allereerst hadden zij de geenarmige 
bandiet in hun midden, een 
fenomeen dat ons al bij voorbaat 
enige hoofdbrekens aangaande onze 
eigen opstelling bezorgde. Gerwin 
was de klos. Dan hadden ze een 
slechtziende bij zich, ook al met een 
eigen bord, en een geleidehond. Die 
mag natuurlijk niet geaaid worden. 
Tanja kon de smachtende ogen 
echter niet weerstaan, en werd 
getrakteerd op een stevige 
uitbrander! Voorts was er de 
teamcaptain in de persoon van oud 
burgemeester van Driebergen, en 
nog een man van in de 90, de 
sterkste schaker van het gezelschap. 
Naast een man die licht kierewiet 
leek, zat er tot slot aan bord 8 een 
dame. Bij aanvang van de wedstrijd 
maakte René dan ook aanstalten aan 
het laatste bord te gaan zitten. Ik kon 
hem echter met een subiet “René, jij 
zit gewoon aan bord 7 hoor!” nog 
net aan meneer Kierewiet koppelen. 

De wedstrijd zelf kende weinig 
problemen. Al vrij snel kwam Simon 
mij een remise aanbod melden. Ik 
verwachte geen problemen deze 
avond en stemde dus toe. 
Vervolgens won Tanja op bord 2, 
won Piet van de burgemeester, won 
René van Kierewiet en won Johan 
van de dame. Zelf verzuimde ik 
tegen de slechtziende wederom een 
Evans gambiet te winnen, het werd 
remise. In onderstaande stelling 
speelde ik e5, waarna het voordeel 
na 12...Lxd2+ 13.Kxd2 Pxd5 
14.Dxd5 d6 weg was. 
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Beter was Lxc6 of gewoon rokeren. 
Ik overzag echter niet wat de 
consequenties van een zwart slaan 
op e4 zouden zijn, en vreesde m’n 
centrum in te leveren. De wedstrijd 
was echter binnen. Resteerden nog 
de partijen van Gerwin en Bas. 
Gerwin had prima gestaan, maar 
maakte echter een foutje. De 
geenarmige wist dat met veel 
hoofdgebaren prima af te straffen. 

Als laatste was Bas aan het zwoegen 
in een vrijwel verloren stelling tegen 
de man uit het jaar 1919. Deze 
plaatste op enig moment zijn dame 
pardoes verkeerd, waarna Bas ietwat 
beschroomd met een paardvork de 
eindstand op 6-2 bepaalde. Het zal 
de leeftijd geweest zijn, al wilde de 
beste man daar niets van weten. 

Al met al rest ons in april de 
wedstrijd tegen Hoogland. Ook geen 
hoogvlieger, dus dat mag geen 
probleem worden. Hoewel, we 
moeten wel weer die polder door. 
Maar we kunnen vaststellen dat 
Mefistofeles ons van hekkensluiter 
heeft omgevormd tot prima 
middenmoter. Dat is voor ons een 
zegen in een vereniging waar alle 
andere teams fier bovenaan staan. 
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Gedetailleerde uitslagen 
DRL2 - Moira 2 5½ - 2½ 
1. Timo Können 1 
2. Chris Lutz 1 
3. Jos Heesen ½ 
4. Kees Volkers 0 
5. Jacco Vermeulen 1 
6. Hans Nijland 1 
7. Paul Formanoij 1 
8. Hans Bernink 0 

Ons Genoegen 1 - DRL1 5 - 3 
1. Jan Prins   0 
2. Rody Straat   1 
3. Olger van Dijk   1 
4. Antonio Carretero   1 
5. Mike Harzevoort   ½ 
6. René Goverde   0 
7. Majnu Michaud   ½ 
8. Chris Lutz   1 

DRL4 - Doorn-Driebergen 3 6 - 2 
1. Simon Veldhuijzen ½ 
2. Tanja Veenstra 1 
3. Bas Peek 1 
4. Gerwin van der Kamp 0 
5. Piet Koenhein 1 
6. Henk van Lingen ½ 
7. René de Ruiter 1 
8. Johan Kerssies 1 

Nw. Amelisweerd - DRL2 5 - 3 
1. Chris Lutz   1 
2. Timo Können   1 
3. Jacco Vermeulen   ½ 
4. Kees Volkers   ½ 
5. Hans Nijland   0 
6. Paul Formanoij   0 
7. Jos Heesen   1 
8. Mart Renders   1 

DRL3 - SSC 1922 3 4 - 4 
1. Toon van der Ouderaa ½ 
2. Ben Westerman ½ 
3. Sebastiaan Holweg 1 
4. Louis Rutgers 1 
5. Pieter Bakker 0 
6. Nico van Harten ½ 
7. Martin Lubbers ½ 
8. Arnold van Gelder 0 

DRL1 - Baarn 1 4½ - 3½ 
1. Jan Prins 1 
2. Rody Straat 1 
3. Klaas van der Horst 0 
4. Antonio Carretero 1 
5. Jacco Vermeulen 0 
6. Majnu Michaud ½ 
7. Timo Können 0 
8. Chris Lutz 1 

Hoevelaken - DRL beker 3 - 1 
1. Rody Straat   1 
2. Antonio Carretero   1 
3. Mike Harzevoort   0 
4. Klaas van der Horst   1 
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Stand in de poules 
SGS 1ste Klasse A 
Rang Team Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten

1 De Rode Loper 1  7 6 0 1 12 35½ 
2 HSG 3 7 4 1 2 9 30 
3 Ons Genoegen 1 7 4 1 2 9 29 
4 Amersfoort 4 7 4 0 3 8 28 
5 SSC 1922 2 7 4 0 3 8 27½ 
6 Vegtlust 1 7 3 1 3 7 30 
7 Baarn 1 7 3 0 4 6 28 
8 Amersfoort 3 7 2 1 4 5 28½ 
9 Laren 1 7 2 0 5 4 23½ 

10 Barneveld 1 7 1 0 6 2 20 

SGS 1ste Klasse B 
1 De Rode Loper 2 7 5 1 1 11 32½ 
2 Oud Zuylen 2 7 5 0 2 10 31½ 
3 Nw Amelisweerd 1 7 3 3 1 9 30 
4 Vianen 1 7 4 1 2 9 30 
5 Paul Keres 5 7 2 2 3 6 28½ 
6 Utrecht 5 7 3 0 4 6 27½ 
7 Doorn-Driebergen 1 7 3 0 4 6 27½ 
8 Gorinchem 1 7 2 1 4 5 27 
9 Zeist 3 7 2 0 5 4 23 

10 Moira Domtoren 2 7 2 0 5 4 22½ 

SGS 3de Klasse A 
1 De Rode Loper 3 6 5 1 0 11 32 
2 SSC 1922 3 6 3 3 0 9 26½ 
3 TRIO 1 6 3 1 2 7 26½ 
4 Oud Zuylen 5 6 2 2 2 6 24 
5 Hoogland 3 6 1 3 2 5 21½ 
6 En Passant 4 6 1 2 3 4 22½ 
7 Denk en Zet Advisor 2 6 1 2 3 4 20 
8 De Pion Voga 1 6 0 2 4 2 19 

SGS 3de Klasse B 
1 Het Dikke Torentje 1 6 5 1 0 11 32½ 
2 Barneveld 2 6 5 0 1 10 31½ 
3 En Passant 5 6 4 1 1 9 30½ 
4 Amersfoort 7 6 3 1 2 7 24 
5 De Rode Loper 4 6 2 0 4 4 22½ 
6 Hoogland 4 6 1 2 3 4 20½ 
7 Leusden 2 6 1 0 5 2 17½ 
8 Doorn-Driebergen 3 6 0 1 5 1 13 
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Wie Wordt “De Meest Waardevolle Teamspeler”? 
door Rody Straat 

De competitie nadert zijn einde, zowel het eerste, tweede als derde staan 
bovenaan in hun poule. Het vierde draait mee in de middenmoot. Je gaat bijna 
denken dat iedereen even waardevol is, maar aan wie heb je nu eigenlijk het 
meest? 

Kort samengevat gaat het hier om de speler die het meest koelbloedig blijft 
wanneer het er werkelijk om gaat. Wie scoort het best bij gelijke spelen en 
krappe overwinningen? Zie onderstaande tabel voor puntentoekenning: 

 Eigen score 
Teamuitslag + = - 
4-4 1 1 0 
4½-3½ winst 2 1 0 
5-3 winst 1 0 0 
5½-2½ winst en meer 0 0 0 

Rekenvoorbeeld Rody Straat 

Verloren tegen Vegtlust; 0 punten 
Gewonnen tegen Barneveld, team wint met 5-3; 1 punt 
Remise tegen SSC, team wint met 6½ - 1½; 0 punten 
Gewonnen tegen HSG 3, team wint met 6½ - 1½; 0 punten 
Gewonnen tegen SGA 4, team wint met 5½ - 2½; 0 punten 
Gewonnen tegen Baarn, team wint met 4½ - 3½; 2 punten 
Gewonnen tegen OG, team wint met 5 - 3; 1 punt 
Totaal 4 punten. 

Tussenstand in het klassement 

Chris Lutz 6 
Hans Bernink 5 
Rody Straat 4 
Antonio Carretero 3 
Hans Nijland 3 
Jan Prins 3 
Jos Heesen 3 
Louis Rutgers 3 
Paul Formanoij 3 
Timo Können 3 
En nog 6 spelers met 2, en 8 spelers met 1 punt 
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Bericht van een Overloper 
Door Geurt van de Wal 

Eind vorig seizoen schreef ik in de 
Balans een opruiend stukje over hoe 
ik als Rode Loper slinks de 
Damrakkers in de 2de klasse hield en 
mij vervolgens aanmeldde als lid van 
dit bevriende genootschap. De 
redactie schreef in dezelfde Balans dat 
het een echt saillant verhaal was, 
waarvan zij vermoedde dat het laatste 
woord er nog niet over gesproken 
was. Dat is tegengevallen. Eén of 
twee leden hebben me uitgemaakt 
voor Overloper en dat was het. 

De hoogste tijd om eens verslag te 
doen van de overzijde. Om te 
beginnen heb ik niet veel gespeeld bij 
de Damrakkers. Vier partijen en als je 
dit leest zijn het er vijf, want dinsdag 
30 maart (gisteren) speelden we tegen 
Oud Zuylen 3 en stond ik weer 
opgesteld. Dat ik niet steeds zou 
meespelen, was volgens afspraak. De 
Damrakkers – geen idee trouwens 
waar die naam vandaan komt – 
hebben maar één team en maar liefst 
veertien spelende leden. In de sterkste 
opstelling variëren de knsb-ratings 
van 1813 tot 1573, een team dat mee 
zou kunnen doen voor promotie naar 
de 1ste klasse. In de zwakste opstelling 
zit er een typisch 3de klasse team: de 
ratings zijn dan gemiddeld 300 punten 
lager.  

Dit seizoen ontbraken vaak sterke 
spelers en het staat er dan ook treurig 
voor:  tot gisteren als team één 
gewonnen en zes verloren. Alleen 
winst in de laatste twee wedstrijden 

kan ons nog van degradatie naar de 3de 
klasse redden.   

Wat veel vergoedt: de sfeer is prima 
bij de Damrakkers. Leuke jongens 
(geen meisjes, dat is wel jammer), 
nooit gezeur over de opstelling of te 
weinig mensen of over wel of geen 
remise aanbieden of aannemen. Ook 
blijft iedereen tot het einde en is er 
veel belangstelling voor elkaars 
partijen, zowel op de avond zelf als na 
afloop via de e-mail. We hebben geen 
clubblad, maar binnen een dag ligt er 
een uitgebreid verslag van 
teamcaptain Gert-Jan in de mailbox en 
stromen de reacties binnen, waaronder 
veel opbeurende woorden en 
complimenten. 

Dan mijn eigen resultaten tot nu toe. 
Ze zijn aan de schamele kant. Het 
begon leuk met een halfje (de rest van 
het team verloor: Damrakkers- DBC 2 
½ - 7½), de eer gered heet het dan. 
Daarna drie nullen op rij. 
Verzachtende omstandigheid is dat ik 
steeds tegenstanders heb gehad van 
minimaal 1620, maximaal 1684. Daar 
loopt Chris in DRL 1 op het laagste 
bord ook af en toe tegenaan. Alleen 
hij plet ze, ik niet.  

Soms heeft het weinig gescheeld. 
Neem de hilarische partij uit de eerste 
ronde, mijn debuut. Dat is de partij 
waaruit ik een halfje sleepte tegen 
Patrick van Beelen (DBC 2, 1622), 
maar vraag niet hoe. John heeft een 
paar Balansen terug een stukje 
geschreven over blunders en waar ze 
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vandaan komen. Alle soorten en 
oorzaken die hij beschrijft, komen in 
deze partij minimaal twee keer voor, 
aan beide kanten van het bord. Ik 
vergat met wit te rokeren in een 
Weense opening en was na 17 zetten 
twee stukken kwijt. Normaal geef je 
dan op, maar mijn water zei dat ik 
heel even moest wachten. En ja hoor, 
vol overgave begon mijn tegenstander 
in een ingewikkelde stelling stukken 
weg te geven, eerst een loper, toen een 
paard, toen een kwaliteit. Ik stond 
opeens gewonnen! Natuurlijk wist ik 
op ingenieuze wijze dat voordeel weer 
weg te geven en moest ik zelfs moeite 
doen om de remise binnen te slepen. 
De schaamte was wederzijds zo diep 
dat we geen moeite hebben gedaan 
achteraf de notatie volledig bij te 
werken. 

In de twee volgende matches waarin 
ik aan mocht treden, werd ik min of 
meer standaard weggezet door 
tegenstanders met ratings van 1619 en 
1684. Een heel grote kans miste ik tot 
slot half februari aan bord 7. Na 28 
zetten stond het zo, wit aan zet: 

Geurt van de Wal (Damrakkers, 
1454) - Cees-Jan den Haan (BSG 5, 
1674) 

Ik sta hier als een beer, zoals Simon 
later terecht schreef. Maar wel een 
beer met een beetje weinig tijd, want 
ik had veel tijd nodig om een snel mat 
te vinden. Ik zag het niet en dat snelle 
mat is er ook niet. Ik speelde toen 
maar een logische, sterke zet: 29.Te7, 

wat nog beter is dan gelijk Txc3. 
Zwart speelde nu gedwongen 29…Tf7 
(anders mat op g7). Nu moet alsnog 
30.Txc3 komen en vervolgens …bxc3 
31.Lxc3 Txe7 32. Dh8+ en wit jaagt 
de zwarte koning over het hele bord, 
ondertussen alle pionnen op de 
koningsvleugel opetend en met 
uiteindelijk damewinst. Daar had ik 
helemaal de tijd niet voor om dat soort 
onzin uit te rekenen, het leek mij 
sneller gaan om de g-lijn open te 
breken. Dus volgde na 29…Tf7 
30.Pxf5 gxf5. Nu de toren naar de 
g-lijn en het is uit, dacht ik. Om na 
31.Tg2 te ontdekken dat er nog een 
loper op c6 stond, wat ik daarvoor 
natuurlijk al zeven keer gezien had, 
maar nu even niet, een bekende 
blundercategorie. Wat een treurig 
makend eind en wat een gemiste kans! 
Ook voor het team dat met 4½ tegen 
3½ verloor, tegen een 
degradatiekandidaat nog wel. Wie 
weet heb ik gisteren iets goedgemaakt 
en hebben we gewonnen. Zo niet, dan 
is de Overloper gedegradeerd. Eigen 
schuld, dikke bult. 
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Dat�competitiesysteem�is�er�!�!�

Door: Timo Können 
 
De laatste tijd haalt de redactie allerlei capriolen uit met de 
verschijningsdatum, om te voorkomen dat er kopij moet worden geplaatst. Wie 
dit leest kan concluderen dat het me deze keer gelukt is er doorheen te komen. 
De vorige keer stopten we halverwege het U.C.S. Nieuws van september 1966 en 
daar pakken we nu de draad weer op. In de externe competitie komen de namen 
van de tegenstanders van U.C.S. bekend over. En in de interne wordt een nieuw 
competitiesysteem ingevoerd dat eveneens een erg bekende indruk maakt. 
Ondanks het feit dat er geen computers zijn die de berekeningen kunnen doen. 
Wie weet gaat dat sukkelende ledental nu dan toch eindelijk aantrekken… 

De S.G.S.-wedstrijden. 

(…) 
Het eerste tiental is weer ingedeeld in een groep van zeven, zodat 
er zes wedstrijden gespeeld moeten worden. 
Het tweede speelt er zeven, omdat in deze groep acht ploegen zijn 
ingedeeld. 
U ziet ook, dat het niet mogelijk is gebleken met drie tientallen in 
deze competitie uit te komen. 
Dan nu het programma: 

1e tiental- 1e klas B. 
Di. 25 oktober 1966 tegen Lasker I thuis. 
Ma. 21 november 1966 tegen Oog in Al uit. 
Di. 13 december 1966 tegen Tuindorp I thuis. 
Di. 17 januari 1967 tegen Kan.eiland I uit. 
Di. 28 februari 1967 tegen Oud Zuylen II thuis. 
Ma. 13 maart 1967 tegen Trio I uit. 
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2e tiental- 2e klas D. 
Di. 8 november 1966 tegen Leerdam I thuis. 
Di. 29 november 1966 tegen De Dom IV thuis. 
Woe. 7 december 1966 tegen Caïssa IV uit. 
Di. 10 januari 1967 tegen Utrecht IV thuis. 
Di. 7 februari 1967 tegen Vianen II uit. 
Di. 21 februari 1967 tegen Gorinchem II thuis. 
Woe. 22 maart 1967 tegen Geldermalsum I uit. 

De Wedstrijdleiding wenst U zeer plezierige wedstrijden toe en hoopt 
weer op Uw volledige medewerking. 
(…) 

Wijze kreten. 
Er was eens een oude filosoof, die beweerde: “In mijn leven zijn 
twee grote liefdes geweest, mijn vrouw en het schaakspel. Geen van 
beide heb ik ooit geheel begrepen” 
Noot van de typist: “Hij was zo voorzichtig zijn vrouw eerst te 
noemen.” 

Een gambiet, afgeleid van het Italiaanse “gambitere”, dat beentje 
lichten schijnt te betekenen, is een offer van materiaal in de 
opening met de bedoeling op andere wijze compensatie te verkrijgen. 

***** 

 
UTRECHTSE CHRISTELIJKE SCHAAKVERENIGING 

(…) 
Erelid en adviseur der vereniging: K. Brokking, Molièrelaan 21, 
tel.30780 

Ledenlijst U.C.S. per 1.1.1967 

(…) 
 7. J. Graaff Frederik Hendrikstraat 129 tel. 20388 
(…) 
10. N.J. van Harten Alexander de Grotelaan 238 tel. 84628 
(…) 
24. J.A.M. Polders Van Swindenstraat 44 tel. 713271 
25. J.W. Versluys Rooseveltlaan 538 tel. 36336 
(…) 
26. W.F. de Vries Lohengrindreef 11 tel. 714633 
(…) 
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Zoals u ziet telt U.C.S. per 1.1.1967 nog 29 leden. 
Voor statistici onder ons: per 1.11.1960 telde U.C.S. 56 leden !. 
Dit zijn vergelijkingscijfers die te denken geven !. 
Wederom doet het bestuur van U.C.S. een dringend beroep op u, om een 
lid voor U.C.S. te winnen. 
Het voortbestaan onzer schaakvereniging is hiervan in hoge mate 
afhankelijk. 
(…) 
De jeugdleden M. Fontein en H. Wennekes tonen geen belangstelling 
meer voor U.C.S. te hebben en zijn derhalve per 1.1.1967 van de 
ledenlijst afgevoerd. 
In verband met het bedanken en als lid afvoeren van genoemde 4 
heren, zullen hun namen op de wedstrijdroosters worden geschrapt. 

***** 

U.C.S. – NIEUWS 

Utrecht, 21 maart 1967 

AGENDA: 

voor de halfjaarlijkse ledenvergadering van de Utrechtse 
Christelijke Schaakvereniging, te houden op dinsdag 28 maart a.s. om 
20.00 uur in het Bogermanshuis. 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen 
4. Enige mededelingen over de clubfinantiën 
5. Resultaten onderlinge competiewedstrijden en van de S.G.S. 

competitiewedstrijden; uitreiken van S.G.S.-Pyramide. 
6. Bespreking bestuursvoorstel tot invoering van het “Systeem 

Keizer”. 
7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 

Na afloop gongwedstrijden !!! 

(…) 

VAN DE BESTUURSTAFEL. 

Nu het einde van de Interne Wintercompetitie in zicht komt, evenals 
de Stichts Gooische Schaakcompetitie, lijkt het mij juist u door 
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middel van dit mededelingenblad, enige zaken openhartig uit de 
doeken te doen. 

(…) 
De Interne Wintercompetitie is ook dit seizoen weer verlopen als 
zovele competities daarvòòr. 
Naast het dankbare besef, dat we het weer mochten doen, komt toch 
bij mij, evenals bij verschillende andere leden, zoals ik 
geconstateerd heb, het vervelende gevoel op, dat deze vorm van 
winterwedstrijden tegen het einde steeds misloopt. Ook dit keer. 
De trouwe leden speelden vlot hun partijen en wachten nu sindsdien 
op nieuwe wedstrijden. Lang niet alle partijen zijn echter gespeeld 
en zou op dit moment de ranglijst worden opgesteld, dan zou deze 
zeker geen goed beeld geven van de speelsterkte. 
Het gevolg van een en ander is, dat de competitie zich 
“voortsleept”, dat het wachten is op het verschijnen van een lid, 
waar nog tegen gespeeld moet worden, terwijl de overigen domweg geen 
partij kunnen spelen en soms ook maar wegblijven. 
Uw bestuur wil dit anders !. De grote vraag is, zoals die altijd is 
geweest ( ook voor andere verenigingen, want U.C.S. is niet de enige 
club, die hiermee tobt ): hoe kunnen we bereiken, dat een 
wintercompetitie, zó gespeeld wordt, dat ieder lid, wanneer hij op 
de clubavond aanwezig is, ook een tegenstander heeft !. 
(…) 
Dat competitiesysteem is er !! Oud-bestuursleden onder u weten, dat 
dit systeem vaak onderwerp is geweest op bestuursvergaderingen. 
Maar er werd steeds niet toe besloten, gezien de grote 
administratieve moeilijkheden. Ondanks dat, heeft uw bestuur in zijn 
laatst gehouden vergadering het besluit genomen, nu dit systeem in 
te voeren ! 
(…) 
Maar laat ik u eerst iets vertellen over dit nieuwe competitie-
systeem. 
De naam hiervan is “Systeem Keizer”. Sommigen van u zullen daar wel 
eens van gehoord hebben. 
(…) 
Inderdaad, voor het opstellen van de ranglijst voor de 3e ronde, 
wordt de waardering van de 1e ronde herzien en krijgt no. 1 alsnog 
43 punten, in plaats van 49 punten. En dit gaat zo na iedere ronde. 
Hierin ligt nu de reden van het vele administratieve werk, maar het 
garandeert iedere clubavond een juiste indeling naar speelsterkte èn 
altijd een partij. 
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Alléén, en dat is een belangrijk punt, alle leden moeten vòòr 8 uur 
aanwezig zijn. Is de indeling geschied en dat gebeurt op eenvoudige 
en snelle wijze, en u komt binnen, dan is er inderdaad die avond 
geen partij meer ( tenzij u opbelt en verzekert beslist te zullen 
komen.) 
(…) 
En bedenk, dat bericht van verhindering u toch punten oplevert, 
waardoor u dus maar zeer weinig op de ranglijst zakt en dat het dus 
daarom alle zin heeft, de volgende speelavond aanwezig te zijn, 
waarop u altijd een tegenstander heeft. 
Genoeg hierover !. 
Zoals ik hiervoor schreef: We gaan de zomermaanden weer tegemoet. 
Maar zover is het nog niet. Wat wel dichtbij is, is het Paasfeest. 
Wanneer u dit mededelingenblad ontvangt, is het bijna Goede Vrijdag. 
Het is fijn, dat je als lid van een Christelijke Schaakvereniging 
tegen elkaar kunt zeggen, dat deze dag, gevolgd door de herdenking 
van het Paasgebeuren, zo ontzaggelijk veel voor ons betekent. Allen: 
goede feestdagen toegewenst. Uw voorzitter: G. Weert. 

Wordt vervolgd. 
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Door: Marcel Bijlsma, namens het gehele bestuur. 

Het is alweer een tijdje geleden dat 
het bestuur een artikel in De Balans 
heeft geplaatst. We zitten echter niet 
stil en willen daarom van ons laten 
horen in jullie clubblad. 

Helaas begint dit stuk met het 
overlijden van Tonnie. Het nieuws 
kwam precies op een dag dat het 
bestuur ging vergaderen. Het slechte 
nieuws ging als een rode draad door 
de hele vergadering, niet alleen 
vanwege de praktische zaken. Het 
was erg mooi om te zien hoe de hele 
club meeleefde en wat voor mooie 
uitspraken en herinneringen op het 
forum terug te lezen waren. Het 
besef was heel duidelijk dat een 
schaakclub uit meer bestaat dan 
alleen maar schakers. 

Het is een cliché, maar ook nu gaat 
het leven door voor de club en zijn 
leden. Vandaar dat ik toch in dit stuk 
wat andere zaken zal bespreken. 

Ons bestuur heeft de afgelopen jaren 
veel wisselingen van de wacht 
gezien. Het is duidelijk dat het 
maatschappelijk verschijnsel dat 
mensen steeds minder tijd aan 
vrijwillige activiteiten besteden ook 
in onze club leeft; we merken dat de 
animo voor het organiseren van 
zaken afgenomen is. Helaas heeft dat 
ertoe geleid dat ons bestuur op dit 
moment niet met de wenselijke zes 
personen wordt bemand, maar met 
vijf man. En ook het volgende 
seizoen zal het bestuur er weer 
anders uitzien. Timo en Gerwin 
hebben aangegeven te stoppen met 
hun bestuursfunctie. Jan twijfelt ook 
nog over voortzetting van zijn intern 
wedstrijdleiderschap. Kortom: het 
bestuur doet een beroep op alle leden 
om te overwegen om zitting te 
nemen in het bestuur. Heb je vragen 
over een bepaalde bestuursfunctie, 
schroom dan niet om ons te 
benaderen. 

Van 

de bestuurstafel 
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Ook in de redactie van het clubblad 
is dringend vers bloed nodig, nu 
René is verhuisd naar Den Haag, en 
Pieter heeft aangegeven dat hij 
volgend jaar eigenlijk geen tijd heeft 
voor het maken van de Balans.  

Inmiddels gaan de jaren verder en 
staat het 80 jarig jubileum er alweer 
aan te komen. Het is niet zo’n 
mijlpaal als de 75, maar dat wil niet 
zeggen dat we het stilletjes voorbij 
willen laten gaan. Als er mensen zijn 
die leuke ideeën hebben en deze ook 
nog op poten willen zetten, meld je 
dan bij ons. 

Nog even wat nieuws van buiten de 
club. In 2008 is (in redelijke stilte) 

de Stichting Bevordering Utrechtse 
Schaaksport opgericht, kortweg 
Stibus. Alle schaakclubs uit de stad 
Utrecht hebben hierin zitting. Het 
doel is om de schaaksport te 
stimuleren, specifiek voor nieuwe 
leden. Het blijkt moeilijk te zijn om 
niet-schakers te bewegen om naar 
een schaakclub te komen en daar lid 
te worden. Er zijn al wat initiatieven 
bedacht, maar er zijn nog niet veel 
ideeën uitgewerkt tot een activiteit. 
Input is welkom; meldt je bij de 
voorzitter als je een leuk idee hebt. 
Kijk verder op www.stibus.nl voor 
meer informatie. 

Tot zover nieuws van de 
bestuurstafel. 
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Wat Gerwin Niet Goed Doet 
Door: Timo Können 

Laatst heb ik geprobeerd weer wat 
mensen enthousiast te maken voor 
het Meeloperproject en zowaar, het 
heeft drie nieuwe koppels 
opgeleverd. Zelf ben ik een soort 
tweederangs Meeloper van Gerwin: 
hij zegt dat hij het zeer waardeert, 
maar verder dan het bespreken van 
één partij zijn we nog niet gekomen. 
Wel zet hij zijn creaties nu en dan op 
het forum, en dat bracht me op het 
idee van een soort openbare les. Ik 
bespreek een partij van Gerwin, 
waarbij de opzet is dat alle spelers 
van ongeveer zijn sterkte er iets aan 
moeten kunnen hebben. De moraal: 
wij allen kunnen leren van Wat 
Gerwin Niet Goed Doet! 

Gerwin van der Kamp - Kevin van 
Brummelen, Barneveld, 12 januari 
2010 

Commentaar Gerwin: “Na een 
aardige opening, een pionnetje 
voorsprong, netjes mijn (4e!!) nul 
geïncasseerd. Gloeiende, 
Gloeiende.” We gaan zien hoe hij 
zichzelf dit aandoet. 

Fase 1: wit zet het netjes neer 

1.c4 e5 2.b3 d6 3.Pc3 f5 4.Lb2 Pf6 
5.g3 Le7 6.Lg2 Op zich geen slecht 
idee, zo’n dubbelfianchetto om de 
theorie te ontlopen. Het is een 
gezonde opening. In plaats van 
meteen met d4 of e4 het centrum te 
bezetten (en zwart daarmee 
aanknopingspunten te geven), wacht 

wit daar een goed moment voor af. 
De vraag is alleen of zo’n opzet ook 
past bij Gerwins speelstijl. Daarover 
later meer. 

Resultaat van fase 1: de stelling is 
gelijk, maar wit heeft het initiatief. 

Fase 2: wit laat zich vastnagelen 

6…c6  

7.d4? e4! Dit was dus niet het goede 
moment voor d4. Het is nu zelfs een 
zware positionele fout, omdat zwart 
de werking van Lg2 kan blokkeren. 
Als je je lopers fianchetteert is het 
essentieel dat ze een goede diagonaal 
hebben. Je moet echt je moment 
afwachten in deze opening. Zetjes 
als e3, d3, Pf3/Pge2 (en eventueel 
f4) zijn aangewezen. Het centrum 
moet eerst omsingeld worden voor je 
iets kunt doen: 

Zie het diagram op de volgende 
pagina. Wit controleert f4, e4, d4 en 
d5. Nu nog rokeren, stukken 
klaarzetten (bijv. Dc2, Tad1) en pas 



 35

dan is het eventueel tijd voor een 
centrumactie. 

8.e3 0-0? 9.Pge2? d5! Zwart 
voltooit de blokkade van de witte 
pionnen, waardoor beide lopers 
zielige figuranten zijn geworden. 
Terwijl ze de trots van de witte 
stelling horen te zijn. De vraagtekens 
staan er omdat zwart dit plan een zet 
eerder had moeten uitvoeren. Toen 
hij het niet deed, had wit het met 
9.d5 moeten verhinderen. 

10.c5 Ik hoop dat Gerwin over deze 
zet heeft nagedacht voor hij hem 
deed, want hij wint wel een beetje 
ruimte, maar laat de druk op zwarts 
sterke punt d5 volledig los. In dit 
geval vind ik dat niet zo erg, omdat 
wit toch niet veel mogelijkheden had 
om die druk op te voeren (Lg2 doet 
niets!). 

Resultaat van fase 2: zwart staat wat 
beter, zijn stukken hebben meer 
mogelijkheden. 

Fase 3: zwart verknoeit het op de 
damevleugel 

10…b6 11.b4 a5? 

Zwart geeft zichzelf een zwakke 
pion op b6: die kan niet meer door 
een andere pion gedekt worden, of 
het moest zijn door b5 te spelen, 
waarna Lc8 helemaal door pionnen 
ingesloten is. Als wit ooit cxb6 doet, 
kan hij bovendien de achtergebleven 
pion op c6 gaan bestoken met torens 
op de c-lijn. Goed was meteen 
11…La6. 

12.a3 La6 

Resultaat van fase 3: zwart heeft 
zichzelf een permanent pijnpunt op 
de damevleugel bezorgd, de kansen 
zijn weer ongeveer gelijk. 

Fase 4: zwart laat zich bang maken 

13.Pf4?! Dat is nogal wat, het 
beschermende paard wegspelen 
zodat je voorlopig niet kunt rokeren. 
Zoiets moet je alleen doen als je 
zeker weet dat je er op korte termijn 
iets voor terug krijgt. Positioneel 
spel was hier aangewezen, want door 
zwarts zelfverzwakking heeft 
Gerwin een mooi strategisch doel 
cadeau gekregen: slaan op b6 en 
drukspel tegen de achtergebleven 
pion c6. Dat kan nu nog niet 
(13.cxb6 axb4), maar de 
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mogelijkheid loopt ook niet weg. 
Een logisch plan was daarom: 
13.0-0, 14.Te1, 15.Pa4, 16.Tc1 en b4 
dekken om cxb6 voor te bereiden. 
Zo had Gerwin zonder veel risico op 
winst kunnen spelen. 

13…Dd7? Zwart gelooft wit op zijn 
woord dat Pe6 een dreiging is. Door 
deze slechte zet – de dame staat Pb8 
in de weg en krijgt later last van Pc5 
– wordt de witte actie echt 
gevaarlijk. Zwart had zich niet bang 
moeten laten maken: 13…Te8 
14.Pa4 Pd7 15.Pe6 Db8 en nu bijv. 
16.cxb6 Pxb6 17.bxa5 Pc4. Een 
onoverzichtelijke stelling met kansen 
voor beide partijen. 

14.Pa4 Ld8? Om twee redenen 
slecht: bxc5 of axb4 was nodig, 
gezien wat wit nu gaat doen, en de 
loper moest op e7 blijven om zich te 
kunnen ruilen tegen een van de 
sterke witte paarden. 

15.cxb6 Dreigt vooral 16.bxa5 met 
een duo vrijpionnen. 

15…g5?  

Een paniekerige zet die een pion 
kost. Zwart denkt dat er twee 

dreigingen zijn: de net genoemde en 
‘iets met Pc5’. Maar 15…axb4 
16.Pc5 Dc8 was goed speelbaar voor 
hem. Hij haalt pion b6 op en wit zou 
niets bereiken met 17.Pfe6 Te8. Ik 
moest denken aan iets dat ik in een 
boek van schaaktrainer Jeremy 
Silman las: voordat je een zet 
verhindert moet je altijd eerst 
controleren of het echt een dreiging 
is! 

16.Pc5 Df7 16…Dc8 was logischer, 
aangezien de strijd zich in die hoek 
van het bord afspeelt. Geen 
bijgelovige angst voor stukken op de 
onderste rij, ze staan daar actief. 

17.Pfe6 Te8 18.Pxg5 Bingo! 
18…Dg6 Zwart kan nog net 
voorkomen dat wit tijd krijgt voor 
bxa5. 

19.b7 Moeilijk om hier iets van te 
vinden. Wat Gerwin doet is in 
principe handig: door de pion, die 
toch verloren zou gaan, op te 
schuiven lukt het hem een van zijn 
paarden te ruilen tegen de 
zwartveldige loper op d8. Omdat de 
vier zwarte centrumpionnen op wit 
zijn vastgelegd, is dat zwarts ‘goede’ 
loper, degene die het minst is 
ingesloten en dus het meest actief is. 
Met zoveel pionnen op wit zijn het 
ook de zwarte velden waar zwart 
weinig macht over heeft, 
bijvoorbeeld e5. Nog een reden 
waarom hij die loper liever op het 
bord zou houden. Maar als je naar 
wits stelling kijkt, zie je dat juist zijn 
paarden zijn enige actieve stukken 
zijn. Zijn lopers, torens en dame 
heeft hij ingesloten achter een 
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onbeweeglijke muur van pionnen. 
Veel kans om te profiteren van die 
ontbrekende zwarte loper heeft hij 
dus niet. En paarden hebben veel 
minder last van pionnenmuren. Dus 
toch maar zoveel mogelijk de 
paarden op het bord houden: 
19.Pge6 (waarna zwart Lxb6 zal 
doen). 

19…Lxb7 20.Pge6 Lc8 21.Pxd8 
(hier zou ik dus ook Pf4 doen) Txd8  

Resultaat van fase 4: wit heeft een 
pionnetje gewonnen en staat daarom 
beter. 

Fase 5: wit breekt zijn stelling af 

22.bxa5? De b- en d-pion houden 
samen c6 in bedwang; niet ruilen 
dus. Ik vermoed dat Gerwin dacht: ik 
maak een vrijpion. Maar de losse a-
pion wordt vooral een blok aan wits 
been, want hij is gemakkelijk te 
blokkeren en aan te vallen. 

22…Txa5 23.Lc3 Ta7 24.Db3 Pfd7 
25.0-0? Nu de b-pion verdwenen is 
moet wit niet op c5 laten slaan: hij 
houdt twee geïsoleerde pionnen 
over. 25.Pxd7 was nodig. 

25…Pxc5 26.dxc5 Pd7 27.f3?  

Gerwin ziet een trucje: hij denkt dat 
hij c5 niet hoeft te dekken omdat 
27…Pxc5 faalt op 28.Db6. Maar 
behalve dat dat niet waar blijkt, is f3 
ook strategisch een slechte zet. Het 
openen van de f-lijn heeft niet zoveel 
zin, omdat zwart die net zo snel kan 
bezetten als wit. Ondertussen 
bezorgt wit zichzelf een chronisch 
zwakke, geïsoleerde pion op e3, de 
derde alweer. De kansen van wit 
lagen puur op de damevleugel: daar 
heeft hij een vrijpion en een open 
lijn. Aangewezen was dus Ld4, 
Tfb1, eventueel Lf1 en dan proberen 
te gaan lopen met de a-pion. 

27…Tb7 Dit tussenzetje weerlegt 
Gerwins truc. 

28.Da2 Pxc5 De materiële balans is 
hersteld en zwart staat inmiddels 
duidelijk beter. De c- en d-pion 
dreigen vervelend te worden. 

29.fxe4 fxe4 30.Tf6? Weer op een 
trucje gespeeld: Gerwin hoopt de 
zwarte dame te verjagen om Lxe4 te 
kunnen doen (d5 is gepend). Maar 
het trucje werkt contraproductief: het 
levert zwart alleen maar tijd op om 
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de e-pion te winnen. Mogelijk was 
Gerwin hier in tijdnood. En mogelijk 
voelde hij zich geërgerd, dat wil 
weleens leiden tot excessief 
trucjesgebruik. 

30…Dg5! Valt e3 aan, waardoor 
31.Lxe4 faalt op Dxe3+. Helaas voor 
wit kan hij ook geen Ld2 doen, 
omdat Tf6 dan ongedekt staat. 

Resultaat van fase 5: wit is van een 
betere in een kritieke stelling 
terechtgekomen. 

Fase 6: paniek 

31.Ld4? Het was al erg moeilijk om 
een goede zet te vinden; zo helpt 
31.Df2 Pd3 gevolgd door Dxe3+ ook 
niet. Maar 31.Te1 Pd3 32.Te2 lijkt 
nog net te kunnen. 

31…Pe6! Zwart ondermijnt de 
dekking van de toren. 

32.Dd2? 32.Df2! dekt behalve de 
pion ook de toren. Zo’n zet, die je 
stukken beter laat samenwerken, 
moet je altijd doen, ook als het niet 
zo direct nodig is als hier. 

32…c5! Zwart dendert nu in korte 
tijd over wit heen. 

33.Lb2 d4 34.Taf1 Dxe3+ 35.Dxe3 
dxe3 36.La1? Al verliezen andere 
zetten ook wel, het promotieveld is 
e1, dus nooit of te nimmer je loper 
deze kant op sturen. 

36…e2  

Gerwin geeft het op. Te vroeg? Nee, 
37.Te1 Td1 38.Lc3 Tb3 39.La5 
Txa3 is duidelijk genoeg. 

Fase 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

Wat valt op aan de partij in haar 
geheel, behalve dat Lg2 letterlijk 
niets heeft gedaan, dat Tf1 pas op zet 
30 in actie kwam en Ta1 op zet 34? 
Wat mij betreft vooral dat Gerwin 
veel tactische handigheidjes in zijn 
spel vlecht, maar daarbij een beetje 
stuurloos te werk gaat. Zijn acties 
worden nogal eens niet gemotiveerd 
door stellingskenmerken. Dan kun je 
nog zo goed rekenen, je komt 
eigenlijk nergens. Gerwins tactische 
ideeën leveren vaak een initiatief op 
dat even later weer uitdooft, omdat 
je in een gesloten stelling nou 
eenmaal niet gemakkelijk kunt 
‘doorpakken’. En dat moet 
frustrerend zijn, Gloeiende, 
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Gloeiende. Maar wie had die stelling 
ook weer zo dichtgeschoven?  

In een meer open stelling, met 
minder vastliggende 
pionnenformaties, zou Gerwin meer 
kans hebben om een initiatief vast te 
houden en er een echt voordeel mee 
te bereiken. Hij zou zich ook niet zo 
vaak bezig hoeven te houden met 
vragen als: moet ik die pion nu 
ruilen of niet, moet ik hem 
doorschuiven of niet enzovoort. In 
gesloten stellingen bepalen dat soort 
kwesties vaak wie er beter staat, 
maar het zijn moeilijke kwesties, 
juist omdat het antwoord meestal 
niet van tactiek afhangt. 

Regelmatig zie ik spelers van 
Gerwins sterkte en daaronder akelig 

passief spelen, en ik denk weleens 
dat het komt door een 
getraumatiseerde schaakjeugd. Eerst 
lieten ze vrij en blij hun stukken over 
het bord dansen, maar dat werd een 
paar keer hard door betere spelers 
afgestraft. Daar hebben ze de 
conclusie uit getrokken dat 
initiatiefrijk spel gevaarlijk is en nu 
graven ze zich liever in. Al klopt die 
aanleiding misschien helemaal niet 
voor Gerwin, het lijkt me wel 
duidelijk dat zijn partijopzet niet past 
bij zijn natuurlijke, tactisch gerichte 
stijl. Hij speelt zo voorzichtig dat hij 
zichzelf in de vingers snijdt. Ik zou 
hem dan ook een meer open spel 
willen aanraden. Wat dacht je van 
1.e4, Gerwin? 
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Combinaties 
door: Mart Renders 

Hier weer drie stellingen. De oplossingen staan wederom achter in de Balans.  
 

Stelling 1: 

Tal - Segov 1959: wit aan 
zet 

Wit schakelt een belangrijke 
verdediger uit. 

 

 
 

Stelling 2: 

Motylev - Shirov, Corsica 
2004: wit aan zet 

Toon aan dat de paarden 
en loper van wit sterker zijn 
dan de dame van zwart. 

 
 

Stelling 3: 

N.N. Wit bereidt een 
dubbele aanval voor. 
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Vasili Smyslov (1921 - 2010) 
door Henk van Lingen 

Afgelopen zaterdag overleed in 
Moskou op 89 jarige leeftijd Vasili 
Vasiljevitsj Smyslov, slechts enkele 
dagen na zijn verjaardag. Smyslov was 
de zevende wereldkampioen schaken, 
en behoorde met Botwinnik, Keres en 
Bronstein tot de grote Russische 
schakers in de jaren na de oorlog. In 
1954 speelde hij een match tegen 
wereldkampioen Botwinnik. Het werd 
remise, en Botwinnik behield de titel. 
In 1956 won Smyslov in Amsterdam 
wederom het kandidatentoernooi en in 
1957 speelde hij weer een match om de 
wereldtitel tegen Botwinnik. Deze keer 
won Smyslov met 12½-9½. In die jaren 
bestond het recht op een revanchematch 
en zodoende herwon Botwinnik de titel 
in 1958. Smyslov bleef echter tot op 
hoge leeftijd een sterke schaker. In 
1983 behaalde hij als zestiger nogmaals 
de finale van de kandidatenmatches, 
waarin hij in 1984 verloor van de pas 
21-jarige Garri Kasparov. 

Eigenlijk had de bariton Smyslov 
operazanger willen worden, maar hij 
kwam in 1950 niet door de audities van 
het Bolshoi Theater. Bij gelegenheid 
gaf hij wel recitals tijdens 
schaaktoernooien. Smyslov was een 
vermaard kenner van het eindspel. Hij 
componeerde, vooral in het begin van 
zijn carrière, dan ook diverse fraaie 
eindspelstudies. In het boek Chess 
Curiosities van Tim Krabbé zijn er twee 
te vinden. De eerste: 

Dit fraaie voorbeeld van twee lopers 
van dezelfde kleur die cipier spelen 
componeerde hij toen hij 14 of 15 was.  

1.Lb1! (1.g7? a1=D+ 2.La4 Dg1) 
a1=D+ 2.Kb5 Indien zwart nu Da3 3.g7 
speelt lijkt het al afgelopen met hem, 
maar hij heeft nog 2...Lg3! 3.g7 Lb8 
Want 4.g8=D? Da4+ etc. en pat. Wit 
moet snel zijn want Da3 met opnieuw 
de kans op pat dreigt. 4g8=L! Lf4 (Ld5 
dreigde) 5.Lga2 Lxd2 (zie diagram) 

6.f6 Lf4 7.f7 Ld6 8.Kc6 Lf8 9.Kc7 en 
Ld5 mat. 

In 1976 publiceerde hij in de Pravda 
nog een fraaie studie met zo’n 
loperpaar. Zie daarvoor bijvoorbeeld 
Krabbé. 
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Kampioen! 
door Klaas van der Horst 

Als eenvoudige schaker die nooit tot 
het niveau van Jan of Rody zal 
reiken, gebeurt het je niet vaak dat je 
een hoofdprijs wint. En zeker niet 
dat je naam als toernooiwinnaar 
wordt bijgeschreven in een lijstje 
waar ook Harmen Jonkman en 
Bruno Carlier staan. Daarom ben ik 
uitermate trots dat ik op zaterdag 20 
maart het ‘6e Rabo Open 
rapidtoernooi’ in Buren mocht 
winnen. 

Het begon die dag al goed. Pieter 
kwam me om klokslag 9 uur 
ophalen, zodat we alle tijd hadden 
om de locatie te vinden. Dat was 
maar goed ook, want we hebben het 
hele rivierenland wel zo’n beetje 
gezien. Er werd gewerkt aan de weg 
en daarom moesten we afwijken van 
een van tevoren door Pieter en zijn 
computer strak uitgewerkt plan. 
Pieter had een omschrijving voor 
zijn nieuwe tactiek die weinig 
vertrouwen inboezemde; het 
zogenaamde gespiraliseerde 
vierkant. Maar we arriveerde keurig 
op tijd bij de speelzaal waar we ook 
een vierde Rode Loper troffen. Ben 
Westerman kwam in een 
Nieuwegeins gezelschap. Verder 
waren er jammer genoeg niet zoveel 
deelnemers. Er bleken die dag nogal 
wat toernooien te zijn. In de 
hoofdgroep van het toernooi was de 

hoogste KNSB-rating maar net 
boven de 2000. Met veel spelers met 
een rating tussen de 1800 en 1900 
beloofde dat overigens wel een 
spannende groep te worden. 

Timo en ik werden ingedeeld in de 
hoogste groep, maar onze wegen 
liepen vanaf dat moment uiteen. 
Timo had wat moeite met opstarten, 
terwijl ik mijn eerste twee partijen 
won. Ik dacht nog, dat is niet handig. 
In een toernooi dat Zwitsers is 
ingedeeld kan het geen kwaad om 
eerst te verliezen en dan rustig je 
weg terug te vinden naar de top. Nu 
speelde ik vanaf de derde ronde op 
het bovenste bord. Mijn eerste partij 
tegen Rudy Veenhof ging als volgt: 

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 
Lg7 5.Dd2 c6 6.Pf3 b5 7.Ld3 0-0 
8.Lh6 Pbd7 9.h4 e5 
Hier had Rudy beter  de druk van de 
ketel kunnen halen door 9… Lxh6 
10.Dxh6 Pg4 te spelen. 

10.0-0-0 De7 11.h5 Td8 12.Lxg7 
Kxg7 13.hxg6 fxg6 14.Dh6+ Kg8 
15.d5!?  
Geeft zwart de mogelijkheid te 
neutraliseren met 15…Pg4. Maar 
voor een rapidpartij is zo’n zet een 
prima keuze. Zolang je de schijn 
weet op te houden zelf een krachtige 
aanval te hebben, zal de tegenstander 



44 

zich snel richten op jouw acties in 
plaats van alternatieve plannen te 
ontwikkelen. De bedoeling van mijn 
zet was het uitlokken van b4 om dan 
de diagonaal a2-g8 vrij te maken 
voor mijn loper. 

15…b4 16.dxc6 bxc3 17.Lc4+ Kh8 
18.Pg5 cxb2+ 19.Kb1 d5 20.exd5 
Tf8 21.d6 Dg7 22.Dxg7+ Kxg7 
23.Pe6+ Kh8 24.cxd7 Pxd7 25.Pxf8 
Pxf8 26.The1 Pd7 27.Le6 e4 
28.Txe4 Pc5 

Het ziet er nog even spannend uit. 
Zwart kan beide torens winnen na 
30.Lxc8 Pxe4 31.d7 Pc3+ 32.Kxb2 
Pxd1+ Maar dan is het ook op met 
de koek: de d-pion loopt door en wit 
wint. 

29.Lxc8 Txc8 30.d7 Td8 31.Te8+ 
en zwart gaf op. 

In de tweede partij kreeg ik een 
Morragambiet tegen. Het valt me op 
dat dit gambiet – dat ik extern bijna 
nooit tegen krijg – in rapidtoernooi-
en vaste prik is. Ik vind het altijd 
lekker spelen met zwart. Mijn 
tegenstander maakte het me niet al te 
moeilijk door onder meer een trage 
zet als h3 in te lassen en later een 
paardvorkje toe te laten.  

De derde partij was mijn eerste partij 
op het topbord en meteen mijn beste 
partij van de dag. 

Klaas van der Horst - Tony 
Hogerhorst 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 
Pf6 5.Pc3 d6 6.Lc4 g6 7.Le3 Lg7 
8.f3 Ld7 9.Dd2 h5!? 
Het is ongebruikelijk om zo vroeg in 
de Draak h5 te spelen, maar het plan 
is prima. De witte aanval gaat 
meestal verder met h4 en g4, zetten 
die nu minder kracht hebben. Ik 
besloot het rustig aan te doen. 

10.0-0-0 Tc8 11.Lb3 Pe5 12.Kb1 
Pc4 13.Lxc4 Txc4 14.Pb3 
Dit is waarschijnlijk toch iets te 
rustig. De zwarte aanval wordt nu 
heel sterk. 

14…a5 15.Dd3 b5 16.a4  
Dit is niet nodig. Ik had niet gezien 
dat ik me gewoon zou kunnen 
ontwikkelen en zwart laten oprukken 
naar a4, omdat veld d2 nu vrij is 
gekomen voor mijn paard. 
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14…0-0 17.axb5 Tb4 18.Ld4 a4 19. 
Lxf6 Lxf6 20.Pd5 

Zwart kan nu op twee manieren 
slaan op b5. De actiefste manier lijkt 
op het eerste gezicht slaan met de 
loper. Dat deed mijn tegenstander 
ook, maar slaan met de toren is 
beter. Zwart houdt de aanval dan 
gemakkelijker vast. 

20…Lxb5 21.Pxf6+ gxf6 22.Dd2 
Tc4 
Zelfs in een gewone partij – en dus 
zeker in een rapidpartij – zou het 
lastig zijn om te zien dat 22…Txe4 
een goede optie is in deze stelling: 
23.fxe4 axb3 24.axb3 Da8 en zwart 
blijft vervelende druk houden op de 
witte koningsstelling. 

23.Pa5 Tc8? 24.Pb7 Dc7 25.Pxd6 
Tfd8? 

Na deze zet is het afgelopen voor 
zwart. 25…Tb8 was hier beter. 

26.Pxb5 Txd2 27.Pxc7 Txe1+ 
28.Txe1 Txc7 29.Td4 Ta7 30. Ka2 
Kf8 31.Ka3 Ke7 32.Txa4 Td7 
33.b4 Td2 34.c4 Txg2 

En de beide witte pionnen liepen 
door. 

De laatste partij voor de pauze werd 
weer een Morragambiet. Deze keer 
dacht ik wat al te gemakkelijk de 
stelling te kunnen versimpelen, zeker 
toen mijn tegenstander de ene na de 
andere stukkenruil aanbood. Ik had 
helaas over het hoofd gezien dat zijn 
dame met schaak op c6 binnenkwam 
en dat mij niets anders overbleef dan 
een poging om met herhaling van 
zetten een halfje binnen te slepen. 
Gelukkig zette mijn tegenstander 
niet door en kon ik de pauze in met 
3½ uit 4. 

In de pauze verkenden Pieter, Timo 
en ik het pittoreske dorpje Buren, 
waarbij Pieter en Timo nog 
geposeerd hebben voor een foto 
onder het straatnaambordje 
‘Rodeheldenstraat’. Na de pauze 
mocht ik aantreden tegen de 
favoriet-op-papier, dat wil zeggen: 
de man met de hoogste rating 
Hemmo Mulder. Het werd een partij 
vol blunders van beide kanten dat tot 
een curieus einde leidde. In de 
stelling op de volgende pagina heb 
ik zojuist 50.Pb5+ gespeeld. Mijn 
tegenstander speelde 50…a6 en 
drukte de klok in. Ik zette de klok 
stil en claimde de winst omdat ik 
zijn koning kon slaan. De 
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wedstrijdleider werd erbij gehaald. 
Het bleek dat ik niet had gewonnen, 
maar wel twee minuten extra kreeg. 
Die kon ik goed gebruiken om 
verder te denken over de stelling na 
Kxb3 en Pxa7. De partij ging verder 
tot de volgende diagramstelling was 
bereikt: 

In deze stelling speelde ik 54.Pc6! 
Er volgde 54… Pf7+ 55.Kg6 
En mijn tegenstander besloot na lang 
nadenken hier de strijd te staken 
(55…Ph8 56.Kg7 is uit en ook 
54…Pxc6 55.Kf6! is uit omdat de 
h-pion rustig doorloopt). 

In ronde zes mocht ik met zwart een 
curieuze opening bestrijden die 
volgens de zwartspeler nog enige 
zetten lang theorie was. Het leek mij 

theorie die maar snel vergeten moet 
worden. 

Rob Disselhof - Klaas van der 
Horst 

1.Pc3 c5 2.g4!? d5 3.Lg2 d4 4.Pe4 
e5 5.g5 Pc6 
Volgens mijn tegenstander was dit 
nog allemaal openingstheorie, en 
inderdaad kan ik deze zetten in het 
openingsboek van Fritz terugvinden. 
Ik dacht tijdens de partij overigens 
dat hij deze zetten ter plekke uit zijn 
duim zoog, maar er zit dus een tot op 
zekere hoogte bekend systeem 
achter. 

6.d3 Le7 7.f4? 

Als je toch wil oprukken in deze 
stelling, dan doe je dat natuurlijk met 
je h-pion. Deze zet verliest in elk 
geval een pion. In het vervolg van de 
partij hoefde ik alleen mijn stukken 
te blijven ontwikkelen om wit geen 
enkele kans meer te geven. Na afruil 
van de dames blijven er op de witte 
koningsvleugel drie volledig 
lamgelegde stukken over en een 
koning die weerloos wacht tot mijn 
pionnenfront komt aanstormen. 
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7…f5 8.Pg3 exf4 9.Lxf4 Lxg5 
10.Dd2 Lxf4 11.Dxf4 Pge7 12.h4 
0-0 13.h5 Pd5 14.Lxd5+ Dxd5 
15.Pf3 Ld7 16.a3 b5 17.h6 g6 
18.Dg5 Tae8 19.Kf2 Pe5 20.Pxe5 
Dxe5 21.Tae1 De3+ 22.Dxe3 dxe3+ 
23.Kg1 Lc6 24.Th4 f4 25.Pf1 Kh8 
26.Ph2 g5 27.Th5 Tg8 28.Tf1 Te6 
29.Pf3 Le8 30.Th2 g4 31.Pe1 f3 
32.Kh1 g3 

In deze hopeloze stelling gaf zwart 
op. Een paradoxale eindstelling voor 
een partij die begon met een wit 
pionnenoffensief op de 
koningsvleugel. 

Voorafgaand aan de laatste ronde 
wist Timo mij te vertellen dat de 
toernooiwinst mij niet meer kon 
ontgaan. Ik heb niet gekeken of het 
klopte. Achteraf misschien niet 
logisch, maar ik wilde me nergens 
door af laten leiden, en ik was tot nu 
toe lekker aan het spelen.  

Mijn laatste partij was mijn minst 
sterke partij van de dag. Mijn 
tegenstander opende met 1.e4 en 
2.c4 en er kwam een gelijke stelling 
op het bord. In zo’n stelling moet je 
geduld hebben, en dat is nu niet 
bepaald mijn sterkste kant. Ik 
besloot de stelling open te gooien en 
dat leidde uiteindelijk tot een stuk 
minder voor mij. Mijn tegenstander 
wist daar niet goed genoeg van te 
profiteren en zo kon ik het verschil 
terugbrengen tot twee pionnen 
achterstand, vervolgens 1 pion en dat 
was niet voldoende om het eindspel 
K+pion tegen K te winnen: ik was 
ongeslagen kampioen geworden met 
een vol punt voor op de nummer 
twee! 

En toen volgde de prijsuitreiking. 
Alle deelnemers aan het toernooi 
werden hartelijk bedankt. Bijzondere 
prestaties werden vermeld. Alle 
groepswinnaars gingen even op de 
foto met elkaar. Er werd gezongen 
en er waren kussen van de dames 
van de Rabobank. En de huldiging 
op het stadhuis van Buren mocht er 
ook wezen… 

[Deze laatste alinea berust geheel op 
verzinsels, maar de echte 
prijsuitreiking was – ondanks de 
overdaad aan geld- en drankprijzen – 
zo’n tegenvaller dat ik het daar maar 
niet meer over wil hebben.] 
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Date met Dubbel D 
door René Goverde 

Mijn plan is om in Den Haag een leuke nieuwe schaakclub te vinden. 
Daartoe ben ik wat op internet wezen neuzen, en ga ik langs bij de 
verschillende kandidaten. Mijn eerste date was bij een club met Dubbel D: 
Discendo Discimus.  

Voluit is het ‘het Koninklijk 's-
Gravenhaags Schaakgenootschap 
Discendo Discimus’. ‘Opgericht 29 
december 1852’ vermeldt de website 
er dan trots bij. Daarmee is het een 
van de oudste, zo niet de oudste club 
van Nederland. Omdat het ook nog 
eens een grote club is, doemde er 
een SC Utrecht-schrikbeeld in me 
op. Kan een verenigingsleven 
bloeien bij zo’n grote club? Aan de 
andere kant stelden een aantal zaken 
op de website met enigszins gerust. 
Sterker, ik raakte erg benieuwd naar 
de club. 

Neem de speellocatie, dat heet Het 
Nationaal Schaakgebouw, blijkbaar 
ooit (1924-1944) de hoofdzetel van 
de FIDE. Er schijnen een hoop 
wereldkampioenen te hebben 
gespeeld. Klonk veelbelovend, niet? 
Of het simpele feit dat er wekelijks 
drie speeldagen zijn: dinsdag, 
donderdag en zaterdag. Ongekend!  

Helaas ontbreekt de grandeur die ik 
me had voorgesteld bij een (hét) 
Nationaal Schaakgebouw wat. Het is 
een hoekhuis; Met een beetje goede 
wil kun je het een herenhuis noemen, 
maar ik had me er toch iets grootsers 
van voorgesteld. Lange gangen en 
grote zalen. Een bibliotheek, een 
podium. In plaats daarvan zijn de 

gangetjes smal en de zalen klein. 
Bovenal is het er stoffig en rokerig. 

Het is niet direct duidelijk waar ik 
heen moet als ik binnenkom. Ik volg 
de geluiden naar de eerste verdieping 
en vind daar aan de linkerhand een 
zaaltje waarvan een bordje aanduidt 
dat het de rooksalon is. Nadat ik een 
moment wat verloren op de drempel 
ben blijven staan, word ik verwezen 
naar een man met een laptop in de 
hoek van het rookhol. Die spaart 
geen moeite om mijn naam correct 
in de computer ingevoerd te krijgen, 
en bevestigt dat ik mee kan spelen. 
In de vijf minuten die volgen tot de 
indeling probeer ik een keer of drie 
een praatje aan te knopen, waar ik 
niet echt in slaag. Er zijn een groot 
aantal mensen die hier primair 
komen om te schaken, concludeer ik. 

Het schaken wordt mij nog bijna 
door de neus geboord, doordat na de 
indeling blijkt dat mijn tegenstander 
reeds met een andere partij bezig is. 
Gelukkig werpt een uitgeloot lid zich 
op als vervanger. We spelen niet in 
de rooksalon (dat blijkt de 
analyseruimte), maar in een 
rookvrije, doch even vergeelde zaal, 
aan grote borden. Het publiek is 
relatief oud, maar misschien wordt 
de ouderdom ook wel overdreven 
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benadrukt door de setting. Aan de 
muur hangen vergeelde foto’s van 
mannen met baarden, waarvan ik er 
één denk te herkennen uit de serie 
van John over oud-wereld-
kampioenen. Het is toch wel een 
karaktervolle setting nu ik er nog 
eens naar kijk. 

In plaats van een bar staat er op de 
overloop een koelkast en een 
koffiezetappparaat dat (zo leer ik) al 
decennia wordt bediend door 
dezelfde huismeester. Een clubicoon, 
kan niet missen. De man komt 
tijdens de partij koffie bijschenken, 
en hoewel ik eigenlijk iets anders 
wil, drink ik dat maar mee. Later 
wordt me duidelijk dat als je iets 

anders wilt, je zelf moet pakken. 
Eind van de avond vertel je wat je 
gedronken hebt, en betaal je alles in 
1. Mooi systeem op zich, maar er 
mist ook het sociale aspect van het 
halen van een rondje en het maken 
van een praatje aan de bar. 

Na afloop van mijn partij analyseren 
en drinken we nog wat in de nu wel 
gezellige rooksalon. Op het oog 
wordt iedere partij geanalyseerd, 
waarbij steeds andere clubgenoten 
zich er even mee komen bemoeien. 
Het wordt nog best gezellig, en ik 
moet dan ook concluderen dat ik hier 
best zou kunnen aarden, als ik 
eenmaal gewend ben aan de rook, 
het stof en de nadruk op het schaken.  

 

Groetjes uit ´s Gravenhage,  

René 
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NB. deze cartoon van een eerdere wedstrijd in het Nationaal Schaakgebouw is 
gemaakt door Pia Sprong. Ze verkoopt een en ander via piasprong.nl, Met deze 
disclaimer hoop ik de zonde van het illegaal gebruiken van de cartoon te hebben 
afgekocht... 
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Antwoorden en oplossingen 
Combineren 

Stelling 1: 1.Txd7 Txd7 2.Pe6+Kf7 3.Pxc7 
Stelling 2: 1.Pf5 Dd7 2.Pc5+ 
Stelling 3: 1.Lxe5 dxe5 2.Dc4+ Kh8 3.Dxc7 
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Proefballonnen 
Op het forum wordt weer gediscussieerd over de externe teams. Deze keer gaat 
het verrassend genoeg niet over de indeling van het eerste team, maar over het 
leeglopen van de externe teams. Kees trapte af met het voorstel om het meedoen 
in de externe te stimuleren, door de resultaten van alle externe partijen te laten 
meetellen voor de interne. Hij is bang dat door het leeglopen van de teams, we 
volgend jaar nog maar met drie teams zullen uitkomen. En dat is jammer, want 
juist het competitie-element uit de externe geeft het clubschaken extra sjeu.  

Rody vult aan dat wat hem betreft alle externe thuiswedstrijden met 2/3 beloond 
mogen worden, ongeacht het resultaat. Voor leden met kampioensaspiraties kan 
het namelijk nadelig uitpakken om in de externe competitie mee te spelen, 
omdat je soms in teambelang een remise moet nemen, of een remisestelling 
moet proberen te winnen. En de 2/3 bonus is wellicht meteen een stimulans voor 
mensen om weer extern te gaan spelen.  

Tegelijk wijst Rody er op dat schaken een van de weinige sporten is waarin je 
geen trainingen hebt, maar alleen wedstrijden. Ook als je niet extern speelt kan 
je elke week een echte wedstrijd spelen. Hij vraagt zich dus af waarom het zo 
belangrijk is dat mensen extern spelen.  

Pieter stelt voor om bij de komende teamindeling ook mensen in te delen die 
maar twee of drie keer willen meedoen. Op die manier hou je ook de teams vol, 
en kunnen we met vier volwaardige teams meespelen in de externe. Dat betekent 
wel dat de teams standaard met invalles moeten spelen, dus daar moet je wel een 
beetje rekening mee houden. PB 

Pieter: 
Het hele jaar 

1/3 afmel-
ding 

Pieter: 
Regels SGS-

bokaal 
aanpassen 

Kees:
Stimuleer de 

externe! 

Rody:
Alle externe 
thuiswedstrij

den 2/3 

Pieter:
Ook ‘weinig-

spelers’ 
opstellen 
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