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Na de winterstop is de Externe weer
van start. In de eerste zes weken van
het nieuwe jaar zijn alweer 8
wedstrijden gespeeld. In die acht
wedstrijden behaalden de onzen
slechts drie van de zestien te verdelen
matchpunten. Een karige score. Zeker
omdat die drie punten geheel en al op
het conto van het Eerste staan. Het
eerste heeft ondertussen 6 match
punten en staat daarmee keurig in de
middenmoot. Promotie zit er niet meer
in, maar degradatie ook niet.
Het tweede staat stijf onderaan met
maar 1 matchpunt, en de toestand is
zorgelijk. Aan de bar wordt door leden
van het Tweede al gespeculeerd op de
aanstaande degradatie.
Het derde hangt onderin de tweede
klasse met drie matchpunten. Toch
staan ze er nog redelijk op. Als er nog
twee matchpunten binnengehengeld
kunnen worden lijkt klassebehoud
realistisch.
Het vierde staat met twee
matchpunten ook onderin de poule. En
veel meer zit er niet in, want de laatste
wedstrijden moeten gespeeld worden
tegen de toppers (waaronder twee
potten tegen de Giessen). Gelukkig kan
het Vierde niet degraderen.

Net als je denkt dat je alles hebt gehad
begint Geurt deze keer in
samenspraak met Kees met een
nieuwe rubriek. Het gaat deze keer
niet om de mooiste, spectaculairste of
spannendste pot, maar om de kortste.
Geurt heeft een aantal korte potten
voor ons geselecteerd, maar geeft ook
meteen aan dat het nog korter moet
kunnen. Partijen kunnen meedingen
via de Balans of via het forum!

Zelf heb ik dit seizoen een ultra korte
pot gespeeld tegen Jan Prins. In een
vlaag van verstandsverbijstering gaf
ik in de opening een vol stuk weg,
doordat ik een dameschaakje toeliet.
Een standaard grapje in die opening,
en iets dat ik ook meteen zag toen
mijn hand het stuk los liet. Een paar
zetten later deed ik in grootse stijl,
middels het zelfde truukje, nog een vol
stuk cadeau, en gaf ik dus maar op.
Ik ga deze partij uiteraard niet
publiceren, en Jan lijkt gelukkig ook
zijn handen vol te hebben. Deze keer is
hij het onderwerp van Almers
zoektocht om voor eens en altijd de
mythes en mysteries van het
teamleiderschap helder te krijgen. PB

Op oudejaarsavond stond ik
traditiegetrouw met een fles
champagne op Times Square.
Het sneeuwde licht, wat de
New Yorkse straten een
feeëriek karakter gaf. Vanaf
half twaalf toonden de
lichtkranten allemaal
tegelijk een soort
jaaroverzicht: de hoogtepunten op het world wide
web in 2010. Beelden uit
Afghanistan, uit Rusland en
uiteraard Zuid-Afrika, waar
ik een Spaanse voetballer
juichend weg zag rennen te
midden van mannen in oranje
shirts. Toen zag ik opeens de
volgende letters in beeld
komen. Holland, December
2010, Digiboards The Red
Bishop. En, ik kon mijn ogen
niet geloven, een seconde
later zag ik een schaakbord
in beeld met daarop een
onmiskenbare Caro Kannstelling. Droomde ik? Of zag
ik werkelijk Van Dijk, O. –
Prins, J. in kleine letters
onderaan het scherm staan?
Het publiek begon na de
enige zet die live uitgevoerd
werd (11…Na5) te joelen. Nooit
voelde ik me zo trots op mijn
schaakcluppie. TJ

De Balans ZAP service
Door: Taco Jansonius
De spanning in de interne is terug!
(In het uitroepteken licht de
opluchting besloten van uw
schaakverslaggever die voor alles
strijd wil zien). Het begon meteen
goed op de eerste speelavond in het
nieuwe jaar: Timo Können spietste
in ronde 16 koploper Olger van Dijk
met een typisch gevalletje
‘oeps…BDG’. Of zoals meervoudig
schoonheidsprijswinnaar John
Temming het omschreef: ‘Olger
werd geschild als een appeltje…
prachtig en krachtig!! Zo op het oog
heel mooi, een paar momenten moet
ik nog even analyseren, heb ik wat
twijfels. Uiteraard heeft Rody gelijk
dat Lh5 een theoretische blunder is,
maar wie weet dat in de praktijk!?
Dat mag geen spiegel kosten!’
En of dit Olger aan het wankelen
bracht of iets anders, feit is dat Jan
Prins zijn kans heeft gegrepen en
Olger (die nog wel net eerste staat)
tot minder dan 30 punten genaderd
is. Dan volgt een gat van 200 punten
naar de nummers 3 en 4, Timo en
Louis Rutgers.
Zullen zij nog de sprong naar boven
kunnen maken of gaat het vanaf nu
tussen Olger en Jan?
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Was dit schaakvuurwerk dat de vergelijking met Carlsen-Giri
kan weerstaan, in ronde
17 vond (dat is de
andere kant van de
internetmedaille) een heus
incident plaats, waar (niet
geheel verbazingwekkend)
A.v.G. uit U. met een ‘niet
galante’ actie een rol in had.
Het incident zelf is niet de
moeite van analyseren waard,
maar het was op het forum wel
aanleiding tot enkele wijsheden die
wij zich nog ontwikkelende schakers
niet willen onthouden.
Kees: ‘Niet galant, onfatsoenlijk,
ongepaste arrogantie, iedere schaker
heeft deze ervaringen. Ik kan er
mooie voorbeelden van geven.
Helaas doe je er niet zoveel mee. De
enige remedie is ‘onthouden’, er de
volgende keer niet meer intrappen,
en eventueel terugpakken. Dat is niet
zoals de meesten van ons het zouden
willen, maar het is blijkbaar inherent
aan het schaakspel, soms kom je die
dingen gewoon tegen. Op zich zou je
het zelfs een van de charmes van het
schaakspel kunnen noemen.’ Of in
de woorden van aankomend
schoonheidsprijswinnaar Timo:
‘Mijn ervaring is dat het riskant is
om irritatie over gedrag van de
tegenstander om te zetten in de
gedachte ‘Dan win ik maar’.

Ergernis tijdens de partij is
levensgevaarlijk, zoals Donner eens
schreef. Het beïnvloedt je
objectiviteit en je concentratie.
Daarin ligt vaak de oorzaak van een
blunder aan het eind. Ik heb me jaren
geleden, na een incident waarbij
mijn tegenstander ook nogal
nadrukkelijk ‘mijn ruimte’
binnenkwam, voorgenomen om in
zo’n geval altijd meteen assertief te
reageren. Er zit volgens mij weinig
anders op, als je niet meteen
psychologisch in het nadeel wilt
raken. Een ronde later volgde een
wellicht unieke gebeurtenis: Jos
Heesen presteerde het op één
speelavond twee officiële (beker)
partijen te winnen! Dat ging, aldus
Jaap Kamminga, zo:
‘In de bekercompetitie mocht ik
aantreden tegen Jos, die eerder die
avond de eerste ronde had gewonnen
van Ben, reglementair dan wel te
verstaan. De partij begon voor mij
met de wens dat Jos niet twee
bekerpartijen op één avond zou
winnen en dat we een mooie partij
mochten spelen. Beiden lukten. Het
werd een partij waarin ik ondanks de
zwarte kleur en het gevreesde 1.Pc3
toch snel aardig kwam te staan en
een klein voordeeltje mocht gaan
uitbouwen in een eindspel met
gelijke loper, waarin mijn
voordeeltje was dat ik een vrijpion
had. Dat lukt heel aardig, tot ik al
diep in de partij, zo ergens rond zet
70 dacht een mooi aftrekschaakje te
hebben maar daarmee mijn loper
weggaf. Gezien de tijd die Jos nog
op zijn klok had staan besloten we

tot remise. Het vluggertje dat volgde
om te bepalen wie er door mocht
naar de volgende bekerronde volgde
gelijke contouren, ik kreeg een
voordeeltje, maar wist dat niet
voldoende uit te buiten. Hierbij
onderschatte ik de tegendreiging
uiteindelijk net iets te veel en Jos
mocht het vluggertje dan ook terecht
op zijn naam schrijven en bereikte
daarmee ronde 3 van de beker.’
Tot slot in deze zapservice een
momentje van medeleven met
geplaagd digibordpropagandist,
tevens w.i. Henk van Lingen. Wat
hém in de twintigste ronde niet
overkwam… zal hij zo uit de doeken
doen. Een incident? Een ronde
eerder had hij ook al (digitaal)
malheur, die wel de volgende
intrigerende zin opleverde (in reactie
op kritiek van Jan dat niet alle
uitslagen in de interne stand
verwerkt waren): ‘Fixed. Ik had de
verkeerde competitie ingevoerd.’
Maar goed, terug naar Henk na
ronde 20: ‘Ik had een baalavond. Het
begon allemaal goed met het
optuigen van de DGT borden voor
het Eerste. Het Vierde speelde ook,
maar daar had ik mijzelf reserve
gezet. Een zet of 9 functioneerden de
borden in de stadsderby, maar toen
ging het mis. Ik had de HP voeding
in m’n Dell laptop gestoken en vice
versa. Derhalve liep de laptop met de
DGT software op batterijen,
waardoor het display na een minuut
of wat ging slapen. Daar kan die
software niet tegen, dus de boel
hing. Nog geprobeerd in ieder geval
de partij van Mike online te krijgen,
5

maar dat ging ook in de verkeerde
volgorde. Balen, leermoment,
volgende keer beter. Al met al niet
live. Tot overmaat van ramp kwam
Tanja niet opdagen, waardoor ik
moest spelen tegen Nico, die graag
een tegenstander wilde hebben.
Ik was druk, maar heb hem de klok
maar aan laten zetten ook al had ik
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geen tijd. Met bijna een uur
achterstand begon ik dan toch maar
aan een partij. Ik wist zowaar remise
te maken, door een koningsaanval
waar ik een loper offerde voor 2
pionnen en erg dreigend was, waar
Nico slechts kon verdedigen…’
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Stand Interne
Nu VW
1 1
2 2
3 4
4 5
5 3
6 9
7 7
8 6
9 8
10 12
11 10
12 11
13 14
14 15
15 13
16 18
17 16
18 17
19 19
20 21
21 20
22 23
23 24
24 22
25 27
26 28
27 25
28 26
29 29
30 31
31 32
32 33
33 34
34 30
35 38
36 36
37 37
38 35
39 39
40 43
41 44
42 41
43 40
44 42

na ronde 21

Rode Loper
Punten
Olger van Dijk
1342
Jan Prins
1317
Timo Können
1118
Louis Rutgers
1103
Hans Nijland
1035
Mike Harzevoort
1018
John Temming
977
Almer Toby
952
Kees Volkers
922
Chris Lutz
916
Jacco Vermeulen
887
Klaas van der Horst
876
Victor van Bergenhenegouwen
873
Abderrahim el Madani
847
Majnu Michaud
843
Jos Heesen
813
Arnold van Gelder
809
Fred Jonkman
780
Rody Straat
780
Jaap-Hein Vruggink
754
Jaap Kamminga
753
Pieter Bakker
726
Ben Westerman
721
Hans Bernink
711
Peter Thonen
709
Nico van Harten
708
Tanja Veenstra
700
Gerwin van der Kamp
693
Marcel Bijlsma
676
Johan Kerssies
634
Taco Jansonius
621
Henk van Lingen
614
Hans Donck
612
Jelle Kipp
605
Geurt van de Wal
573
Tristan Schonis
557
Simon Veldhuijzen
554
Sybrand Boonstra
542
Toon van der Ouderaa
535
Pascal Kraal
513
Roy van Latum
508
Mitchel Wallace
507
Ronald van Houdt
506
Bas Peek
457
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∆
101
103
96
94
5
105
46
-2
2
107
-14
-4
70
51
35
39
17
-4
26
27
16
28
31
-6
34
40
11
6
14
31
31
34
43
1
64
33
34
7
25
63
67
31
25
-6

Wit Afm
0
3
1
1
2
6
-1
5
2
4
0
10
1
5
-2
4
0
2
0
4
1
5
0
10
1
5
-1
2
3
13
-1
5
1
11
0
6
1
17
1
15
0
2
1
5
-2
10
-1
11
0
9
-3
3
2
11
-2
16
-1
11
-2
4
0
13
2
0
1
7
-1
3
-1
9
0
6
-1
13
1
14
-1
6
-1
12
0
0
2
18
-1
17
0
12

Score
12½/16
13½/19
9½/14
10½/15
9½/16
7/10
9/15
9½/16
9/18
8½/16
8/15
6/10
8½/15
8½/17
4½/7
8/15
5½/9
6½/14
3/3
3½/5
9/18
7½/15
5½/10
4½/9
5/10
9½/17
5/8
3/4
3/7
7½/16
4/6
8½/20
6/13
6½/17
5½/11
5½/14
3/7
2/5
5½/13
3/7
7½/20
1/2
2/3
2½/8

ELO
1954
1954
1819
1770
1856
1931
1746
1566
1747
1852
1771
1893
1723
1637
1900
1711
1536
1621
2079
1420
1694
1535
1704
1584
1546
1495
1414
1517
1607
1256
1522
1325
1530
1506
1352
1317
1563
1172
1511
1347
1109
1749
1615
1438

TPR
1952
1956
1818
1625
1910
1983
1734
1642
1707
1842
1524
1515
1757
1570
2038
1703
1621
1629
2108
1754
1609
1601
1685
1588
1530
1494
1573
2041
1679
1283
1628
1370
1465
1482
1383
1291
1343
1236
1436
1406
1159
1715
1335

%
78
71
68
70
59
70
60
59
50
53
53
60
57
50
64
53
61
46
100
70
50
50
55
50
50
56
63
75
43
47
67
43
46
38
50
39
43
40
42
43
38
50
67
31

Stand St
Nu
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

VW
45
46
47
52
48
49
56
50
51
57
53
54
55
58
59
61
60
62
63
64

Rode Loper
Hendrik Aldenberg
Piet Koenhein
Marjolein Swinkels
René de Ruiter
Arjan Bijen
Karel Manschot
Tjeerd Fokkens
Ernesto Bonne Boizan
Dick de Bruin
Istvan Kleijn
Peter Zwijnenburg
Jan Zonneveld
Iris de Kruif
Jochem Boshoven
Marco Plantema
Ton van Ingen
Wouter Stam
Frank Plomp
Leendert Wagenaar
Paul van de Steenoven

Punten
450
435
431
416
402
375
361
357
350
349
336
329
322
301
294
280
273
273
266
205

∆
9
8
8
67
-5
-7
46
-7
-7
41
-7
0
0
0
7
0
-7
0
0
10

Wit Afm
0
12
-1
1
0
18
-1
2
0
0
0
7
-1
19
0
20
0
20
1
19
0
20
0
20
1
19
1
19
-1
19
-1
19
-1
17
1
19
1
19
0
7

Score
3½/8
6/19
1/2
5½/17
6½/20
4/12
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/3
0/1
0/1
1/12

ELO
1302
1296
1448
1124
1174
1198
0
1882
1940
0
1589
1239
0
821
1557
1778
811
1081
1085
1089

TPR
1271
1372
1520
1218
1209
1105
0
0
0
0

753
1081

980
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%
44
32
50
32
33
33
100
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

Hoogland wordt hellend vlak
door: Timo Können

Tegen Hoogland, de vereniging die
kort geleden door brand zijn hele
clubboerderij inclusief al het
materiaal is kwijtgeraakt, speelde
het Eerste gelukkig thuis (anders
hadden we tussen de geblakerde
spanten in de regen gezeten). Na
twee uur stonden er bijna overal
interessante middenspelposities op
het bord en kon het nog alle kanten
uit. Alleen invaller Kees was al in
een eindspel met een pion meer
verzeild. De aanpak van zijn
tegenstander was een beetje apart:
snel en slordig spelen, misschien
in de hoop op tijdnood bij Kees.
Die tijdnood kwam er niet, maar
dankzij dat snelle spelen kon Kees
de score mooi openen.
Ik kreeg een variant van het
Olifantengambiet op het bord die
ik dezelfde middag met het oog op
het ‘Tata’-toernooi had zitten
uitpluizen; dat liep dus ook wel
soepel. Hans had ondertussen
remise gespeeld, zodat we met 2½½ voor stonden. Toen kwam de
twijfelfase: het leek eigenlijk wel
alsof we aan bijna alle
overgebleven borden slecht
stonden. In Chris’ geval klopte dat
in ieder geval. In een tactische
partij liep hij vanaf de opening
achter de feiten aan, met een
nederlaag als resultaat. Verder
stond Jacco niet goed, stond Mike
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niet goed en dacht ik van Klaas dat
hij eerst heel goed had gestaan en
nu ook heel slecht stond. Dat
konden dus drie doorslaggevende
nullen worden.
Maar Klaas’ partij was gewoon zo
ingewikkeld en scherp dat je hem
als toeschouwer niet kon
beoordelen. Beide spelers kregen
ongeveer evenveel kansen en
misten er ook evenveel, zodat de
uitslag van remise wel terecht was.
En wat Jacco betreft had ik me
door mijn vooroordeel tegen zijn
Grob (1.g4) laten verblinden. In
werkelijkheid was er niet veel aan
de hand. Toen gaf de
Hoogmoedlander, die scheen te
denken dat hij per se moest
winnen, een pion weg. Later
‘offerde’ hij ook nog een loper en
kon opgeven. Jacco ( ‘Belachelijk
dat ik aan bord 4 moet’) komt dus
op 4 uit 4.
De wedstrijd was daarmee binnen,
want Jan had een solide remise
gespeeld. Alleen bij Mike had ik
het goed gezien: die was aan bord
1 weggedrukt door zijn sterke
tegenstander. Deze ging nog de
fout in bij de afwikkeling, maar
hield helaas genoeg stellings- en
tijdsvoordeel over. Zo mochten hij
en zijn makkers met 3½ punt terug
naar Amersfoort (en dat hadden ze
niet gedacht).

Voor niemand bang
door: Timo Können

De wedstrijd van vorige week
leverde het definitieve bewijs dat
het Elotechnisch laag ingeschatte,
maar geestelijk verjongde Eerste
voor niemand bang hoeft te zijn.
Paul Keres 3, op rating zo’n beetje
favoriet voor de groepszege met
gemiddeld 150 ratingpunten meer
dan wij (wij zouden dan zo’n
beetje favoriet voor degradatie
zijn), kwam langs op de
Boorstraat. Eigenlijk hadden ze
ons moeten ontvangen, maar hun
Sjuut zat vol.

‘Ik word gekookt,’ kwam Ger
Hageman klagen. Henk had dat
ding al om half acht uitgezet, maar
voor het drielagige monster dan
een beetje is afgekoeld… We
hebben er allemaal een pesthekel
aan, maar misschien moeten we
hem voortaan juist aan houden?
Wij zijn immers psychologisch op
die ellende voorbereid en de
tegenstander niet. Zie Ger (+162),
die in een gelijk eindspel foutjes
ging maken, waarop Chris
dankjewel zei.

De digitale borden deden niet wat
ze moesten doen (de partijen live
op internet vertonen), maar ze
speelden wel fijn: lekker groot en
overzichtelijk. Niettemin kon
Kees, voor de derde en dus helaas
laatste keer invaller, het niet
bolwerken. Colijn Wakkee (220
punten meer, dat klinkt ook wel
elektrisch gevaarlijk) buitte een
strategisch foutje bekwaam uit.
Commentaar van Kees: ‘Een
zwakkere speler ruilt wel een keer,
waardoor de druk eraf gaat, maar
dat deed hij niet. Die Colijn gaat al
naar de 2100!’ Gelukkig bleek
meteen daarna het voordeel van
thuis spelen. Bij Paul Keres zijn ze
niet gewend aan de radiator die
tijdens externe wedstrijden in
Dijckzigt altijd bij de borden 1 en
8 staat te loeien.

Ondertussen won ik van Leo van
Houwelingen (+117), die al in de
opening veel te lang ging nadenken
omdat de stelling hem niet beviel.
Er gebeurde hetzelfde als in mijn
vorige externe partij: we
passeerden al snel het punt dat ik
dacht: nu ga je verliezen, want je
staat al minder en je hebt straks
ook nog veel te weinig tijd als de
stelling scherp wordt. Zo ging het
ook. Na twintig zetten had hij nog
8 minuten over (mind you, de
tijdcontrole was op zet 40). Ik snap
dat soort onpraktisch spel niet,
maar neem de punten graag in
ontvangst. De stand werd dus 2-1
voor ons, een prettig gevoel tegen
een team waar we vooraf toch een
beetje ontzag voor hadden.
Even later verloor echter Klaas, die
daar geen spijt van had omdat hij
vond dat Bas Peeters (+117) de
11

overwinning ook echt verdiend had
met een mooie en diepe combinatie. ‘We stevenen af op 5-3 voor
jullie’, zei Kees Vreeken, die als
supporter was meegekomen, tegen
me toen ik even was weggelopen.
Ik ging kijken en inderdaad, bij
Jacco stond het weliswaar niet zo
fijn, maar Mike, Jan en Hans
hadden gewonnen stellingen op de
borden. Bij Hans kwam dat
doordat Rolf Dijksterhuis (+138)
een stuk had weggegeven. Net nu
de euforie op uitbreken stond
maakte Hans dat echter ruimschoots goed door eerst een
kwaliteit en daarna nog een vol
stuk te doneren, met een snelle nul
als resultaat. Jacco mocht ook
opgeven tegen Paul van der Kooij
(+212), zodat er opeens 2-4 op het
scoreformulier stond.
Toch wel een beetje eng. Zouden
Jan en Mike het matchpunt kunnen
redden? Jan had de stelling van
Frank Wilschut (+58) al grondig
geblokkeerd voordat er tien zetten
gedaan waren, maar toen er een
toreneindspel op het bord kwam
waarin ook Frank een vrijpion had,
wist ik het niet meer. Onze man
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had het met zijn
eindspeladelaarsblik echter goed
gezien en voerde het eindspel met
vaste (nou ja, trillende) hand naar
de winst. Nu was alleen Mike nog
aan het zwoegen, tegen Evert van
Heel (+162). Na een zet of vijftien,
merendeels bestaand uit snel
opgelepelde theorie (ook wel eens
fijn voor de teamcaptain om Mike
niet al op zet vijf sloten bedenktijd
te zien consumeren), had J.M.A.G.
me verteld dat hij niet wist wie er
beter stond. Ik vond dat hij dat
was, omdat hij in een nogal open
stelling Everts korte rokade had
kunnen verhinderen. Gelukkig
klopte mijn intuïtieve (lees:
oppervlakkige) inschatting deze
keer. Evert rokeerde in arren
moede maar lang, naar de vleugel
waar hij zijn pionnen had
opgespeeld. Mike won een stuk
(fraai, naar hij later op het forum
liet weten) en uiteindelijk de partij.
Toch 4-4 dus! De grootste
zwartkijkers zullen het met me
eens zijn dat we met 6
matchpunten uit 5 wedstrijden de
tweede seizoenshelft met
vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Het wil niet meezitten met het Tweede
door: Kees Volkers

De competitie
heeft voor Het Tweede plots
grimmige vormen aangenomen nu
het, na de min of meer verwachte
nederlaag in Maarssen tegen
Vechtlust, ook in zijn vijfde
wedstrijd het hoofd moest buigen,
en wel tegen
mededegradatiekandidaat
Amelisweerd. Het echec kon
wereldwijd via internet worden
gevolgd dankzij de pas
aangeschafte digi-borden, die in
deze wedstrijd hun vuurdoop
kregen. Henk was een tijd lang
bezig geweest om de boel aan te
sluiten en op wat
schoonheidsfoutjes na werkte alles
prima. Een mooie primeur voor De
Rode Loper! In ieder geval werd
de wedstrijd met veel
belangstelling gevolgd in Santiago
de Chili, waar Majnu op vakantie
was (en waar het op moment van
spelen een zonnige middag was,
aldus Majnu). Ook ons zieke
teamlid Fred had de match thuis
gevolgd.
Minder succesvol verliepen de
partijen, al zag het er lange tijd
goed voor ons uit. Net als tegen
Doorn-Driebergen ging het op het
laatst mis. Op gegeven moment
stond het 2,5-2,5. Onze punten
werden bezorgd door fraaie
overwinningen van John (die zijn
tegenstander overrompelde met
een Siciliaans gambiet aan bord 2)

en invaller Louis (bord 4 tegen exRode Loper Pascal Boittin) en een
remise van Simon (bord 7 tegen
halve Rode Loper Hans Koren).
Daar stonden een regelmatige
nederlaag van Toon (bord 6) en Jos
(die zich aan bord 1 naar eigen
zeggen liet meeslepen door het
onorthodoxe spel van Jan
Bettman).
De resterende drie partijen gaven
echter hoop op punten. Jaap (bord
8) presteerde het echter om in een
eindspel van loper tegen paard zijn
loper zodanig neer te zetten dat die
middels een vork door het paard
verschalkt kon worden. Dat was
een onverwachte nul. Vincent had
zich aan bord 3 geweldig goed
geweerd, maar verzuimde in
wederzijdse tijdnood de winst
brengende zet te doen - de zet
werd door de thuis achter zijn
laptop zittende Mike Harzevoort
meteen gezien - en alsnog te
verliezen. Mijn partij (bord 5,
tegen ex-Rode Loper, metselaar en
betonvlechter Thom Custers) was
toen niet meer van belang. De al
bijna vier uur in de lucht hangende
remise kon in remisestelling
eindelijk gegeven worden.
Zo wil het maar niet meezitten met
Het Tweede. En... opeens lijkt
degradatie wel heel dichtbij. Tenzij
er de resterende wedstrijden enkele
wonderen gebeuren…
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Gedetailleerde uitslagen
DRL3 - Rivierenland 2
1. Pieter Bakker
2. Gerwin van der Kamp
3. Bas Peek
4. Almer Toby
5. Nico van Harten
6. Victor van Bergenh.
7. Jelle Kipp
8. Tanja Veenstra

2 - 6
0
½
0
1
½
0
0
0

Utrecht 5 - DRL3
5½ - 2½
1. Ben Westerman
0
2. Victor van Bergenh.
0
3. Pieter Bakker
0
4. Gerwin van der Kamp
0
5. Nico van Harten
1
6. Almer Toby
½
7. Bas Peek
1
8. Arnold van Gelder
0

Paul Keres 3 - DRL1
1. Mike Harzevoort
2. Klaas van der Horst
3. Jan Prins
4. Jacco Vermeulen
5. Timo Können
6. Kees Volkers
7. Hans Nijland
8. Chris Lutz

4 - 4
1
0
1
0
1
0
0
1

Het Kasteel 1 - DRL4
1. Jelle Kipp
2. speler afwezig
3. Hans Donck
4. Henk van Lingen
5. Arjan Bijen
6. Piet Koenhein
7. René de Ruiter
8. Karel Manschot

4½ - 3½
½
0
½
½
1
0
0
1

DRL4 - Woerden 4
1. Jelle Kipp
2. Hans Donck
3. Johan Kerssies
4. Arjan Bijen
5. Karel Manschot
6. Piet Koenhein
7. René de Ruiter
8. Roy van Latum

3 - 5
0
½
½
0
0
0
1
1

DRL1 - Hoogland 1
1. Mike Harzevoort
2. Klaas van der Horst
3. Jan Prins
4. Jacco Vermeulen
5. Hans Nijland
6. Chris Lutz
7. Timo Können
8. Kees Volkers

4½ - 3½
0
½
½
1
½
0
1
1

DRL2 – Nw.Amelisweerd 3 - 5
1. Jos Heesen
0
2. John Temming
1
3. Victor van Bergenh.
0
4. Louis Rutgers
1
5. Kees Volkers
½
6. Toon van der Ouderaa 0
7. Simon Veldhuijzen
½
8. Jaap Kamminga
0
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Vegtlust 1 - DRL2
1. John Temming
2. Jos Heesen
3. Louis Rutgers
4. Almer Toby
5. Toon van der Ouderaa
6. Fred Jonkman
7. Victor van Bergenh.
8. Jaap Kamminga

6 - 2
0
0
0
0
½
½
½
½

Noteren, soms liever niet!
Door : Victor van Bergenhenegouwen
Op woensdag 26 januari speelde ik
als invaller voor het tweede, en leed
vanuit een prima positie een
gruwelijke nederlaag. Ik wil mijn
eigen falen niet goedpraten en een
van de oorzaken was dat ik, zoals
niet geheel ongebruikelijk is in mijn
geval, in grote tijdnood verkeerde,
net als mijn tegenstander overigens.
Tot mijn verbazing vroeg deze
enkele minuten voordat hij door zijn
vlag zou gaan aan iemand om voor
hem de zetten te noteren, zodat hij
zelf zich volledig op de stelling kon
concentreren. Intussen bleef ik braaf
mijn zetten wel zelf noteren (hoewel
ik ook nog maar een minuut of vier
had), wat toch wel behoorlijk afleidt
als er sprake is van crisis op het
bord.
Achteraf dacht ik dat mijn
tegenstander me eigenlijk een loer
had gedraaid, maar dat bleek niet
juist!! In het schaakreglement van de
Fide (geplukt van internet) kom ik
namelijk de volgende artikelen
tegen:
Artikel 8.1: Zolang de partij duurt is
elke speler verplicht zijn eigen zetten
en die van zijn tegenstander op de
juiste wijze te noteren, zet voor zet,
zo duidelijk en leesbaar mogelijk, in
de algebraïsche notatie, op het
notatieformulier dat voor de
wedstrijd is voorgeschreven. Het is
niet toegestaan zetten vooraf te

noteren, tenzij de speler remise
claimt op grond van artikel 9.2 of
9.3, of zijn zet noteert zoals
omschreven in de Richtlijnen voor
partijen die afgebroken moeten
worden.
Een speler mag een zet van zijn
tegenstander beantwoorden alvorens
die te noteren, als hij dit wenst. Hij
moet zijn vorige zet opschrijven
voordat hij een nieuwe doet. Het
aanbieden van remise moet door
beide spelers worden genoteerd. Als
een speler niet in staat is te noteren,
mag de speler gebruik maken van
een door hem voorgestelde assistent
om de zetten te noteren. Deze
assistent moet voor de arbiter
aanvaardbaar zijn. Zijn klok moet
door de arbiter op een redelijke
wijze worden bijgesteld.
Een heel verhaal en allemaal niet erg
schokkend of bijzonder, maar dan
komt het en dat wist ik allemaal niet:
Artikel 8.4: Als een speler op enig
moment in een periode minder dan
vijf minuten over heeft op zijn klok
(...) dan is hij voor het restant van
die periode niet verplicht zich aan de
vereisten van artikel 8.1 te houden.
Onmiddellijk nadat een vlag is
gevallen, moet de speler zijn
notatieformulier volledig bijwerken,
alvorens een zet op het schaakbord
te doen.
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8.5 a.: Als beide spelers volgens
artikel 8.4 niet behoeven te noteren,
dan moet de arbiter of een assistent
proberen aanwezig te zijn en te
noteren. In dit geval moet de arbiter
de klokken onmiddellijk na het
vallen van een vlag stilzetten. Beide
spelers moeten dan hun notatieformulier bijwerken, gebruik
makend van het formulier van de
arbiter of van de tegenstander.
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Leuk om te weten en het kan het
verschil tussen winnen en verliezen
uitmaken; ik neem overigens maar
aan dat die periode van vijf minuten
niet noteren geldt zowel voor het
eerst deel van een uur en drie
kwartier van de partij, als voor de
uitspeelperiode van één kwartier.
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Door Almer Toby
In de tweede etappe van mijn zoektocht, naar de invloed van de teamcaptain op de
prestaties van een schaakteam, ben ik afgereisd naar Nieuwegein. Op een koude
winteravond, ergens tussen kerst en oudjaar, krijg ik een warm onthaal van Jan
Prins, clubicoon van de Rode Loper. En van Egor, Jans Tsjechische herdershond
van 14 maanden jong.
Dat Jan nog maar twee clubkampioenschappen nodig heeft om het record van
Wybe de Vries (15!) te evenaren, mag sinds de lustrumcanon als bekend worden
verondersteld. Dat Jan ook een door de wol geverfde teamcaptain is, weliswaar in
ruste, is wellicht minder bekend. De hoogste tijd om te leren van de meester zelf.
Jan, heb je het interview met Arnold,
teamcaptain van het derde, gelezen?
‘Ja ja, dat heb ik gelezen. Ik heb wel
de indruk dat Arnold de invloed van
een teamcaptain schromelijk
overschat.’
Echt waar? Dus ik ben hier voor niks
gekomen?
‘Nee, nee, nee. Het is altijd aardig
om een bepaald aspect van het
schaken uit te lichten. En de Balans
moet ook gevuld worden.’
Nou, misschien is het interview wel
gauw klaar dan. Hoe ziet jouw
palmares er als teamcaptain uit?
‘Ik ben zo’n tien keer teamcaptain
geweest. En ik denk één of twee
keer kampioen en één keer
gedegradeerd. Vorig jaar zijn we
natuurlijk kampioen geworden,
maar toen was Mike captain. Wacht
even.’ Jan pakt zijn pennen er bij.
‘Ik bewaar altijd de pennen die de
SGS aan de kampioenen uitdeelt.
Even kijken. Ja, in het seizoen
2000-2001 was ik de teamcaptain.
En vroeger kreeg je geen pen maar
een schaakbord en –stukken van de
SGS. Toen ik captain was hebben
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we die ook nog een keer mogen
ontvangen.’
‘Mijn mooiste succes was een
overwinning op Culemborg. Zij
hadden dat seizoen in een eerdere
wedstrijd reglementair met 8-0
gewonnen van Paul Keres. Op 29
april, tijdens de vrijmarkt, speelden

Jan viert het kampioenschap van het
eerste in 2006

wij uit tegen Culemborg.
twee of drie nieuwe spelers in het
Tenminste, ik geloof dat het
team. Dus je wilt elkaar ook in een
Culemborg was. Ergens in de polder
andere setting leren kennen. Soms
in ieder geval. Het was de
zit er een klein huistoernooitje aan
beslissende wedstrijd van het
vast. En het seizoen komt ook wel
seizoen. Bij een 4-4 uitslag zouden
eens ter sprake. Je bespreekt de
wij kampioen zijn geworden,
opstelling. Voor de rest bestaat de
Culemborg zou niet degraderen en
rol van teamcaptain vooral uit
Paul Keres zou wel degraderen. Dus
regelen. En dat zit in mijn bloed.
van tevoren kreeg ik een telefoontje
Zorgen dat er vervoer is, soms het
uit Culemborg. Of we het af konden
regelen van invallers. En op de
maken op 4-4. Nou, niet dus. Ik had
avond zelf.’
een busje gehuurd en met z’n allen
Wat doe je dan op de avond zelf?
zijn we in die bus vertrokken. We
Nu werken alle schakers. Vroeger
speelden in een klein cafeetje ergens
waren er ook veel studenten en
achteraf. Chris speelde onder de trap
werklozen. Dus de
in een bezemkast.
meeste schakers
Regelmatig kreeg ik
komen laat, later dan
weer het aanbod om
vroeger in ieder
De non-playing
het af te maken op
geval. Dus dat
4-4. Na overleg met
captain, daar
betekent dat de
een aantal
opteer ik voor
teamcaptain vaak
teamleden besloten
degene is die de
we te spelen. Het
stukken opzet.
werd 6½-1½ voor
Sommigen vinden dat
ons. Na afloop zijn
normaal, dat is wel
we doorgereden naar de
eens jammer.
Oranjestraat. Bij de Rode Loperkraam op de vrijmarkt hebben we
OK. Ik bedoel ook wat je als captain
het kampioenschap gevierd. En Paul
op de avond zelf doet om het resultaat
Keres was erg blij met ons.
van de wedstrijd te beïnvloeden.
Arnold stelt dat zijn team ieder
Die teamcaptain van Culemborg
seizoen bordpunten en matchpunten
onderhandelde over de matchpunten.
haalt, doordat teamleden aan de
Ook een manier om invloed te hebben
captain
vragen of ze een
op de resultaten van je schaakteam.
remiseaanbod mogen aannemen.
‘Ja. Het is niet de manier waarop ik
Waarbij de capta in dan bekijkt wat
de rol van teamcaptain invulde.’
een remise op een bord voor de hele
Hoe deed jij dat dan?
wedstrijd betekent.
‘Je draagt bij aan een redelijke sfeer
‘Ja ja, dat gebeurde bij mij ook wel
binnen het team. Aan het begin van
toen ik teamcaptain was. Dat vond
het seizoen verzorg je een kick off.
ik trouwens wel eens lastig. Je moet
Hier thuis, of elders. Met een
dan een verplicht rondje doen langs
drankje er bij. Er zijn altijd wel
de borden. En dat terwijl je zelf ook
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druk bent met je eigen partij. Die
non-playing captain, daar opteer ik
voor.’

moet hem de ruimte geven zodat hij
die kan gebruiken.’

Arnold vertelt ook dat hij als
teamcaptain regelmatig de rol van
Interessant, we komen later terug op
klootzak vervult en de hete kastanjes
de non-playing captain. Maar heb jij
voor zijn teamleden uit het vuur haalt.
als teamcaptain bord-of matchpunten
Hoe zit jij daar in?
binnengehaald zoals Arnold dat
‘Daar ben ik het niet mee eens. Je
beschrijft?
moet geen klootzak zijn. Bij
‘Nou, ik geloof eigenlijk niet dat je
thuiswedstrijden ben je ook
dat als teamcaptain kunt
wedstrijdleider extern en behoor je
beïnvloeden. Als we met 3½-1½
onafhankelijk te zijn. En bij
achter staan, weten teamleden
uitwedstrijden is je rol dat je er voor
dondersgoed wat dat voor hun eigen
zorgt dat de andere teamcaptain zich
partij betekent. Tijdens de wedstrijd
onafhankelijk opstelt. En natuurlijk
zeg ik dan wel eens iets in het
moet je soms
algemeen. Iets in de
optreden. Je moet
trant van “er moet
zorgen voor stilte in
iets gebeuren” of
Die 20%
de speelruimte. En de
“ga iets meer
psychologie
is
wedstrijd moet
risicolopen”. En
van
de
speler
reglementair vervaak kan het ook
zelf, niet van
lopen. Spelers moehelemaal niet. Als
ten bijvoorbeeld wel
je een hele positide captain
blijven noteren als de
onele partij speelt,
regels dat voorkun je niet opeens
schrijven. Bij
heel agressief gaan
Vechtlust in Maarssen hebben we
spelen.’
een keer in de winter gespeeld, met
Arnold stelt ook dat schaken voor
onze jas aan. Achteraf had ik dat
20% psychologie is. En dat hij als
moeten weigeren. Maar moet je
teamcaptain die 20% probeert te
daarvoor de klootzak uithangen?
beïnvloeden.
Voetbal is misschien oorlog.
‘Psychologie is zeker een belangrijk
Schaken is alleen oorlog op het
aspect bij schaken, ik denk zelfs nog
bord, daaromheen moet het pais en
wel meer dan 20%. Als teamcaptain
vree zijn.’
heb ik de modus om me niet
inhoudelijk met de partij te
Een andere manier om invloed te
bemoeien. Ik probeer terughoudend
hebben op de wedstrijd is met de
te zijn in mijn fysieke
opstelling van het team. Hoe deed jij
aanwezigheid, juist omdat die
dat?
‘Voor het eerste team geldt dat de
psychologie zo belangrijk is. Die
kampioen op bord 1 hoort te zitten.
20% psychologie is van de speler
Daarnaast hanteerde ik altijd het
zelf, niet van de teamcaptain. Je
WFD-systeem (Wie Faalt Daalt).
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Maar dit is nou zo’n onderwerp dat
je tijdens de kick off samen met alle
teamleden bespreekt. Het team is
net zo verantwoordelijk voor de
opstelling als de teamcaptain.
Daarbij hield ik wel altijd de
wit/zwart verhoudingen in de gaten.
Als een speler in externe thuiswedstrijden altijd met zwart speelt,
heeft dat zijn neerslag op de interne
competitie. Die persoon heeft dan
vaker wit in de interne. Wat
natuurlijk een onterecht voordeel is.
Dus ik paste toch enige mate van
rouleren toe om die kleurverhouding
in de gaten te houden.’

verantwoordelijk voor het
wedstrijdbriefje. Het is wel zo
netjes om daar alvast de namen van
je team op te schrijven. Meestal
gebeurt dat ook wel.’

Van Marwijk stelde Van Persie tijdens
het WK-voetbal consequent in de
basis op, terwijl hij niet in vorm was.
De voetbalcoach gaf vertrouwen
opdat de voetballer vertrouwen zou
krijgen. Hoe is dat bij het schaken?
‘Als iemand drie nullen op rij
scoort, dan maak je dat
bespreekbaar, dan ga je het gesprek
aan. Ook voor zijn eigen
gemoedsrust.
Misschien dat iemand
Wat vind je van
Schaken
is
even niet lekker in
tactische opstellinalleen oorlog op
zijn vel zit, eigenlijk
gen? Dus opstellinhelemaal niet wil
gen waarbij mensen
het bord,
spelen, maar dat toch
met een lagere radaaromheen moet
doet omdat hij dat als
ting aan hogere borhet
pais
en
vree
een verplichting naar
den zitten?
zijn
‘Daar houd ik niet
het team ziet. Dan
van. Maar de
kan het voor die
tegenstander kan
speler zelf en het
het ook doen en ik bereidde me er
team beter zijn om daar wat aan te
wel op voor. Dan had ik wel eens
doen. Dan heb ik liever een invaller
twee briefjes met verschillende
die een halfje scoort. En als je ziet
opstellingen in mijn broekzak zitten.
hoe Chris vorig jaar in het eerste is
Als de tegenstander dan met een
ingevallen, dat was natuurlijk
tactische opstelling kwam, kon ik
fantastisch.’
ook met een andere opstelling
Komt het wel eens voor dat het
spelen. Het was dan wel zaak om
collectieve belang en het individuele
eerst de tegenstander de opstelling
belang strijdig zijn? En hoe ging jij
op te laten schrijven en dan pas je
daar dan mee om?
eigen opstelling bekend te maken.’
‘Nou eigenlijk niet. Ja, er waren
natuurlijk wel eens situaties dat ik
Dat klinkt als twee teamcaptains die
als teamcaptain tegen een speler zei
nerveus om elkaar heen draaien,
“neem dat remiseaanbod niet aan,
wachtend tot de ander zijn opstelling
speel maar door”. Dat gebeurde dan
prijs geeft.
‘Soms kreeg ik dat idee ook wel.
ook. Vroeger was er ook een
Maar de gastheer is
regeling dat als je een remiseaanbod

21

had gekregen, maar op aanwijzing
van de teamcaptain doorspeelde
voor het teambelang, dat je in ieder
geval een half punt kreeg voor de
interne. Ook al zou je verliezen.
Is die regel er nu eigenlijk nog?
Dat weet ik niet. Het is wel
belangrijk voor het bestuur om dat
nog eens uit te zoeken. Ik zal dat
eens inbrengen in de bestuursvergadering.

nische aspect van de wedstrijd. Als
de wedstrijd het 2de of het 3de uur
ingaat en iemand staat al minder in
een speltype dat hem niet goed ligt,
dan zou ik hem remise laten
aanbieden. De speler zelf en de
tegenstander hoeven dan nog
helemaal niet in de gaten te hebben
dat hij minder staat.’
Je klinkt enthousiast, alsof je het al
helemaal voor je ziet! Zou jij eigenlijk
non-playing teamcaptain willen zijn?
Stel jij je nu kandidaat?
‘Ik heb het wel eens voorgesteld
tijdens de ALV, maar er was weinig
animo bij de leden.’

Wat is kenmerkend voor een goede
teamcaptain?
‘Je moet vriendelijk zijn. Je moet
mensen kunnen
overhalen om toch
Rody of Olger
te spelen. Maar wel
Maar stel dat er nu
op een tactvolle
zouden prima de
wel animo zou zijn en
manier. En je moet
Arnold stopt met de
rol van nongoed liggen bij de
rol van teamcaptain
playing
captain
mensen. Teamleden
bij het derde…
van
het
Eerste
‘Ja, zou kunnen ja.’
moeten je
kunnen invullen
accepteren, ook als
En speel je dan bij
je tijdens een
thuiswedstrijden wel
wedstrijd tegen ze
mee
met
de
interne
competitie?
zegt “neem dat remiseaanbod maar
‘Neenee, de nadruk ligt op non. Een
niet aan.” En als je kampioen wordt,
probleem is dan wel wat de
organiseer dan een kampioensfeest.
compensatie is in de interne
En regel bij het bestuur even een
competitie voor de non-playing
klein budgetje.’
captain.’
Laten we even terugkomen op de nonZou het omgekeerd ook kunnen?
playing teamcaptain. Stel jij zou nonArnold stelt bijvoorbeeld dat hij in
playing captain van het derde zijn.
principe het 1ste team kampioen kan
Hoe zou je dat aanpakken?
maken. Hij maakt daarbij onderscheid
‘Ik zou meer inzicht moeten hebben
tussen schaaktechnische en
in de speelsterkte van de spelers.
strategische beslissingen en dat hij
Waar zijn ze goed in en waar zijn ze
heel goed strategische beslissingen
minder goed in. Welke situaties
kan maken
brengen de verschillende spelers op
‘Nee, dat zou niet werken. Als
hun eigen nivo tot een goed einde.
teamcaptain heb je toch een
En als ik dat zou hebben zou ik me
behoorlijk schaaktechnisch niveau
meer bemoeien met het schaaktechnodig. Een non-playing teamcaptain
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van het eerste heeft toch minimaal
het niveau van iemand uit het
tweede nodig. Rody of Olger
zouden prima de rol van nonplaying captain kunnen invullen.
Mwwah, Rody heeft het blijkbaar te
druk. Maar Olger, wie weet.
Overigens is Timo lekker bezig. Hij
zoekt partijen op van de
tegenstander, probeert te
achterhalen wat de bordvolgorde
van de tegenstander zal zijn.’

een goede spirit. Redelijk jong ook,
met wat oudere gasten. Het team
was ook een goede afspiegeling van
de club. En Mike [AT: vorig jaar
teamcaptain van het eerste] had zijn
zaakjes goed voor elkaar. De
invallers deden hun werk goed, dat
geeft ook een goed gevoel. Het
klikte gewoon tussen de mensen. En
na de eerste wedstrijd die we
verloren bleven we in onszelf
geloven.’

Is schaken in de externe competitie
Waar eindigt DRL1 dit jaar in de
eigenlijk een teamsport?
externe?
‘Die vraag stel ik mezelf nog steeds
‘We hebben nu 3 punten uit 3
na dertig jaar.
wedstrijden [AT:
Sommigen van het
inmiddels heeft
De captain is
eerste kijken bij
DRL1 de 4de
wedstrijd gewonnen].
anderen hoe ze
vaak degene die
Dat is netjes. Maar ik
staan. Maar of dat
de stukken
heb er een hard hoofd
consequenties heeft
opzet.
Sommigen
in. We zijn natuurlijk
voor hun eigen
vinden
dat
aanzienlijk verzwakt.
spel? Zou je aan hen
René, Rody, Olger,
moeten vragen.
normaal
Antonio, hele goede,
Maar, ik denk wel
de
dragende spelers, die
dat in het 3 uur
van de wedstrijd een teamsport
zijn we nu kwijt. Dat scheelt toch
begint te worden. Als je met 3½-1½
zo’n 100 elopunten gemiddeld.
achterstaat, gaan degenen die nog
Soms zit ik tegenover een speler
met 2100. En ik word ook een dagje
bezig zijn wel meer risico nemen.’
ouder. Maar goed, ik volg de grote
Jouw meest succesvolle team, wat was
toernooien via internet: Groningen,
daar kenmerkend voor?
Krakow. Daar leer ik ook veel van.
‘Poeh, welk team was dat? Ik ben
We hebben gelukkig wel andere
iemand die gelukkig veel vergeet.
spelers met ervaring in de
Nou ja, afgelopen jaar hadden we
promotieklasse. Paul Keres 4 en
natuurlijk ook een prima team. We
Oud Zuilen moeten we verslaan.
zijn niet voor niets kampioen
Dan kunnen we ons waarschijnlijk
geworden. We hadden hoge elo’s,
handhaven.’
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Waarom speelt u een gambiet?
Door: ???? ????
Mijn voorliefde voor gambieten mag
bekend worden verondersteld.
Hoewel ik van tijd tot tijd ‘regelmatige’ openingen speel, kom ik toch
altijd weer terug op vergeten, versmade en ondergewaardeerde
openingen zoals het Koningsgambiet, Evansgambiet, Lettisch en
zoals hieronder, het ‘onspeelbare’
Siciliaanse gambiet. Het onverwachte en onvoorspelbare is wat me
aantrekt in een gambiet, sommige
tegenstanders raken soms echt helemaal van de leg en posities zijn
soms volledig uniek (zoals bv. ‘een
Dreun voor de Dreu’ in de vorige
balans). Een flinke tijd geleden sprak
ik met Rody over schaken in het
algemeen en hij gaf aan dat zelfs nog
een stuk boven zijn sterkte gewoon
alles speelbaar is, zelfs dubieuze
gambieten. Onderstaande twee potten tegen sterker geachte tegenstanders onderschrijven dat wel, de twee
partijen duurde 56 zetten in totaal…
Er zijn denk ik wel voorwaarden om
een gambiet succesvol te kunnen
spelen, zoals (soms overdreven)
geloof in eigen kunnen, investeren in
je opening (geloof niet alles wat in
een boekje staat!) en bereid zijn te
verliezen. Bij een gambiet staan de
stukken vaak net even actiever of
zijn er net meer mogelijkheden tot
kietelen van de tegenstander, maar
scherp spel blijft vereist.
De eerste partij is tegen mijn
voormalige kwelgeest ?????,
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waarvan ik tot dan toe nog nooit van
gewonnen had, hoewel dat zeker al
een of twee keer had moeten
gebeuren. Hier is eindelijk mijn
wraak…
???????????? - ???????????????
Interne ronde 16
1.e4 c5 2.b4!? De zwartspeler wordt
meteen gedwongen om zelf na te
denken over de structuur. Vaak zijn
spelers die Siciliaans spelen
gewoontedieren die in hun systeem
(bv. Draak, Sveshnikov of Najdorf)
zo maar 15 tot 16 zetten theorie
ophoesten.
2…cxb4 3.a3!? Zo speel ik het
altijd, hoewel 3.Lb2 als sterker
wordt beschouwd. Met 3.a3 heb ik
mijn eigen varianten ontwikkeld
waarvan de ‘hoofdvariant’
toevalligerwijs in de andere partij zal
voorkomen.
3…e5!? Gewoon goed, maar
versmaadt de ‘weerlegging’ 3…d5!
(boekjes die elkaar nablaten)
waardoor het gambiet uit de mode is
geraakt. Ik denk dat 3…d5 gewoon
!? is, er blijft genoeg spel over voor
wit.
4.Pf3 Pc6 5.Lc4 Pf6 6.Pg5!? Wel
erg provocerend, misschien was het
rustige 6.d3 en 7.Lb2 beter.
6…d5 7.exd5 Pa5 8.Lb5+ Ld7
9.De2! Dc7!?

De stelling begint al licht chaotisch
te worden. Slaan op b5 was minder
na 9…Lxb5 10.Dxb5+ Pd7 (Dd7?
Dxa5) 11.d4 a6 (11…exd4?!
12.axb4! De7+ 13.De2 Dxe2+
14.Kxe2 Lxb4 15.Ta4!) 12.De2. Met
de laatste zet van zwart wordt e5
gedekt, dreigt iets op c2 en Pb3 komt
in beeld.
10.Lxd7+ Pxd7 11.axb4! Pb3?
????? bezwijkt voor de verleiding,
met 11…Dxc2! 12.0-0 Pb3
(…Lxb4? 13.Db5) 13.Df3 f6 14.Pa3!
ontstaat er een onduidelijke stelling
die beide kanten op kan gaan. Maar
zowel toren als loper staan in, hoe
lost wit dit op?
12.Df3!! nur so! Er dreigt mat in 4
op f7 en Pb3 staat in!
12…f6 13.Dxb3 fxg5 14.0-0 Ld6
15.Pc3 0-0?! Nu is de partij al bijna
niet meer te redden voor zwart en op
dit moment realiseerde ik dat ook. Ik
hoefde alleen nog maar het koppie er
bij te houden.
16.Pb5 Db8 17.c4 a6 18.Pxd6 Dxd6
19.c5
Het stof is opgetrokken en negen

zetten na het vorige diagram is de
stelling duidelijk in het voordeel
voor wit. ????? lichaamstaal sprak
boekdelen, van binnen had ie al
opgegeven…
19…Db8 20.d6+Kh8 21.d3 h6
22.Le3 De8 23.b5! axb5 24.Dxb5
Tb8 25.Tfb1 Tf7 26.Ta7 Kg8? In
de veronderstelling dat wit nu niet
kan slaan op b7 wegens zwarts 28e
zet. Redding was er uiteraard niet
meer.
27.Txb7! Txb7 28.Dxb7 Pxc5?
29.Db8! 1 – 0
Onderstaande partij werd drie weken
later gespeeld in de externe clash
tegen Amelisweerd, wat een
weerzien was met de sympathieke
(ex) leden Hans Koren en Thom
Custers. Ik was op het ????? bord
gekoppeld aan ???????????????? en
leek me een zeer sterk schaker. Kees
heeft ze wel eens beschreven.
Mager, bleek, weinig spraakzaam,
een onvermogen tot het teruggeven
van een consumptie, wel goede
tanden (dat is in tegenspraak met
Kees’ beschrijving…) maar eigenlijk
best sympathiek, bleek achteraf.
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Het was maar goed dat ik in mijn
normaalstelling van het Siciliaans
gambiet kwam, want de eerste
anderhalf uur had ik meer kopzorgen
om mijn dochter die, hersteld van
een flink poosje ziek zijn, opeens
weer hoge koorts had. Mijn vrouw,
zelf net herstellende van een flinke
griep, ging naar eigen zeggen
zwalkend over de weg richting
huisartsenpost. Na anderhalf uur
handenwringend wachten waagde ik
een belletje (Buiten! In de kou!),
bleek gelukkig alles mee te vallen en
ik voelde de kracht weer
terugvloeien. Ik wilde winnen, nee ik
ging winnen! Hoewel verre van
foutloos, en ook niet een van mijn
‘greatest hits’, draag ik deze partij op
aan mijn dochter Emma, om me te
laten herinneren waar het in het
leven eigenlijk om draait…

6…Pf6 7.e5 Pd5 8.d4

De ??????????-normaalstelling van
het Siciliaans gambiet. Ten koste
van een pion heeft wit het centrum
stevig in handen. Na, bij voorkeur,
snelle ontwikkeling van koningsloper en -paard en korte rokade kan
wit op de koningsvleugel een aanval
beginnen, zwart heeft tijd nodig om
zijn damevleugel te ontwikkelen. De
manier waarop Ernest het centrum
probeert te ontmantelen lijkt me erg
goed.

Externe competitie
1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.a3 e6 Is gewoon
goed natuurlijk, net zoals de
terugtocht met de loper naar e7
straks. Het geeft me wel de kans om
de stelling te krijgen die ik
beschouw als tweesnijdend, het
centrum en aanval voor een vrij-pion
van zwart.
4.axb4 Lxb4 5.c3 Le7 6.f4!? Dit is
een volstrekt eigen vinding, niet in
een boekje, noch op internet ergens
te vinden. De bedoeling is om een
sterk centrum te krijgen
gecombineerd met simpele
ontwikkeling.
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8…Dc7 9.Ld2 0-0 10.Pf3 (1:33) f6
(1:16) In veel partijen hou ik, a la
Bronstein, de resterende tijd bij. Dat
kan in de analyse behulpzaam zijn
(b.v. waarom deed ik in godsnaam
dat met zoveel tijd op de klok?),
maar ook tijdens de partij om te
kijken op wat voor soort zetten je
tegenstander veel tijd nodig heeft.
11.Ld3 d6 12.0-0 fxe5 13.Dc2!
(1:23) Druk opvoeren! Als je
tegenstander twee pionnen voorstaat
heeft ie geen zin in een eeuwig
schaakje na 13…g6 14.Lxg6 hxg6
15.Dxg6+. En 13…h6 geeft ook
geen lekker gevoel na 14.fxe5.
Ernest ging dus lekker wat

diepzeeduiken en kwam met
13…Pxf4! (0:56) boven.
14.Lxh7+ Kh8 Een moeilijke
stelling. Wit is bijna klaar met zijn
ontwikkeling (Pa3 en b.v. Pb5),
maar het centrum is nu volledig voor
zwart. Maar om zijn ontwikkeling af
te ronden heeft zwart minstens drie
zetten nodig en de koning is redelijk
alleen.

21.Lf2! De7 22.Pc4 Pd5?! De tijd
begon wat te knagen bij mijn
tegenstander. Door de witveldige
loper niet te ontwikkelen, inmiddels
niet meer mogelijk wegens
pionverlies, heeft zwart moeite om
een stuk goed neer te zetten. Toch
lijkt de pion teruggeven met
22…Ld7 een betere optie.
23.Pe3 (0:30) Td8 (19:41) 24.Pg4
De stukken van wit staan optimaal
en agressief , zwart zit in tijdnood.
24…a6 25.Lg3 Pf4?

15.dxe5 dxe5?! Beter lijkt me
15…d5 wat de terugkeer van wits
loper bemoeilijkt. Hoewel zwart nu
twee pionnen voorstaat is dat niet de
werkelijke ‘bordwaarde’.
16.Le4 Pc6 17.Kh1 (0:58) Lf6
(0:43) 18.Pa3 Pe7?! De bedoeling
van deze zet is om de dame te
activeren maar Pa5 of Ld7 lijkt me
gewoon beter.

Dit laat een leuke en ongebruikelijke
slotcombinatie toe.
26.Lxc6! bxc6 27.Pgxe5 1 - 0 Het
paard staat in, maar ook dreigt Pg6+
27…Lxe5 28.Pxe5 Df6 29.Lxf4! is
uit.

19.Teb1! Dc5 (bedoeling Df2)
20.Le1 (0:42) Pc6?! (0:31)
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Moira, Gevato, Puem
Door: Timo Können
Aflevering 8. Een dreigende financiële crisis wordt afgewend door
krachtdadig optreden van het bestuur. Maar wie heeft dan ook ooit gehoord
van een huurverhoging van 80 % met terugwerkende kracht? Het ledental is
uit de gevarenzone gekropen en ligt nu boven de 40, al blijven de zorgen.
Maar die worden ook wel verergerd door het vermetele besluit met drie
tientallen aan de SGS-competitie mee te doen. Die tientallen worden soms
ongewild negentallen, een verschijnsel dat ons in ons eigen millennium
bekend voorkomt. Kennelijk is in dit seizoen het gebruik ontstaan dat tot een
jaar of tien geleden bestond, om het laagste team voor elke wedstrijd
opnieuw samen te stellen uit wie er maar wilden speelden.
In de Rode Loper-canon hebben we kunnen lezen dat de computer rond 1980
zijn intrede deed op de club, maar nu blijkt al in 1969 een computer
(ongetwijfeld nog een rij kasten in een groot gebouw) de uitslagen te hebben
verwerkt. Daarmee zullen ‘we’ dan wel tot de voorhoede hebben behoord.
Verantwoordelijke was ‘de heer Nijdam’, die in de vorige aflevering de
eerste doctorandus van de club werd en nu ook maar meteen gaat verhuizen
en trouwen. Zo hoorde dat toen.
Zijn er trouwens meer mensen die het gevoel hebben dat de tijd tussen 1970
en nu korter duurde dan die tussen 1930 en 1970? Wij die net het 80-jarig
jubileum hebben gevierd, worden met de werkelijkheid geconfronteerd als
we op een stencil uit 1970 een aankondiging van het 40-jarig bestaan lezen.
De club was toen nog maar half zo oud als hij nu is.
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MEDEDELINGENBLAD U.C.S.
Oktober 1969.
(…)
Voor uw ledenlijst.
(…)
W. Nijdam verhuist m.i.v. 24 oktober a.s. naar
Frederik Hendrikstraat 92, Utrecht. (…)
U.C.S. heeft thans 38 senioren en 3 junioren.
(…)
De onderlinge competitie.
(…)
De jeugdige spelers van Klaveren en Prins verkeren in
blakende vorm.
Prins bezet zelfs momenteel de 1e plaats op de
ranglijst.
De uitslagen worden thans via de computer verwerkt.
Hartelijk dank aan Nijdam, voor de medewerking
hiertoe.
De a.s. S.G.S.-Competitie.
Zoals uit onderstaand wedstrijdrooster blijkt, zullen
3 tientallen van U.C.S. aan de competitie deelnemen.
(…) Het derde tiental zal zo veel mogelijk naar de
stand van de ranglijst bij de onderlinge competitie
worden geformeerd. (…)
In 1970 bestaat U.C.S. 40 jaar.
Het zal daarom prettig zijn, indien we voor één of
meerdere kampioenschappen en promoties zorgen.
(…)
Het 1e tiental is in een bijzonder sterke groep
ingedeeld. (…)
Het Kanaleneiland 1 (sedert enige jaren in
ledenaantal gehalveerd) komt m.i. het meest voor de
onderste plaats in aanmerking.
(…)
Het 3e tiental zal zich goed kunnen handhaven in deze
groep.
Er is niets te verliezen, want degraderen kan men
niet. (…)
In deze groep zijn 3 z.g. bedrijfsclubs
ondergebracht: Moira, Gevato, Puem.
(…)
Wist u............
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1. dat … onze 2e voorzitter Graaff tot het eind van
deze maand i.v.m. rugklachten absolute rust dient
te houden en dat de voorgeschreven medicijnen
inmiddels de pijn doen verminderen. Graaff, namens
allen beterschap toegewenst.
2. dat … onze wedstrijdleider-intern een
bromfietsongeluk heeft gehad en dat hierbij zijn
linkerarm uit de kom is geraakt. Met behulp van een
draagband hoopt Frankhuisen weer spoedig in de
juiste conditie te komen.
3. dat … ons lid de heer Nijdam op 24 oktober a.s. in
Vorden in het huwelijk zal treden met mej. E. de
Jong. Namens allen geluk gewenst !.
(…)
7.
dat … onze penningmeester Polders binnenkort
examen zal afleggen voor het boekhoudexamen S.P.D.
11. Succes toegewenst.
*****
U.C.S.-NIEUWS
November 1969.
(…)
Van de bestuurstafel.
(…)
Het ledenaantal blijft wat zorgelijk.
Vooral bij uitwedstrijden van de tientallen op een
"vreemde" avond geeft het completeren der tientallen
problemen voor onze wedstrijdleider-extern v.d.
Hoeven.
Zo werd bij de uitwedstrijd van het 3e tiental tegen
Doorn-Driebergen 111 met 9 man gespeeld.
Een met vele invallers (vooral de kopborden) spelend
2e tiental verloor met 5½ - 4½ van Geldermalsen 1.
Bij een wat betere opkomst van de heren van het 2e
tiental, was er geen nederlaag uit de bus gekomen.
(…)
De onderlinge competitie.
De opkomst der leden bij de onderlinge competitie is
verheugend.
De jeugdige leden Prins en van Klaveren voeren reeds
geruime tijd de kop van de ranglijst aan. (…)
*****
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U.C.S.-NIEUWS
31 december 1969
Secretariaat: N.J. van Harten.
Voor uw ledenlijst.
Het in het mededelingenblad van november j.l.
verwelkomde nieuwe lid de Zeeuw heeft het laten
afweten en is van de ledenlijst afgevoerd. (…)
Korthuys verhuisde naar het kanaleneiland,
Beneluxflat 110. (…)
Van de bestuurstafel.
Zoals u bekend is, heeft de beheerscommissie van het
"Bogermanhuis" de huur van ons clublokaal verhoogd
van f. 14,- naar f. 25,- en wel met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 1969.
Dit betekende dat het voortbestaan van U.C.S. op
losse schroeven kwam te staan.
Na ampele besprekingen met genoemde beheerscommissie
heeft uw bestuur het volgende kunnen bereiken:
De ingangsdatum van de huurverhoging wordt 1 januari
1970.
De nieuwe huurprijs bedraagt geen f. 25,- doch f.
20,- per speelavond. (…)
Voorts spreek het bestuur er zijn grote waardering
over uit voor het voortreffelijke werk, dat onze
clubvriend H. Jansen belangenloos voor U.C.S. heeft
verricht.
Na vele uren werk, kwam U.C.S. in het bezit van 20
schitterende nieuwe schaakborden. Een stuk clubliefde
ter navolging !. (…)
Onze penningmeester Polders is geslaagd voor het
Staatspraktijkdiploma 11 Boekhouden. Namens alle
leden onze gelukwensen !
Zo hopen wij met u allen het jaar 1970 binnen te
stappen.
Ongetwijfeld zal dit jaar velen vreugde doch ook
verdriet brengen.
Het Bestuur spreekt de wens uit dat verdriet u zoveel
mogelijk bespaart mag blijven en dat vreugde u in
grote mate ten deel zal vallen.
Laten we leven met het Kind in de kribbe, dat arm ter
wereld kwam, om ons rijk te maken.
Vraagt Gij zijn naam ? Zo weet,
Dat Hij de Christus heet,
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Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar van de troon !
De zeeg is Hem beschoren.
(…)
De onderlinge competitie
De spanning aan de kop van de ranglijst neemt met de
week toe.
Prins en van Klaveren blijven in St. Nicolaas-sfeer
spelen en verspelen de laatste weken heel wat punten.
De Vries zet zijn opmars naar de bovenste plaats
constant voort. Stand aan de kop:
1. van Klaveren 619
2. de Vries
560
3. la Pleine
538
4. Prins
525
(…)
De S.G.S.-competitie.
(…)
Het 3e tiental draait behoorlijk mee. Tegen Moira 11
werd in een onprettige sfeer (veroorzaakt door een
zeer eigengereide Moira-wedstrijdleider) verloren.
(…)
*****
U.C.S.-NIEUWS
3 maart 1970.
(…)
Voor uw ledenlijst.
(…) Het bestuurslid Everaars beschikt thans over
telefoon: no. 938436.
(…)
De onderlinge competitie.
De spanning aan de kop van de ranglijst neemt met de
week toe.
Na Prins en Van Klaveren heeft thans la Pleine zich
van de 1e plaats meester gemaakt. (…)
a.s. Schaaktournooien.
(…)
Het traditionele schaaktournooi van "Volksbelang"
Utrecht-Noord wordt gehouden op 3, 5, en 10 juni a.s.
Vele U.C.S. ers hebben reeds aan dit gezellige
tournooi deelgenomen.
(….)
Wordt vervolgd.
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Oud clubkampioen Johan van Hulst 100 jaar
Door : Kees Volkers
Het zal de meesten niet zijn ontgaan,
want zowel op onze website als in de
media is er al ruim aandacht aan
besteed, maar oud clubkampioen
Johan van Hulst heeft op 28 januari
2011 de eerbiedwaardige leeftijd van
100 jaar bereikt. Bij dit bijzondere
feit mogen we natuurlijk ook in het
clubblad wel even stil staan, al is het
bijna onmogelijk om dit in twee
pagina’s te doen.
Je zou misschien verwachten dat
UCS De Rode Loper hiermee ook de
club is met de oudste nog levende
schaakclubkampioen, maar dat is
niet zo. Die eer komt waarschijnlijk
aan Kijk Uit, uit Oudewater. Deze
club is namelijk in 1930 opgericht
door Johan van Hulst, toen hij daar
als 19-jarige onderwijzer op de
‘School met den Bijbel’ werd
aangesteld. Hij was veruit de sterkste
schaker en werd meteen ook de
eerste clubkampioen.
Rond 1936 kreeg Van Hulst een
aanstelling in Utrecht. Hij is toen een
kleine twee jaar lid geweest van
UCS. Hij werd in 1937 wel meteen
clubkampioen. Hij heeft Euwe nog
met eigen ogen wereldkampioen
zien worden tegen Aljechin. Hij
kwam ook uit voor het regionale
bondsteam, een fenomeen dat nu niet
meer bestaat. In 1938 kreeg hij een
betrekking in Amsterdam, waar hij
tot op de dag van vandaag nog steeds
bij een club schaakt (Caïssa).

Van Hulst is in de notulen van onze
club enkele malen terug te vinden.
Vier jaar geleden ben ik bij hem op
bezoek geweest in zijn flat in
Amstelveen - waar hij overigens nog
steeds zelfstandig woont, zie ook
foto - en toen bleek hij nog enorm
veel te weten over die korte tijd bij
UCS. De man had een ijzeren
geheugen. Ik heb daarover een
artikel geschreven in De Balans
(ergens in het voorjaar van 2006).
Van Hulst komt in het jubileumboek
ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan – ‘Van Heutink tot Heesen’
– helaas niet voor. Alleen in de
bijlage bij het rijtje clubkampioenen.
Pas na dit jubileum kwamen we
erachter dat Johan van Hulst nog
leefde en dat hij oud UCS-er was.
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Aanleiding was een artikel over Van
Hulst die op 95-jarige leeftijd furore
maakte op het Hoogovenstoernooi,
waar hij kampioen was geworden in
het toernooi voor (ex)
parlementariërs. Hij heeft dit
toernooi overigens meerdere malen
op zijn naam geschreven, waarbij hij
onder meer afrekende met lieden als
Jan Nagel, Henk Vonhoff en Ed van
Thijn. Ook dit jaar nam Johan van
Hulst - als bijna 100-jarige - deel aan
dit toernooi, waar hij met 3,5 uit 5
eervol derde werd en remise speelde
tegen Jan Nagel, die hierna
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overwoog om ook een 100+-partij te
beginnen.
Wie meer wil weten over deze
bijzondere 'Rode Loper' moet maar
googelen op internet, er zijn de
laatste weken vele artikelen over
hem verschenen. Gisteren is zelfs
een boek over Johan van Hulst als
schaker gepresenteerd (waar ook
zijn tijd bij De Rode Loper wordt
aangestipt). Van Hulst was naast
schaker ook erkend verzetsheld,
hoogleraar pedagogiek, en 1e
kamerlid. In alle opzichten een
zeer bijzonder mens!

Het vlotte potten record: wie biedt er minder?
Door : ???? ????
Heb jij dat ook wel eens? Dat je
eigenlijk te moe bent om te
schaken en toch maar gaat. Dat je
op de fiets denkt: als Henk me
uitloot vind ik het ook best. Dat je
dan tegen een véél te sterke speler
moet. Dat je denkt beter nu tegen
hem dan wanneer ik super fit ben
en in blakende vorm. Dat gebeurde
mij dus afgelopen woensdag. Ik
mocht tegen ???? en dat ging zo:

Interne DRL 9 februari 2011
1.e4 c5 2.f4 d5 3.exd5 Dxd5 4.Pc3

4…Dc6?? Toen die dame daar
eenmaal stond, ‘vond’ ik gelukkig
vlot : 5.Lb5. Per kerende post
kwam de warme hand van ????
boven het bord: 1-0. Hij bleek nog
wat slechter geslapen te hebben
dan ik en zei dat hij eigenlijk niet
had moeten gaan schaken. Omdat
hij publicatie in de Balans al zag
aankomen, zette ???? de partij zelf
maar op het Forum. Daar vroeg
Kees bij wie er nog andere,
daadwerkelijk gespeelde Rode
Loperpartijen bekend zijn van
minder dan tien zetten. Zelf heb ik
er nog één van acht zetten in de
boeken staan uit mijn eerste jaar
bij de Rode Loper.
Interne DRL 3 april 2002
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.e3
Lb4+ 5.Ld2 dxe3

Hier begon ???? een poosje na te
denken en ik dacht maar gelijk
mee over een antwoord. De meest
voor de hand liggende
mogelijkheden leken mij Dd6,
De6+ en Dc6. Het juiste antwoord
op die laatste optie leek mij 5. Df3.
Als zwart dan dames ruilt, heb ik
na Pxf3 een gezond tempo, zo
dacht ik. ???? dacht ook iets, er
volgde :

Bovenstaande stelling is cruciaal in
het Albins tegengambiet. De
verleiding om de loper te slaan is
voor wit even groot als fout:
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6.Lxb4?? exf2+ Als nu de koning
slaat, gaat de dame er af. Dus:
7.Ke2 fxg1P+!! De klassieke
promotie tot paard.
8.Txg1 Lg4+ En zwart gaf op.
Wat is tot nu verder de oogst?
Vorig seizoen schijnt Almer in
acht zetten van Gerwin gewonnen
te hebben, maar van die partij
kennen we het verloop niet, dus
dat telt niet.
Een flinke duit in de zak met vlotte
potten doet wel ????:
Interne DRL 21 april 1998
1.Pc3 d5 2.e4 dxe4 3.Pxe4 e5
4.Lc4 Lf5 5.Df3 Lxe4?? en zwart
gaf op...
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Hartverscheurend. ???? claimt met
deze partij het Vlotte Potten
Record, dat hij denkt met mij te
delen. Helaas voor hem telt mijn
partij net een halve zet minder.
Vooralsnog claim ik dus in mijn
eentje het record. Maar er is vast
iemand met een vlottere pot. Jan
met een vierzetten miniatuurtje uit
1983 bijvoorbeeld of Nico met een
Herdersmat (drie-en-een-halve zet)
uit de winter van 1952.
Roept u maar!

Idealisme in de Noordzee
Door: Simon Gribling
Als je de Engelse opening (1. c2c4) pareert met de Hollandse
verdediging (1. … f7-f5) speelt het
gevecht zich af op de Noordzee.
Ernst Timmer (1954) geeft in zijn
nieuwste roman elk hoofdstuk
naast een gewone titel een
schaakzet mee, die tezamen de
Noordzee-opening vormen, een
zelf ontwikkelde schaakopening
waarmee hij van tijd tot tijd een
tegenstander verschalkt.
Het begint zo. 1.c4 f5 2.Pc3 Pf6
3.Dc2 g6 4.e4 fxe4 5.Pxe4 d6. Nog
niet veel aan de hand, zou je
zeggen. Zwart speelt wellicht loper
f5. Het pionnetje op d2 weet nog
niet waar hij heen wil. Maar er is
aan beide kanten nog flink verzet
mogelijk. En verzet is precies wat
de hoofdpersonen, Henriët (Jet) en
Maguire, in Timmers boek met
elkaar verbindt.
Maguire bij de IRA, waarvan de
jarenlange strijd door Timmer
uitmuntend beschreven wordt
vanuit het perspectief van de Ieren
zelf. Jet als onstuimige dwarse
meid die in de jaren ‘70
gaandeweg radicaliseert en zich
bekommert om het leed en het
onrecht in de wereld.
Als een kroniek van het idealisme
uit die tijd geeft Timmers boek
heel wat herkenningspunten voor
de vijftigers van nu, maar ook
zicht op een bijzondere periode in

het recente verleden. Een periode
waarin de wereld nog maakbaar
leek en idealen binnen handbereik.
Waarin iedereen met een links hart
sympathie voelde voor de grote
verzetsbewegingen. Niet zozeer
voor het handelen (Rote Armee
Fraction, Baader-Meinhof, het
Palestijnse verzet en de
Molukkers) als wel voor het
opkomen tegen de rechtse
onderdrukking. Timmer geeft deze
‘verzetshelden’ een gezicht, en
alleen daarom al is zijn boek
lezenswaardig. Maar het is ook een
boek voor liefhebbers van de
Nederlandse taal. Het is knap wat
Timmer met eenvoudige zinnetjes
voor elkaar krijgt.
“Wat tel jij zoal?” vroeg Johan.
“Niets”, antwoordde Henriëtte.
“Ik ben geen teller.”“Jij bent een
noemer”, zei Joost. “Jij noemde
ons gesprek een voetbalgesprek.
Toen kon Johan het gesprek tellen.
Zonder noemer geen teller.”Johan
legde zijn hand op de schouder van
Henriëtte. “Samen zijn we een
deling.” Henriëtte pakte de hand
en wierp hem `m met een krachtig
gebaar van zich af. “Volgens mij
heet dat een breuk.”
In zijn stijl doet Timmer soms
denken aan Krabbé. Compact en
heerlijk recht door (de Noord-)zee.
Daarbij pakt het verhaal je in deze
fraaie vertelling direct vanaf de
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eerste bladzijde. Het is een mooie
parel aan Timmers ketting die in
1989 begon met Het waterrad van
Ribe (bekroond met een Gouden
Ezelsoor) en nu, via de
verhalenbundel Mallen (1993), De
stille omgang (1998; genomineerd
voor de LIBRIS Literatuurprijs),
Zwarte ogen (2003 genomineerd
voor de Gerard Walschap
De Noordzee opening, Ernst Timmer
Uitgever: Prometheus, Amsterdam
Prijs: € 19,95
ISBN: 9789044616774
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Literatuurprijs) en Gierzwaluwen
(2007), uitkomt bij deze Noordse
sage. Een sage overigens die, net
als de Noodzee-opening, tot een
verrassend en abrupt einde komt:
wit speelt 6.Ld3? om de druk op
g6 te verhogen en zwart tuint er
met open ogen in. 6…Pxe4 7.Lxe4
Pd7 8.Lxg6 hxg6 9.Dxg6 mat.
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Een stelling tot besluit
Door Taco Jansonius
Alexander Aljechin was een taktisch genie – en ijdel. Een Groot
Combinatieboek, had hij het geschreven, zou hij gevuld hebben met louter eigen
partijen. Partijen die inderdaad vaak prachtig waren. Maar zelfs Aljechin
overzag wel eens een combinatie. In die gevallen had hij er geen enkele moeite
mee, bij het publiceren van partijen, wat zetten om te draaien om de schaaklezer
alsnog in diepe bewondering achter te laten. Het meest krasse voorbeeld is de
‘partij’ Aljechin-Grigoriev, Moskou 1915, met een fluwelen torenzet in een
stelling met 5 (!) dames op het bord. Te mooi om niet waar te zijn, schrijft Tim
Krabbé daarover in zijn boek Nieuwe Schaakkuriosa…
Waarmee we uitkomen bij de partij Jansonius-Nijland in de interne van afgelopen week. Met welke zet maakt wit het in onderstaande stelling briljant af?

Wit speelde zonder nadenken 20.Txh5! en toen zwart na 20…gxh5 21.Th1 h4
de pointe inzag (wit speelt eerst de dame naar g4 om kort daarna met zijn toren
de zwarte h-pion te slaan, waarna zwart om mat te voorkomen met de dame
moet terugslaan), gaf zwartspeler Nijland gedesillusioneerd op. Zo zal deze
partij de schaakgeschiedenis ingaan. En er zal minstens een Krabbé voor nodig
zijn om aan te tonen dat Jansonius die avond wel goed speelde, maar 20.Txh5!,
21.Txh5!, 22.Txh5!, 23.Txh5! en zelfs 24.Txh5! niet zag voordat hij de partij
met het werkelijk gespeelde 25.Txh5! in zijn voordeel besliste…
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