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De externe competitie zit er alweer 
een maandje op. In dit nummer de 

afsluitende verslagen en de 

eindstanden en 
persoonlijke scores. De teams 

hebben dit jaar uiteenlopend 
gepresteerd. Vooraf werd voorspeld 

dat dit het jaar zou worden waarin het 
Eerste weer zou degraderen uit de 

Promotieklasse. Door het wegvallen 

van bigshots Olger, Rody, Antonio 
en René. Maar tegen de verwachting in 
draaide het Eerste een lekker seizoen, 
dat ze afsloten met een knappe vierde 
plek, na drie matchpunten te hebben 
weggesleept in de stadsderby’s met 

Paul Keres 3 en 4. Met het Tweede en 
Derde ging het minder gesmeerd. Daar 

vielen wel de gaten in de opstelling, 
nadat de topborden een team omhoog 
waren geschoven. Het Tweede kwam 
niet verder dan twee matchpunten en 

eindigde kansloos onderaan. Het 
Derde deed het iets beter, met een 

winstpot en een gelijkspel. Maar dat 
was toch nog royaal te weinig om 

degradatie uit de tweede klasse te 
voorkomen. Het Vierde draaide mee in 

de staart van de poule, maar pakte 
toch nog netjes vier matchpunten, 
waarmee ze op de 8ste plek bleven 

hangen. Zie de diverse verslagen en 
standen vanaf pagina 11.  
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Er dreigt een kaalslag onder 
literaire tijdschriften, 
sommige al meer dan 
honderd jaar oud. Hoe moet 
het verder met De Gids en de 
Balans? Linkse hobby’s zijn 
uit, al weet niemand precies 
waarom. Is schaken een 
linkse hobby? Jaap 
Kamminga vindt dit een 
understatement, schaken is 
volgens hem een extreem 
linkse hobby. Vooral voor 
damevleugelspelers. Jaap-
Hein Vruggink stelt een 
wedervraag: wat is een 
rechtse hobby? Maar denkt 
ook door. Een linkse hobby 
staat – vertaald naar het 
schaken – voor schoonheid, 
voor een maakbare stelling, 
voor samenwerking en 
solidariteit der stukken. Als 
schaken een rechtse hobby 
zou zijn ging het om het 
koninklijk paar, over het 
voetvolk daarvoor, over het 
vernietigen van schoonheid. 
Overleeft de Balans (zwaar 
gesubsidieerd, zij het privaat) 
Halbe Zijlstra en het 
tijdsgewricht waarin wij 
momenteel leven? Een 
prettige zomer en tot volgens 
seizoen. Met of zonder Balans. 
TJ 

In deze Balans op de valreep nog een 
aantal partijen en partijfragmenten. 

Chris speelde dit jaar op het OKU 
mee in de B-groep en deed daar een 

serieuze gooi naar de hoofdprijs. 
Hij neemt ons mee langs de ronden en 
laat zien dat er een dunne scheidslijn 
is tussen glorie en zelfhaat. Of, zoals 

Chris het uitdrukt, tussen winst en het 
zuigende en trekkende zwarte gat der 

grauwen middenmoot.  

In deze laatste Balans vraagt Taco 
zich tenslotte af wat de toekomst is 

van de Balans. Is die toekomst er nog 
wel? Of is er binnen de club geen 

belangstelling meer voor het oude 
vertrouwde periodiek, dat al zeker 32 

jaargangen meegaat. Wij van de 
redactie hebben in ieder geval onze 

twijfels bij de huidige vorm, die 
grotendeels lijkt te drijven op een 

klein aantal leden. Voor mij 
persoonlijk geldt dat dit voorlopig de 

laatste Balans is, waarvan ik 
eindredacteur ben. Ik heb al met al 

een jaar of tien in de redactie gezeten 
en in die tijd met veel plezier aan de 
Balans gewerkt. En ik heb er – om 

maar eens een dooddoener uit de kast 
te halen – veel van geleerd. PB 
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De Balans  ZAP service 
Door: Taco Jansonius 

Vanaf mei zijn de beslissingen 
gevallen – en de buit is eerlijk 
verdeeld. Na een zeer spannend slot 
van de interne was het toch Olger 
van Dijk die kampioen werd. Hij en 
Jan Prins losten elkaar een tijdlang 
bovenaan af, maar Olger sloeg een 
gat in de 33ste ronde toen hij Jan in 
een rechtstreeks duel versloeg. Olger 
werd niet zenuwachtig toen Jan in de 
een-na-laatste ronde een winst stal 
van Louis Rutgers en de boel nog 
een beetje spannend maakte. Eerder 
die ronde reageerde hij ook al 
laconiek toen er in zijn eigen partij 
tegen Chris Lutz een heus incident 
plaats vond: Chris claimde remise 
vanwege herhaling van zetten, Olger 
bestreed dit. Na een debat onder 
leiding van w.i. Henk van Lingen 
kreeg Olger gelijk – om na alle 
ophef een zet later zelf remise aan te 
bieden. Toen Olger zich met zwart 
ook niet in de war liet brengen in de 
laatste ronde tegen John Temming 
(waarin hij een vroeg Pxh7 voor de 
kiezen kreeg maar uiteindelijk 
koelbloedig Johns toren opsloot), 
was het feit daar: Olger kampioen! 

Snelschaak 

Eerdere beslissingen vielen er in het 
snelschaakkampioenschap (1. Jan, 

2/3. Majnu Michaud 
en John; Majnu was 
koning van de 
voorrondes) en in het 
DRL-bekertoernooi. 
Bekerwinnaar werd 
iemand die we volgend 
jaar scherp in de gaten 
zullen houden, want hij 
won niet alleen de beker 
(tegen Jos Heesen), hij 
ontdekte in z’n persoonlijk 
archief ook dat hij een grote 
plusscore heeft tegen Olger en 
Jan. Waarna Klaas van der Horst 
op het forum stelde: ‘In de prachtige 
statistieken die Henk levert, kun je 
de nummers 1 en 2 van dit seizoen 
aanklikken en kijken hoe ze hebben 
gescoord tegen hun clubgenoten. Dat 
levert over het algemeen dikke 
overwaardes op voor Olger en Jan. 
Maar ik blijk een voor mijzelf toch 
ook nog wel verrassend goede score 
van 8,5 uit 11 te hebben in de laatste 
wedstrijden tegen deze kampioenen 
(80% tegen Olger, 75% tegen Jan). 
Met zulke scores moet er toch meer 
uit een seizoen te halen zijn dan een 
vierde plek. Mijn ambitie voor 
volgend seizoen is dan ook om mee 
te doen om het kampioenschap…’ 

Maar het kan nog gekker worden 
dan Klaas kampioen. Taco 
Jansonius ontdekte op de clubsite 

dat hij door een te geringe 
opkomst buiten Henks overall 
statistieken valt, maar wél dit 
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seizoen 8 uit 11 haalde (73%! Alleen 
Olger scoorde met 77% beter!). Hij 
ziet het helemaal voor zich: door de 
zekerheid van totale onderschatting 
bij de zogenaamde toppers (dit jaar 
vielen al Ton van Ingen en Hans 
Nijland in die kuil) is ook voor hem 
een kampioenschap volgend jaar 
meer dan logisch. Klaas (68%) kan 
zijn borst nat maken. De enige 
andere Rode Loper die Taco 
overigens van een kampioenschap 
kan afhouden is Gerwin van der 
Kamp (6 uit 9, 67%): zijn score 
tegen Taco de laatste jaren is 3 uit 3. 

Wat viel verder nog op de laatste 
tijd? Kees Volkers snapte in ronde 
35 niet hoe dingen werken: ‘Ik 
moest tot mijn verrassing tegen Jan 
(de 4de keer dit jaar), kwam mooi uit 
de opening en zette toen pardoes een 
loper en prise. Meteen opgegeven. 
Verder naar een vervelende 
wedstrijd Uruguay-Nederland 
gekeken. Nou geef ik niet zo vaak op 
deze manier een stuk weg, de vraag 
blijft knagen waarom dat tegen 
iemand als Jan nou juist wel gebeurt. 
Ik bedoel, het overkomt mij in een 
normale partij zelden dat iemand mij 
zomaar een stuk cadeau doet. Welke 
psychologische factoren spelen hier 
een rol?’ En ook Jacco Vermeulen 
was in diezelfde ronde filosofisch: 
‘Ik schaakte zonder bier op tegen 
Olger (voor degenen die mijn 
openingsrepertoire willen kennen: ik 

speelde Engels). Het werd een 
knotsgekke partij (waaruit bleek dat 
alcohol geen invloed heeft op mijn 
schaakstijl).’ 

Tot slot een wellicht openings-
noviteit op onze club: Arjan Bijen 
won in de laatste ronde met een niet-
geaccepteerd Rasa-Studier gambiet 
van Peter Das. Het wat? Het 1.e4 c6 
2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.f3 gambiet. 
Peter: ‘Ik weigerde dit gambiet 
inderdaad door 4…e5 te spelen. Na 
een zet of acht stonden we volgens 
mij gelijk en misschien stond ik zelfs 
een heel klein beetje prettiger. Maar 
ik liet de rokade achterwege 
waardoor ik behoorlijk in de 
problemen kwam met mijn koning in 
het midden. Arjan strafte het 
vakkundig af...’  

  

Rumoer in ronde 36: w.i. Henk van Lingen 
twijfelt over remise door herhaling van zetten 
in de partij Olger-Chris. 
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EindstandStand Interne 
Nu VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score % 
1 1 Olger van Dijk 2511 29 1 6 24/31 77% 
2 2 Jan Prins 2469 45 -1 2 24½/35 70% 
3 3 Chris Lutz 1969 28 1 7 19/31 61% 
4 4 Klaas van der Horst 1809 2 -1 19 13/19 68% 
5 5 Timo Können 1808 31 0 12 15/26 58% 
6 6 Abderrahim el Madani 1736 25 0 3 18/34 53% 
7 7 John Temming 1648 34 1 11 14/27 52% 
8 8 Kees Volkers 1632 35 2 4 16½/34 49% 
9 9 Hans Nijland 1623 35 0 12 13½/26 52% 

10 10 Louis Rutgers 1606 33 -1 15 12½/23 54% 
11 11 Jos Heesen 1586 23 -1 11 14½/27 54% 
12 12 Majnu Michaud 1535 0 1 21 10½/17 62% 
13 13 Jaap Kamminga 1516 41 0 9 14½/28 52% 
14 15 Fred Jonkman 1491 30 0 10 14½/28 52% 
15 14 Hans Bernink 1469 0 2 19 10/18 56% 
16 16 Mike Harzevoort 1429 -12 -1 21 9½/17 56% 
17 17 Victor van Bergenhenegouwen 1422 43 -1 11 13/27 48% 
18 18 Almer Toby 1406 27 0 8 14/30 47% 
19 19 Jacco Vermeulen 1403 26 0 8 13½/30 45% 
20 20 Pieter Bakker 1364 31 2 16 11½/22 52% 
21 21 Nico van Harten 1335 34 -1 6 15/31 48% 
22 22 Henk van Lingen 1309 25 -2 2 17½/36 49% 
23 23 Hans Donck 1250 -7 0 20 10/18 56% 
24 24 Ben Westerman 1238 -6 -1 19 9½/19 50% 
25 25 Arnold van Gelder 1237 0 1 23 9/15 60% 
26 26 Tristan Schonis 1167 25 0 16 10½/22 48% 
27 28 Jelle Kipp 1139 27 0 7 12½/30 42% 
28 27 Bas Peek 1131 4 -1 20 8/17 47% 
29 30 Tanja Veenstra 1065 30 1 16 9/21 43% 
30 29 Marcel Bijlsma 1054 5 1 23 6/13 46% 
31 32 Johan Kerssies 1042 30 1 8 11/29 38% 
32 33 Piet Koenhein 1031 30 1 3 14/35 40% 
33 31 Taco Jansonius  1019 -6 1 26 8/11 73% 
34 34 Toon van der Ouderaa 997 29 -1 18 7½/19 39% 
35 36 Arjan Bijen 925 25 -1 2 14/35 40% 
36 35 Geurt van de Wal 918 4 -2 22 6½/16 41% 
37 39 René de Ruiter 889 38 -1 4 11½/33 35% 
38 37 Peter Thonen 874 -10 0 27 5/10 50% 
39 38 Jaap-Hein Vruggink 866 -11 0 24 5½/14 39% 
40 42 Roy van Latum 856 25 1 4 11/33 33% 
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EindstandStand Interne 
Nu VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score % 
41 41 Gerwin van der Kamp 853 17 -1 29 6/9 67% 
42 40 Ronald van Houdt 836 -13 -1 29 6½/9 72% 
43 43 Pascal Kraal 803 -15 -1 24 6/13 46% 
44 44 Karel Manschot 762 38 -1 15 6/21 29% 
45 46 Hendrik Aldenberg 695 -4 -2 26 5½/12 46% 
46 45 Simon Veldhuijzen 690 -9 -2 30 4/8 50% 
47 47 Ernesto Bonne Boizan 656 4 -1 31 4½/7 64% 
48 48 Rody Straat 620 -3 1 35 3/3 100% 
49 49 Peter Das 610 7 -1 31 4/7 57% 
50 50 Marjolein Swinkels 564 3 0 32 3½/6 58% 
51 51 Sybrand Boonstra 514 -2 1 32 2/5 40% 
52 52 Jeroen Weelink 494 -2 0 32 3/6 50% 
53 53 Wouter Stam 479 5 -1 28 2½/9 28% 
54 54 Paul van de Steenoven 419 -2 0 25 1/12 8% 
55 55 Mitchel Wallace 406 2 2 36 1/2 50% 
56 56 Istvan Kleijn 363 0 1 37 1/1 100% 
57 57 Tjeerd Fokkens 347 0 -1 37 1/1 100% 
58 58 Dies de Dreu 343 1 1 37 ½/1 50% 
59 59 Dick de Bruin 294 0 0 38 0/0 0% 
60 60 Peter Zwijnenburg 287 0 0 38 0/0 0% 
61 61 Jan Zonneveld 280 0 0 38 0/0 0% 
62 62 Iris de Kruif 273 0 1 37 0/1 0% 
63 63 Marien Boor 266 0 1 35 0/3 0% 
64 64 Jochem Boshoven 259 0 1 37 0/1 0% 
65 65 Marco Plantema 252 0 -1 37 0/1 0% 
66 66 Resly Suidgeest 245 0 1 37 0/1 0% 
67 67 Ton van Ingen 238 0 -1 37 0/1 0% 
68 68 Frank Plomp 231 0 1 37 0/1 0% 
69 69 Leendert Wagenaar 224 0 1 37 0/1 0% 
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Eindstand op Rating 
Nu Rode Loper Elo Start ∆ Tegen TPR 
1 Rody Straat 2079 2069 +10 1708 2108 
2 Olger van Dijk 1993 1947 +46 1768 1988 
3 Jan Prins 1959 1947 +12 1777 1962 
4 Dick de Bruin 1940 1940 0 0 0 
5 Mike Harzevoort 1923 1911 +12 1788 1933 
6 Klaas van der Horst 1916 1941 -25 1663 1796 
7 Chris Lutz 1899 1839 +60 1792 1904 
8 Majnu Michaud 1881 1868 +13 1755 1908 
9 Ernesto Bonne Boizan 1834 1882 -48 1402 1517 
10 Timo Können 1813 1804 +9 1755 1812 
11 Hans Nijland 1804 1805 -1 1758 1815 
12 Ton van Ingen 1778 1804 -26 1481 1081 
13 Louis Rutgers 1754 1797 -43 1628 1653 
14 Kees Volkers 1750 1769 -19 1750 1735 
15 Jos Heesen 1746 1711 +35 1687 1763 
16 John Temming 1744 1733 +11 1730 1730 
17 Abderrahim el Madani 1715 1678 +37 1660 1683 
18 Jaap Kamminga 1687 1737 -50 1571 1623 
19 Jacco Vermeulen 1684 1858 -174 1661 1539 
20 Victor van Bergenhenegouwen 1673 1677 -4 1653 1672 
21 Ben Westerman 1645 1710 -65 1573 1573 
22 Fred Jonkman 1636 1621 +15 1643 1643 
23 Hans Bernink 1597 1582 +15 1582 1605 
23 Ronald van Houdt 1597 1603 -6 1383 1560 
25 Pieter Bakker 1595 1508 +87 1614 1685 
26 Peter Zwijnenburg 1589 1589 0 0 0 
27 Arnold van Gelder 1581 1510 +71 1631 1698 
28 Marcel Bijlsma 1563 1587 -24 1576 1545 
28 Simon Veldhuijzen 1563 1599 -36 1443 1343 
30 Hans Donck 1558 1555 +3 1477 1534 
31 Marco Plantema 1557 1585 -28 1153 753 
32 Taco Jansonius  1550 1498 +52 1494 1654 
33 Peter Thonen 1546 1555 -9 1574 1530 
34 Almer Toby 1541 1505 +36 1605 1573 
35 Gerwin van der Kamp 1524 1457 +67 1471 1804 
36 Toon van der Ouderaa 1498 1540 -42 1407 1435 
37 Nico van Harten 1475 1486 -11 1486 1470 
38 Jelle Kipp 1473 1538 -65 1513 1449 
39 Bas Peek 1447 1468 -21 1376 1410 
40 Marjolein Swinkels 1446 1445 +1 1382 1448 
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Eindstand op Rating 
Nu Rode Loper Elo Start ∆ Tegen TPR 
41 Peter Das 1438 1450 -12 1355 1412 
42 Henk van Lingen 1410 1316 +94 1446 1434 
43 Tristan Schonis 1374 1340 +34 1403 1385 
44 Jaap-Hein Vruggink 1367 1359 +8 1491 1430 
44 Tanja Veenstra 1367 1370 -3 1400 1375 
46 Pascal Kraal 1331 1334 -3 1417 1344 
47 Piet Koenhein 1322 1277 +45 1428 1363 
48 Geurt van de Wal 1315 1340 -25 1391 1316 
49 Hendrik Aldenberg 1307 1315 -8 1341 1307 
50 Johan Kerssies 1248 1250 -2 1419 1269 
51 Jan Zonneveld 1239 1239 0 0 0 
52 Arjan Bijen 1222 1173 +49 1372 1261 
53 Sybrand Boonstra 1172 1160 +12 1316 1236 
54 René de Ruiter 1164 1103 +61 1351 1218 
55 Karel Manschot 1163 1243 -80 1324 1112 
56 Roy van Latum 1137 1120 +17 1382 1189 
57 Wouter Stam 1093 1100 -7 1218 1047 
58 Paul van de Steenoven 1089 1164 -75 1307 980 
59 Mitchel Wallace 1749 0 0 1749 1749 
59 Dies de Dreu 1720 0 0 1720 1720 
59 Istvan Kleijn 1479 0 0 1079 1479 
59 Jeroen Weelink 1143 0 0 1223 1143 
59 Leendert Wagenaar 1085 0 0 1485 1085 
59 Frank Plomp 1081 0 0 1481 1081 
59 Marien Boor 981 0 0 1381 981 
59 Jochem Boshoven 821 0 0 1221 821 
59 Resly Suidgeest 0 0 0 0 0 
59 Iris de Kruif 0 0 0 0 0 
59 Tjeerd Fokkens 0 0 0 0 0 
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top twintig Elobeker 
Nu Rode Loper Elo Start ∆ 

1 Henk van Lingen 1410 1316 +94 

2 Pieter Bakker 1595 1508 +87 
3 Arnold van Gelder 1581 1510 +71 
4 Gerwin van der Kamp 1524 1457 +67 
5 René de Ruiter 1164 1103 +61 
6 Chris Lutz 1899 1839 +60 
7 Taco Jansonius  1550 1498 +52 
8 Arjan Bijen 1222 1173 +49 
9 Olger van Dijk 1993 1947 +46 
10 Piet Koenhein 1322 1277 +45 
11 Abderrahim el Madani 1715 1678 +37 
12 Almer Toby 1541 1505 +36 
13 Jos Heesen 1746 1711 +35 
14 Tristan Schonis 1374 1340 +34 
15 Roy van Latum 1137 1120 +17 
16 Fred Jonkman 1636 1621 +15 
17 Hans Bernink 1597 1582 +15 
18 Majnu Michaud 1881 1868 +13 
19 Jan Prins 1959 1947 +12 
20 Mike Harzevoort 1923 1911 +12 
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Eerste deed lekker mee 

door: Jan Prins 

Dit seizoen zou voor het eerste een 
zware dobber worden, althans dat 
waren mijn bange voorgevoelens na 
het vertrek van Rody, Olger, 
Antonio en René (in willekeurige 
volgorde). Door de tomeloze inzet 
van hun vervangers zijn deze 
voorgevoelens al snel in de 
prullenbak beland. Met een beetje 
meer geluk (of is het toch hardheid 
van onder andere schrijver dezes?) 
had zelfs een hogere plaats op de 
ranglijst er in gezeten. 

De thuiswedstrijd tegen Paul Keres 
4, op dat moment koploper in de 
promotieklasse, boezemde ons geen 
angst in. Tegen het derde van 
dezelfde club had ons vlaggenschip 
immers een zeer verdienstelijk 
gelijkspel behaald. Helaas kon Timo 
niet aanwezig zijn (John Temming 
nam zijn plaats in) en mocht ik 
plaatsvervangend teamcaptain zijn. 

Uiteraard hoor je dan een verslag te 
schrijven over het verloop van de 
wedstrijd. Maar van de partijen van 
de collega’s heb ik dit seizoen 
weinig meegekregen om over te 
verhalen. En dat was nu niet anders. 
Mijn eigen partijen kosten mij (te) 
veel tijd en zijn van een bedenkelijk 
niveau.   

Door volgordelijk de resultaten hier 
weer te geven, kun je zien dat de 
uitslag van deze wedstrijd voor 
DRL1 niet negatief zou uitpakken. 

Hans Nijland (aan zes) speelde tegen 
Mitchel Wallace. Laatstgenoemde 
beweert de enige echte te zijn – wat 
dat ook moge betekenen – maar kon 
geen potten breken: remise. 

Chris Lutz (aan vijf) vloerde 
gedegen Erik Verlinde. Jacco 
Vermeulen (aan vier) speelde tegen 
Kees Vreeken, die in het middenspel 
wat zaken over het hoofd zag. Kees 
speelde nog lang door, maar moest 
de eer aan Jacco laten. Klaas van der 
Horst (aan twee) speelde een mooie 
partij tegen Jaap van Oosten – die 
partij kon ik nog redelijk volgen, 
want daar zat ik naast – en haalde 
ook de volle buit binnen. Zodoende 
was de stand toen 3½ - ½ voor 
DRL1. 

Mike Harzevoort (aan drie) redde het 
niet tegen voormalig rode loper 
Ernst van der Vecht en datzelfde 
gold voor John (aan acht) tegen Jan 
Wiggerman. Stand 3½ - 2½. 

Zou PK4 alsnog kunnen toeslaan? 

Maju Michaud (aan zeven) speelde 
tegen Conrad Kiers en de uitslag van 
deze partij kon, na daar een korte 
blik op geworpen te hebben, alle 
kanten opgaan. Dat wetende nam ik 
(aan één) na een slopende wedstrijd 
tegen Klaas Veldhuijsen, waar ik de 
winst liet liggen, genoegen met 
remise, waardoor een gelijkspel 
tegen PK4 verzekerd was. 
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Toen kon ik naast Majnu gaan zitten 
om de zetten te noteren, want de 
tijdnoodfase was daar inmiddels 
aangebroken. Majnu had iets minder 
dan vijf minuten en Conrad nog een 
klein minuutje. Het eindspel werd 
door Majnu onberispelijk gespeeld, 
waardoor Conrad de vlag moest 

strijken. De uitslag DRL1 - PK4 
werd hierdoor 5 - 3 en dat lijkt 
normaal als je PK3 op 4 - 4 weet te 
houden.  

Met deze uitslag en het gelijkspel 
tegen het reeds gedegradeerde Oud 
Zuylen 2 , kunnen wij terugzien op 
een goed seizoen. 
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Tweede: Zes nullen en een tenefoonlul 

door: Kees Volkers 

Het ongelukkige seizoen van Het 
Tweede kreeg er in Rivierenland een 
dimensie bij door een niet mis te 
verstane nederlaag van zeseneenhalf 
tegen anderhalf. Liefst zes nullen 
werden genoteerd, waarvan één 
telefoonnul.  

De meeste nullen van deze avond 
zullen we snel vergeten zijn, maar 
over die ene nul zal nog lang 
gesproken worden. Hoe ging het ook 
alweer?  

We waren op tijd vertrokken uit 
Utrecht en stipt om half acht stapten 
wij de speelzaal binnen. Alleen 
Louis was er nog niet, die zou op 
eigen gelegenheid komen. Dus 
gingen wij alvast beginnen, in de 
veronderstelling dat Louis er ieder 
moment aan zou komen. Doch pas 
tegen achten kwam onze 
vierdebordspeler binnenlopen, nadat 
hij een aantal malen Buren en 
omgeving had doorkruist om het te 
vinden. Hij groette snel zijn 
tegenstander, die had geopend met 
1.Pc3 (in het DRL-forum schreef ik 
1.d4), deed alvast een zet (1…Pf6), 
hing zijn jas over de stoel, en toen 
ging zijn mobieltje af. De 
tegenstander, de eerbiedwaardige 
heer Disselhof, gesteund door zijn 
teamleider, was er als de kippen bij 
om een nul te claimen.  

In het forum en ook op 
Utrechtschaak is er inmiddels al veel 

over gezegd. Als een mobieltje in het 
spelersdomein (daar horen formeel 
ook de toiletten, de gangen en de 
koffiekamer bij) afgaat, dan moet de 
wedstrijdleider een nul geven aan de 
overtreder. Als de wedstrijdleider het 
niet gehoord heeft, dan mag de 
speler claimen. De vraag is 
natuurlijk of hij dat dan ook doet. In 
dit geval – daar waren de meeste 
forumgangers het wel over eens – 
was dat nogal belachelijk, ook al 
stond de claimer formeel – daar 
waren de regelneukers het ook over 
eens – in zijn recht.  

Regel 
De telefoonregel is op zich een 
begrijpelijke regel, die met name op 
topniveau ook strikt gehandhaafd 
moet worden, denk ik. De twee 
belangrijkste redenen dat de regel 
werd ingevoerd was 1. om te 
voorkomen dat je digitaal informatie 
inwint tijdens de partij (vandaar ook 
de toilettenregel, en vandaar ook de 
regel dat je mobiel helemaal uit moet 
staan, en niet alleen het geluid) en 2. 
dat je de tegenstander niet hindert 
door het onverwachte geluid van de 
ringtoon.  

Aan de andere kant is het een 
onregel. Hinderen van de 
tegenstander kan op vele manieren, 
dit is de enige manier die expliciet in 
de regels is vastgelegd. Een paar 
weken geleden stootte iemand bij 
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ons eerste – bij Mike geloof ik – per 
ongeluk een glas om: over het bord. 
Dat lijkt me hinderlijker dan een 
telefoon die – per ongeluk – afgaat. 
Maar daar is geen expliciete regel 
over. Verder is de telefoonregel een 
onregel, en wel omdat die geen 
duidelijkheid schept (wat toch een 
van de eerste vereisten van een 
‘regel’ zou moeten zijn) maar per 
definitie negatieve reacties oproept 
en verhitte discussies teweegbrengt. 
Als je niet claimt ben je een sukkel 
en als je wel claimt een klootzak 
(tenefoonlul).  

Gerochel 
Het afgaan van een mobiele telefoon 
tijdens het schaken is vervelend. 
Maar het gebeurt zelden. Er wordt 
voor aanvang van de partij tegen 
gewaarschuwd (als het goed is) en 
het gebeurt altijd per ongeluk. Er 
gebeuren tijdens een partij dertig 
keer zoveel dingen die veel 
hinderlijker zijn: het reeds genoemde 
omgooien van een glas bier, het 
gekuch, het gerochel, de zweetlucht 
of andere onverkwikkelijke 
onhebbelijkheden van de 
tegenstander, het gewiebel van 
benen en voeten, het uitbundig 
roeren in een kop koffie, het gekraak 
van een ulevel, ik noem maar wat. 
En wat te denken van het claimen 
van winst omdat er een mobieltje is 
afgegaan. Hinderlijker onderbreking 
van de match kun je nauwelijks 
bedenken.   

In de onderbond, waar we allemaal 
ook graag willen winnen, maar toch 
vooral een leuke schaakavond willen 
hebben, zou deze FIDE-regel heel 
goed aangepast kunnen worden. Bij 
voorbeeld ‘Eerste keer overgaan 
mobieltje is een (laatste) 
waarschuwing of een tijdstraf, de 
tweede keer een nul’. Dat zou een 
hoop ellende besparen en de 
onderlinge sfeer zeer ten goede 
komen. Zoals de regel nu gehanteerd 
wordt, werkt die op alle fronten 
averechts.  

Invloed 
Afijn, of dit alles van invloed was op 
het spel aan de overige borden zal 
altijd een vraag blijven, feit is dat we 
hierna alles aan de waterlanders 
cadeau begonnen te geven. Fred, 
Simon en ikzelf stonden op gegeven 
moment zeer goed tot winnend, Jaap 
speelde een woeste partij die net de 
verkeerde kant opviel. Alleen John 
werd vanaf het begin weggeschoven 
na een mishandelde opening. Dat wil 
niet zeggen dat wij hier hadden 
moeten of kunnen winnen. Dat was 
tevoren ook niet verwacht. Zo 
redden Hans Bernink (als invaller 
voor Jos de enige met winst) en 
Toon (eeuwig schaak) de eer na 
aanvankelijk heel slecht gestaan te 
hebben. Je kunt echter wel zeggen 
dat dit een avond was die 
kenmerkend was voor dit hele 
seizoen.   
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Derde Degradeert Dus Kootsj Krijgt 
Konzjee!  

Door: Arnold van Gelder 

Na in de eerste ronden net een stapje 
te kort te zijn gekomen, werden die 
stapjes op het eind wel gezet. Tegen 
Moira, die uiteindelijk kampioen 
werden, en Woerden werd maar nipt 
verloren. Hierbij durf ik zelfs te 
stellen dat de revelatie van dit 
externe seizoen, Almer Toby, de 
winst en het matchpunt op het 
eerste(!) bord tegen Kasim Wandy 
heeft laten liggen! 

Hiermee is gelijk de ‘grootverdiener’ 
van Het Derde genoemd: 5! uit 9 op 
gemiddeld bord 4! Een voorwaar 
niet geringe prestatie voor zo’n 
tenger kereltje, die daarnaast ook 
thuis en op zijn werk ook nog eens 
aardig in de bus blaast! 

Voldoende lof.  

Een stabiele factor in het team is 
natuurlijk Nico. Doordat hij dit 
seizoen wat langzaam op gang kwam 
haalden we (natuurlijk in combinatie 
met andere speltechnische 
tegenslagen) aan het begin van het 
seizoen niet het beoogde aantal 
punten. Daarentegen pakten we 
gelijk 2 matchpunten toen Nico z’n 
eerste potje won. Scoorde op zijn 5de 
bord een hele nette 3½ uit 8 en 
haalde zodoende bijna de 50%, 
terwijl het teamgemiddelde op 39% 
bleef steken. Nico had met zijn vaak 
solide spel wellicht op een wat hoger 
bord voor een beter teamresultaat 

kunnen zorgen, maar helaas zullen 
we dat nooit weten omdat hij vooraf 
had aangegeven niet hoger te willen 
spelen dan het 5de bord. Dat heeft te 
maken met zijn vermoeidheid na het 
derde uur. 

Bas viel qua spel een beetje tegen 
maar met het groepsgevoel zat het 
wel sjnor. Zo was hij samen met 
Almer de enige die alle rondes 
present was en de captain er bijtijds 
op wees dat hij er de volgende week 
weer helemaal klaar voor zat. Werd 
echter door diezelfde captain te 
vroeg voor de leeuwen gegooid en 
kwam daardoor nooit lekker in zijn 
spel. Dat uitte zich vooral in zijn 
scores: steeds als het toch niet 
uitmaakte, won hij zijn partij! 
Uiteindelijk kwam deze dappere 
doorzetter toch op de grootste 
gemene dele van het team uit: 2½ 
punt. 

Met Tanja ging het rekentechnisch 
iets beter: voor de 2½ punt had ze 
een wedstrijd minder nodig. Tegen 
Zeist lieten we ons de kaas van het 
brood snoepen, waar de thuisclub al 
niet eens meer met een gelijkspel 
had gerekend. De wispelturige 
vrouwengeest was ons daar duidelijk 
niet zo goed gezind: terwijl Nico 
zich liet inpakken door de éne 
blonde schone, liet ònze blonde 
schone het reeds ingepakte punt uit 
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haar tedere vingertjes glippen. En 
dan kijkt ze er ook nog zo 
onschuldig bij…  

Is na al die jaren voor mij nog steeds 
een onbeschreven blad. Soms speelt 
ze de sterren van de hemel, terwijl er 
ook wel eens een partij eindigt met 
het berustende: “ja, ik kàn dat ook 
niet.” Gewis dat een goede captain 
of vrouwenfluisteraar hier volgend 
seizoen meer uit haalt. 

Gerwin geldt dit jaar een beetje als 
het spook van de club: je ziet hem 
nooit maar als je naar de ranglijst 
kijkt, zie je dat ie wel degelijk 
geweest is. Heeft waarschijnlijk niet 
de strenge hand gevoeld die hij 
nodig heeft, want kwam nog vaker te 
laat dan de captain zelf! Ook hij 
haalde 2½ punt en deed dat alleen op 
de even borden…  

Een druk privéleven en 
ontegenzeggelijk de nasleep van de 
bankencrisis vraagt hier zijn tol. 

Waar is die goeie ouwe tijd 
gebleven, toen schakers nog als 
vrouwvreemde werklozen altijd 
paraat stonden om hun 
welvoorbereide spelletje te spelen… 
De tragiek van de vooruitgang? 

Ben is de vierde en laatste 
teamspeler die deze externe exercitie 
op 2½ punt uitkomt. Ondanks de 
vaak sterke tegenstand die hem op 
het eerste bord wachtte, stelde Ben 
het steevast op prijs om de honneurs 
aan de kop van het team waar te 
nemen. Zulke teamplayers heb je 
nodig als je een team hebt met 

zoveel gelijkwaardige spelers. Aan 
de andere kant kan Ben van iedere 
captain een nagelbijter maken als ie 
opeens toch niet kan meedoen of 
ruim drie kwartier op zoek is naar de 
locatie van SC Utrecht, nota bene 
een club waar hij zelf heeft 
gespeeld…! 

En dan last but om de dooie dood 
not least: Pieter. Een speler die zich 
zonder morren aan de taken weidt 
die De Grote Leider hem heeft 
toebedacht. En dat zelfs met 
aanstekelijk enthousiasme! Eigenlijk 
dus het toonbeeld van een speler 
zoals iedere captain zich wenst! 

Pieter speelde dit hele seizoen op het 
2de bord en een enkele keer zelfs op 
het 1ste. Zo bezien is het bijna een 
godswonder dat ie überhaupt nog 2 
punten heeft kunnen scoren. Zoals ik 
vorig seizoen ook al schreef, lijkt hij 
me een goede kandidaat om captain 
te worden. Misschien dat de studie 
het toelaat en dat je agenda door de 
vrijkomende redactietaken van de 
Balans leeg genoeg is om het te 
overwegen. Ik zal graag onder je 
dienen!  

Zelf heb ik niet zo’n goed seizoen 
gedraaid. Zowel qua spel als vooral 
qua teamleiderschap heb ik niet dat 
kunnen brengen wat ik zelf als 
minimum standaard aanhoud en 
daarom lijkt het mij goed om het 
captainbijltje er bij neer te leggen. 
Daar heeft de degradatie verder niets 
mee te maken (dat zou te gek voor 
woorden zijn), mocht iemand dat 
soms denken.  
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Eigenlijk heb ik alleen de laatste 
partij goed gespeeld; dat ik toch nog 
wat bordpunten heb gescoord zou 
Van Gaal afdoen als scorebord-
journalistiek… Bovendien heb ik 
vaak op het 6de bord gespeeld, terwijl 
ik volgens het Wie-Faalt-Daalt-
systeem hoger had moeten spelen. 
Om die reden zie ik ook af van de 
teambokaal, die Almer met recht 
verdiend heeft. 

Ten slotte wil ik onze invallers Peter 
Thonen, Victor BH van 

Bergenhenegouwen, Jelle Kipp, 1ste 
Hans Donck en Marjolein Swinkels 
bedanken, die met veel spirit de 
strijd zijn aangegaan en 3½ punt 
hebben ingebracht. Als captain is het 
onontbeerlijk om zulke types te 
hebben rondlopen! Samen met de 
reguliere teamleden hebben we toch 
een mooi seizoen gehad met 
voldoende gezelligheid en af en toe 
zelfs heel veel lol. Tot volgend jaar! 
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Gedetailleerde uitslagen 

De Giessen 1 - DRL4 2 - 6 
1. Jelle Kipp   0 
2. Hans Donck   1 
3. Henk van Lingen   0 
4. Tristan Schonis   1 
5. Johan Kerssies   1 
6. Roy van Latum   1 
7. Arjan Bijen   1 
8. Karel Manschot   1 

Woerden 2 - DRL3 4½ - 3½ 
1. Gerwin van der Kamp   0 
2. Ben Westerman   0 
3. Almer Toby   ½ 
4. Jelle Kipp   1 
5. Nico van Harten   ½ 
6. Arnold van Gelder   1 
7. Bas Peek   0 
8. Tanja Veenstra   ½ 

Oud Zuylen 2 - DRL1 4 - 4 
1. Klaas van der Horst   ½ 
2. Jan Prins   0 
3. Mike Harzevoort   0 
4. Chris Lutz   1 
5. Jacco Vermeulen   0 
6. Timo Können   1 
7. Majnu Michaud   ½ 
8. Hans Nijland   1 

Gorinchem 1 - DRL2 4 - 4 
1. Jos Heesen   0 
2. Kees Volkers   1 
3. Abderrahim el Madani   0 
4. Victor van Bergenhenegouwen  0 
5. Fred Jonkman   1 
6. Hans Donck   ½ 
7. Toon van der Ouderaa   ½ 
8. Jelle Kipp   1 

DRL4 – Moira 4 3½ - 4½ 
1.Jelle Kipp   ½ 
2. N.O.   1 
3. Hans Donck   1 
4. Johan Kerssies   0 
5. Piet Koenhein   0 
6. Roy van Latum   0 
7. Karel Manschot   1 
8. René de Ruiter   0 
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Eindstand Externe 

SGS Promotieklasse 
Nr. Team # + = - T B 
1 Paul Keres 3 9 7 1 1 15 45½ 
2 Paul Keres 4 9 6 2 1 14 44 
3 Moira Domtoren 1 9 6 0 3 12 43 
4 De Rode Loper 1 9 4 3 2 11 36 
5 Utrecht 4 9 4 2 3 10 39 
6 Woerden 1 9 4 2 3 10 35 
7 Hoogland 1 9 3 2 4 8 33½ 
8 ZZC 1 9 2 1 6 5 29 
9 Houten 1 9 1 2 6 4 32½ 

10 Oud Zuylen 2 9 0 1 8 1 22½ 
 

SGS 1ste Klasse B 
Nr. Team # + = - T B 
1 DBC 1 9 7 1 1 15 44½ 
2 Paul Keres 5 9 6 1 2 13 37½ 
3 Vegtlust 1 9 4 2 3 10 37 
4 Doorn-Driebergen 1 9 4 2 3 10 35 
5 Rivierenland 1 9 3 3 3 9 41 
6 Nw Amelisweerd 1 9 4 1 4 9 36½ 
7 Vianen 1 9 3 3 3 9 35 
8 GZZ 1 9 3 1 5 7 34 
9 Gorinchem 1 9 1 4 4 6 32 

10 De Rode Loper 2 9 0 2 7 2 27½ 
 

SGS 2de Klasse D 
Nr. Team # + = - T B 
1 Moira Domtoren 2 9 8 1 0 17 51 
2 Rivierenland 2 9 7 1 1 15 44 
3 Denk en Zet Advisor 1 9 5 3 1 13 41 
4 Woerden 2 9 6 0 3 12 43½ 
5 Kijk UIt 1 9 3 3 3 9 33 
6 TRIO 1 9 4 0 5 8 34 
7 Zeist 3 9 3 1 5 7 30½ 
8 Utrecht 5 8 2 0 6 4 25 
9 De Rode Loper 3 9 1 1 7 3 28 

10 Rivierenland 4 8 0 0 8 0 22 
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Eindstand Externe 

Persoonlijke resultaten 

DRL 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G S W 
Jacco Vermeulen 1 1 1 1 0 ½ 0 1 0 9 5½ 3 
Klaas van der Horst 1 ½ 1 ½ 0 1 0 1 ½ 9 5½ 3 
Chris Lutz - - 0 0 1 1 1 1 1 7 5 -3 
Timo Konnen 1 ½ 0 1 1 0 0 - 1 8 4½ -2 
Hans Nijland ½ 1 0 ½ 0 - 0 ½ 1 8 3½ 2 
Jan Prins ½ 0 0 ½ 1 1 0 ½ 0 9 3½ -3 
Majnu Michaud 0 - 0 - - ½ ½ 1 ½ 6 2½ 2 
Mike Harzevoort ½ 0 ½ 0 1 0 ½ 0 0 9 2½ -1 
Kees Volkers - 1 - 1 0 - - - - 3 2 -1 
Louis Rutgers 1 0 - - - - - - - 2 1 -2 
Jos Heesen - - - - - ½ - - - 1 ½ 1 
John Temming - - - - - - - 0 - 1 0 1 

             
DRL 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G S W 
Fred Jonkman 0 1 1 ½ - 0 0 1 1 8 4½ 0 
John Temming 1 ½ 0 0 1 ½ 0 1 - 8 4 0 
Kees Volkers ½ 0 ½ - ½ ½ 0 ½ 1 8 3½ 0 
Simon Veldhuizen 0 0 1 ½ ½ 1 0 - - 7 3 -1 
Jos Heesen ½ 1 ½ 0 0 ½ - 0 0 8 2½ 0 
Toon van der Ouderaa 0 1 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 9 2½ 1 
Hans Bernink - - - - - - 1 1 - 2 2 2 
Louis Rutgers ½ 0 ½ 0 1 0 0 0 - 8 2 0 
Jaap Kamminga 0 0 ½ - 0 1 0 0 - 7 1½ 1 
Jelle Kipp - - - - - - - - 1 1 1 -1 
Hans Donck - - - - - - - - ½ 1 ½ -1 
Victor van 
Bergenhenegouwen 

- - - ½ 0 - - - 0 3 ½ -1 

Almer Toby - - - 0 - - - - - 1 0 -1 

SGS 3de Klasse B 
Nr. Team # + = - T B 
1 IJsselstein 1 9 8 0 1 16 43 
2 IJsselstein 2 9 6 1 2 13 42½ 
3 De Giessen 1 9 6 1 2 13 42 
4 Acquoy 1 9 5 1 3 11 39½ 
5 De Giessen 2 9 4 3 2 11 39 
6 De Damrakkers 1 9 5 0 4 10 36½ 
7 Moira Domtoren 4 9 4 0 5 8 35½ 
8 De Rode Loper 4 9 2 0 7 4 33 
9 Doorn-Driebergen 3 9 1 0 8 2 27½ 

10 Woerden 4 9 1 0 8 2 21½ 
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Persoonlijke resultaten 

DRL 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G S W 
Almer Toby ½ 1 1 ½ 1 ½ 0 0 ½ 9 5 -1 
Arnold van Gelder 1 1 1 0 - 0 - 0 1 7 4 -1 
Nico van Harten 0 0 1 1 ½ - 0 ½ ½ 8 3½ -2 
Ben Westerman 0 ½ ½ 0 - - 1 ½ 0 7 2½ -1 
Gerwin van der Kamp - 1 0 0 ½ 1 0 - 0 7 2½ -3 
Tanja Veenstra 1 0 0 - 0 ½ 0 ½ ½ 8 2½ 2 
Bas Peek 0 0 0 1 0 0 1 ½ 0 9 2½ 1 
Pieter Bakker ½ 0 1 0 0 ½ 0 0 - 8 2 4 
Victor van 
Bergenhenegouwen 

- - - 0 0 - 1 ½ - 4 1½ 2 

Peter Thonen 1 - - - - - - - - 1 1 1 
Jelle Kipp - - - - 0 - - - 1 2 1 -2 
Hans Donck - - - - - 0 - - - 1 0 -1 
Marjolein Swinkels - - 

   
DRL 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G S W 
Jelle Kipp - 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 0 8 4½ 0 
Johan Kerssies 1 0 1 - ½ 1 0 0 1 8 4½ 2 
Karel Manschot - - 1 1 0 0 - 1 1 6 4 -2 
Roy van Latum 1 - 1 - 1 0 0 0 1 7 4 1 
Hans Donck 0 0 ½ ½ ½ - 0 1 1 8 3½ 0 
Arjan Beijen 0 0 1 1 0 ½ 0 - 1 8 3½ 0 
Henk van Lingen 1 ½ ½ ½ - 0 0 1 0 8 3½ 2 
Rene de Ruiter 0 - ½ 0 1 0 ½ 0 - 7 2 -1 
Piet Koenhein 0 0 - 0 0 1 1 0 - 7 2 1 
Tristan Schonis - ½ - - - - - - 1 2 1½ 0 
NO - - - 0 - - - - - 1 0 -1 
Paul van de Steenoven 0 0 - - - - - - - 2 0 -2 
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Het einde van de Balans 
Door: Taco Jansonius 

In een tijd van Twitter, Hyves en andere social media is ieder clubblad 
gedoemd een archaïsch medium te worden. En dus te verdwijnen. Het einde 
van de Balans is nabij. Misschien is het nummer dat nu voorligt achteraf 
een historische: de laatste. Waar staan we als de Rode Loper in de digitale 
revolutie? Heeft de Balans nog een rol te spelen? Welke dan? 

Yasser Seirawan filosofeert in een 
recent nummer van Schaakmagazine 
over de toekomst van 
schaaktijdschriften. Hij is nog 
optimistisch in mijn optiek. Na een 
analyse van de problemen waar 
schaakbladen momenteel tegenaan 
lopen concludeert hij: ‘Nee, 
uiteindelijk, over een halve eeuw 
ofzo, zal alles online staan’.  

Een halve eeuw?! Laten we kijken 
wat bij een middelgrote 
schaakvereniging in het midden des 
lands, UCS De Rode Loper, niet 
allemaal online staat en digitaal 
uitgewisseld wordt. De club heeft 
een internetsite, een forum en een 
aan de site gekoppelde informatie-
schatkamer a.k.a. ‘Henks database’. 
Alles wat je wilt weten over de club: 
actualiteiten, uitslagen, standen, 
programma’s, actuele discussies, 
geboortes van kinderen, statistieken 
over je eigen prestaties en die van je 
tegenstanders (tot seizoenen terug) is 
online te vinden. Vroeger (de site 
bestaat twaalf jaar, het forum is 
zeven jaar oud, Henks statistiek is 
relatief nieuw) was dit nog niet voor 
een tiende terug te vinden in het 
clubblad en het mededelingenbord in 
de speelzaal.  

Voor mij is de duidelijke conclusie: 
als het gaat om informatievoor-
ziening heeft de Balans geen enkele 
functie meer te vervullen. Toch is 
informatie nu nog een behoorlijke 
‘bladvuller’: denk aan stand interne, 
programma extern, uitslagen extern 
(al dan niet gedetailleerd) en 
bestuursmededelingen (wellicht 
illustratief: al steeds minder 
aanwezig in de Balans). In alle 
eerlijkheid is al deze informatie 
eenvoudig via de website te 
benaderen. Er zijn vast nog enkele 
oudere leden die minder 
‘internetgedreven’ zijn dan de 
gemiddelde Nederlander, maar ook 
als schaakclub moet je vooruit 
kunnen kijken. De Balans kan zijn 
informatiefunctie per direct 
beëindigen. 

Wat houden we dan over, kijkend 
naar het huidige clubblad? Een 
enkele (vaak mooie) partijanalyse, af 
en toe een spontaan stuk, verslagen 
uit de externe competitie, sporadisch 
een interview en vaste rubrieken 
zoals dit jaar de Balans zapservice, 
uit het archief van U.C.S. en een 
stelling tot besluit. De hoeveelheid 
kopij die in dit kader wordt 
aangeleverd is momenteel veel te 
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gering om een volwaardig clubblad 
8x per jaar (wat nog steeds de 
officiële doelstelling is, maar al 
enkele seizoenen niet meer gehaald 
wordt) te vullen. Op deze weg kan 
het niet doorgaan (nog los van het 
vinden van mensen die zin en tijd 
hebben de Balans te vervaardigen). 

De Balans moet ophouden te bestaan 
(de Universiteit Utrecht heeft toch 
ook z’n U-blad aan de wilgen 
gehangen?) – of zichzelf opnieuw 
uitvinden. Als Balansredacteur met 
bovengemiddeld historisch clubbesef 
doet het aandragen van de eerste 
optie pijn. Het clubblad heeft een 
lange en mooie traditie. Lees het 
verhaal van Marjolein Swinkels in 
ons jubileumboek Van Heutink tot 
Heesen er maar op na. De Balans 
hoort bij club. Toch?! 

Blijft de optie over dat de Balans 
zichzelf opnieuw uitvindt. Ik zie een 
clubblad in de vorm van Matten 
(www.mattenschaakverhalen.nl) 
voor me – maar dan met meer 
partijanalyse. Een blad met 
schaakverhalen die los kunnen staan 
van de directe actualiteit. Een 
clubblad dat amuseert, diepgravend 
is qua analyse van partijen of 
stellingen, duiding geeft aan de 
fastfood informatie die op het forum 
te vinden is, oog heeft voor human 

interest (ieder nummer een interview 
is een al lang gekoesterde wens van 
de huidige redactie) en af en toe met 
verrassende nieuwe rubrieken komt. 
Een blad kortom dat ergens over 
gaat en ergens voor staat. Een blad 
dat ook voor Gouden Lopers een 
attractie kan worden (misschien gaan 
ze er zelfs spontaan wat in 
publiceren). De verschijnings-
frequentie van zo’n clubblad zal 
lager zijn dan nu en misschien zelfs 
‘onregelmatig’ worden (ook in dat 
opzicht is Matten dan een 
voorbeeld). Vijf keer per jaar 
(tweemaandelijks) een clubblad lijkt 
mij in de toekomst het hoogst 
haalbare. Maar veel minder moet het 
ook niet worden om het blad een 
plek in het clubleven te geven. 

De bottomline question is natuurlijk: 
is er onder leden vraag naar 
überhaupt de Balans en zoja, ook in 
een nieuwe opzet? Is er onder Rode 
Lopers nog behoefte aan teksten van 
langer dan 140 tekens? Gaan wij met 
z’n allen de komende jaren voor een 
potentieel uniek clubblad of nemen 
wij misschien komend seizoen al 
afscheid van het gedrukte Rode 
Loper-woord? 

Reageren? Kijk op het forum onder 
Clubzaken – Het einde van de 
Balans. 
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Terugblik op het OKU 
Door ???????? 

Sinds ik, op de kop af 20 jaar 
geleden bij mijn debuut in het OKU 
4½ punt haalde, goed voor een 
gedeelde 4de plek, heb ik daar weinig 
potten meer kunnen breken. Alle 
goede bedoelingen ten spijt werd ik 
steeds weer opgeslorpt door het 
zwarte gat der grauwen middenmoot, 
dat aan je zuigt, aan je trekt, je nooit 
meer los lijkt te laten, je als een 
ijzeren band omknelt en je 
uiteindelijk helemaal opslorpt. Tsja, 
beste lezer, leuker kan ik het 
allemaal niet maken, wel 
pathetischer. 

Een en ander weerhield mij er niet 
van ook dit jaar weer deel te nemen. 
Kort voor het begin van de eerste 
ronde maak ik een afspraak met 
Kees: we treffen elkaar in ronde zes 
aan bord 1. Wat bracht mij ertoe? 
Arrogantie? Dat lijkt me stug. 
Balorigheid? Zou kunnen. Of was 
het toch voortgeschreden inzicht? 
Wie het weet mag het zeggen 
(gaarne wel met enige 
onderbouwing). Zie hier hoe het mij 
verging. 

Ronde 1, schoonheid 

Ik begin het toernooi aan bord ?. 
Naast mij zit de mooiste vrouw van 
het toernooi. Had ik het afgelopen 
kwartaal maar iets minder elopunten 
gewonnen, dan had ik nu tegenover 
deze mooie dame kunnen zitten. 
Tsja, je kan niet alles hebben, 

zeggen ze dan. 
Waarom 
eigenlijk niet, 
vraag ik me af. 
Ik schuif dit 
soort gedachten opzij en concentreer 
mij op mijn tegenstander, clubgenoot 
?????????. Die is voor de duvel en 
z’n oude moer niet bang; voor de 
Marshall al helemaal niet. Speelt U 
even mee? 

 
OKU 2011 Utrecht (1), 03.06.2011 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 
Pf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0 
8.c3 d5 9.exd5 Pxd5 10.Pxe5 Pxe5 
11.Txe5 c6 12.d4 Ld6 13.Te1 Dh4 
14.g3 Dh3 15.Le3 Lg4 16.Dd3 
Tae8 17.Pd2 Dh5 18.a4 f5 
19.Lxd5+ cxd5 20.axb5 f4 21.bxa6 

Beide partijen lijken vastbesloten 
zich niets van andermans plannen 
aan te trekken; ik besloot hier dat 
stukwinst te laten voor wat het was 
en ging voor de directe aanval.  
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21…fxg3 22.hxg3 Lxg3 23.fxg3 Lf3 
24.Pxf3 Txf3 25.Kg2 Dg4 26.Lf2 
Txe1 27.Txe1? 27.Lxe1 is veel beter 
27…Txd3 28.a7 Dc8 29.Te7 Td2 
30.Tc7 Df8 31.Kh3 Txf2 32.Kh4 
Th2+ 33.Kg4 h5+ 34.Kg5 Df6# 0-1 

Zo, de kop is eraf. Een mooi begin, 
nietwaar? Dat vond de schoonheids-
commissie ook, want ik zou de 
schoonheidsprijs krijgen voor deze 
partij. Maar toch, de aantekening bij 
zet 27 laat zien hoe dun zij is, de 
scheidslijn tussen winst en verlies, 
tussen tijdelijke roem en eeuwige 
anonimiteit, tussen lofprijzingen en 
hoongelach. Het blijft maar zuigen, 
het blijft maar trekken, het laat maar 
niet los, dat zwarte gat der grauwen 
middenmoot, altijd bereid je 
helemaal op te slorpen. 

Maar ik lig op schema voor mijn 
afspraak met Kees. 

Ronde 2, toreneindspel 

Ik begin één bord hoger en na 26 
zetten oninteressant schuiven, 
laveren en ruilen kwam de volgende 
stelling op het bord. Kenners zullen 
er ongetwijfeld de contouren van de 
Tarrasch-variant van het Frans in 
herkennen. 

Ik besluit af te wikkelen naar een 
toreneindspel. 27.Te7 T8d7, precies 
wat ik wil. De toren wordt 
weggelokt van de verdediging van 
de pionnen op de 6de rij. 
28.Txd7 Txd7 29.Te8+ Kf7 30.Ta8  
Rybka vindt 30.Tc8 beter; dat zou 
wel eens kunnen kloppen. 

30…Tb7 31.b3 Tb6 31...Tb5 
32.Txa6 Tc5 is actiever en beter; ik 
weet niet of wit dan nog kan winnen; 
nu echter krijgt zwart het heel 
moeilijk. 

32.Ta7+ Om te beginnen ga ik aan 
de pionnen op de koningsvleugel 
hangen, zodat de zwarte koning 
tijdelijk niet in actie kan komen. 

32…Kf6 33.Kf1 h5 de manoeuvre 
met Tb5 is niet meer zo effectief, 
omdat de witte koning de c-pion kan 
dekken.  

34.Ke2 g5 35.Kd3 Ke5 36.Te7+ 
Kf6 37.Tc7 Ke5 Door het ingelaste 
schaakje op zet 36 heeft wit een 
gratis zet kunnen doen. 

38.a4 h4 39.Te7+ Kf6 40.Ta7 dreigt 
met 41.a5 de a-pion te winnen 
40…c5 41.Tc7 en nu hangt de 
c-pion; en die is niet te houden  

41…c4+ 42.bxc4 de eerste buit is 
binnen 42…dxc4+ 43.Txc4 Td6+ 
44.Td4 Tc6 45.c4 Ke6 46.Td5 Kf6 
47.a5 Te6 48.c5 Te1 49.Td6+ Ke7 
50.Txa6 en dat is twee Td1+ 51.Ke2 
Tc1 52.c6 Kd6  

Zonder de pionnen op de 
koningsvleugel kan zwart hier nog 
remise houden, ondanks de witte 
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pluspionnen. Nu kan ik mijn 
vrijpionnen de wolven ten prooi 
laten om de zwarte pionnen op de 
koningsvleugel te winnen. 

53.Tb6 Ta1 54.Tb5 Kxc6 55.Txg5 
Kd6 56.Kf3 Ta4 57.a6 Ke6 58.Th5 
Kf7 59.a7 Kg6 60.Txh4 Txa7 
61.Txf4  
Het witte blok van koning, toren en 
pionnen is niet te stoppen; het duurt 
een paar zetten, maar dan heb je ook 
wat. 

61…Ta6 62.Kg4 Ta5 63.h4 Tb5 
64.h5+ Kh6 64...Txh5 65.Tf6+ 
65.Tf6+ Kg7 66.Tf5 Tb6 67.Kg5 
Ta6 68.g4 Tb6 69.f4 Ta6 70.h6+ 
Kg8 71.Tf6 Ta7 72.Kg6 Ta8 73.g5 
Tc8 74.f5 Tc7 75.h7+ zwart geeft 
op; hij was trouwens ook door zijn 
tijd heen. Rybka waardeert de 
slotstelling met +35,99 1–0 

Zo’n toreneindspel oogt best wel 
saai, zeker in vergelijking met de 
vorige partij. Maar ik moet zeggen, 
dat ik best tevreden was met mijn 
eindspelvoering hier. Al laat de 
aantekening bij zet 31 zien dat het 
verschil tussen een gelijkmakende en 
een verliezende zet soms maar een 
paar centimeter hoeft te bedragen. 

Maar: ik lig nog steeds op schema 
voor mijn afspraak met Kees. 

Ronde drie, Metamorfose 

Na mijn twee overwinningen mag ik 
aan één van de digitale borden 
aanschuiven en heel de wereld kan 
zien tegen wat voor een 
afschuwelijke stelling ik (met zwart) 
na 10 zetten aan moet kijken. 

De zwarte pionnenstructuur is het 
aanzien niet waard. Wit moet alleen 
even zijn d-pion dekken, zijn 
stukken ontwikkelen, wat 
manoeuvreren en de zwarte pionnen 
zullen als rijpe appelen in de mand 
vallen. Zoiets dacht ik, en mijn 
tegenstander – de goedlachse en 
doorgaans zelfbewuste ???????? 
???????  – ongetwijfeld ook. Rybka 
is het overigens niet eens met deze 
beoordeling, die vind zwart juist 
ietsiepietsie beter staan. Maar kom 
op, sinds wanneer heeft een vis 
verstand van positiespel? 

Vier zetten later ziet het er opeens 
heel anders uit. 

Dat van die pionnenstructuur klopt 
nog steeds, maar intussen houdt de 
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zwarte toren op e1 vier witte stukken 
in bedwang, staan de overige 
stukken klaar om in te grijpen en 
gaat wit materiaal verliezen. Mijn 
tegenstander schrompelt steeds meer 
ineen tot een zielig steunend en 
kreunend hoopje mens. 

Uit dezelfde partij nog een fragment: 

Er is wat materiaal van het bord 
verdwenen, en ik heb een stuk meer 
overgehouden. Wits enige hoop 
bestaat uit het veroveren van de 
a-pion en het lopen met de dame-
vleugelpionnen. Er volgde  

25….a5 26.Kb2 Lxd3 het grote 
stofzuigen kan beginnen 27.Ka3 
Lxc4 28.Ka4 Lxd5 29.Kxa5 Lxb3 
30.axb3 Txb3  
en het resterende toreneindspel is 
niet moeilijk meer. 

Ik ben nu halverwege het toernooi, 
het kan nog steeds alle kanten op. 
Goed, mijn slechtste OKU zal ik niet 
meer kunnen evenaren, maar het 
immer zuigende, immer trekkende 
en nooit loslatende zwarte gat der 
grauwen middenmoot, kan me nog 
altijd helemaal opslorpen. 

Maar ik lig nog steeds op schema 
voor mijn afspraak met Kees. 

Ronde 4 afwikkeling  

Ik ben opgeklommen naar bord 2 

Zwart heeft twee lichte stukken 
geruild voor een toren en twee 
pionnen, voorwaar een interessante 
materiaalverhouding. Zijn laatste zet 
(23…Tc6) geeft mij de gelegenheid 
mijn paarden met tempowinst in het 
spel te brengen.  

Er volgde: 24.Pa5 Tcc8 25.Pd5 De6 
26.Dg5 f6. Precies de reactie waar ik 
op uit was; ik hoopte dat het openen 
van de diagonaal a2-g8 mij extra 
kansen zou bieden.  

27.Dg3 Pc6 en het werkt nog ook! 
28.Lc4 Kh8 29.Pxf6 Opeens hangt 
er van alles, vooral de zwarte dame 
d5 30.exd5 Dd6 31.Dxd6 exd6 
32.dxc6 Lxf6 33.cxb7 Tce8 
34.Lxf6+ Txf6 Na deze afwikkeling, 
die drie pionnen heeft opgeleverd 
staat wit totaal gewonnen. 

Nog een fragment uit dezelfde partij: 

In plaats van op te geven heeft zwart 
wat zinloze toren- en koningszetten 
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gedaan. Vastbesloten hem dan maar 
helemaal en totaal te vernederen heb 
ik nog twee pionnen geslagen en ben 
ik druk bezig de a-pion te laten 
promoveren.  

Er volgde 40…Tf4 41.a6 Ta4 42.b3 
Te1+ 43.Kb2 1–0 

De buit is binnen. Maar ook hier 
weer is de scheidslijn dun. Want hoe 
makkelijk had ik niet, gedreven door 
arrogantie, onderschatting en 
gemakzucht 43.a6 of 43.b8D kunnen 
spelen? Dan was zwarts 42ste zet wel 
heel erg efficiënt geweest. 

Maar goed, vanaf nu gaat het ergens 
om in het toernooi. Maar het immer 
zuigende en trekkende, nimmer 
loslatende zwarte gat der grauwen 
middenmoot dreigt me nog steeds te 
omknellen en kan me nog steeds 
helemaal opslurpen. 

Ik lig nog steeds op schema voor 
mijn afspraak met Kees. 

Ronde 5 blunder 

Het doel lijkt in zicht. Ik zit aan bord 
1, Kees zit enkele borden achter me. 

Na een wat moeizaam begin meen ik 
(met zwart) aanvalskansen te 
bespeuren 

35…Dg6 36.g3 36.Ph4 Dg5 37.g3 is 
beter 36…exd4 37.Pxd4 Pxh3 de 
eerste buit is binnen, denk ik 
38.Tce3 Df6 38…Pf6 lijkt een 
betere methode om de aanval voort 
te zetten. 

39.Dd2 Pe5 hier kan 39…Pg5 
40.Kg2 dit had ik niet aan zien 
komen; paniek maakt zich van mij 
meester 40…Pxf2? IK BEN EEN 
STOMMELING! De bedoeling is 
goed, de volgorde verkeerd 
40…Dxf2+ 41.Dxf2 Pxf2 42.Kxf2 
Pg4+ 43.Kf3 Pxe3 is best nog 
speelbaar 41.Lxe5 na dit nare 
tussenzetje won wit makkelijk 1–0 

Ik ben er dus toch ingetuind, rund 
dat ik ben. In mijn hoofd strijden 
zelfhaat, walging en woede om de 
eerste plaats. Het nimmer aflatende 
zuigen en trekken van het zwarte gat 
der grauwen middenmoot wordt 
steeds meer voelbaar. Ik heb even 
niet zo’n behoefte aan contact, met 
wie dan ook. 
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Mijn afspraak met Kees zal ik niet 
kunnen nakomen. 

Ronde 6 Schwindel 

Ik eindig het toernooi aan bord 2. 
Naast mij, aan bord 1, maakt Kees 
snel remise. Bij winst zal ik een 
ongedeelde 2de plaats bereiken, bij 
verlies zal ik alsnog opgeslorpt 
worden in het zwarte gat der 
grauwen middenmoot, dat heviger 
dan ooit aan me trekt, aan me zuigt 
en me maar niet los wil laten. 

Met wit bereik ik niets in de 
opening.  

Het loperpaar stelt niet veel voor, de 
heerschappij over de e-lijn is niet 
meer dan optisch en het verdwaalde 
zwarte paard is zo weer in het spel 
gebracht. Typisch zo’n stelling, 
waarin je langzaam maar zeker de 
bietenbrug opgaat. Dat soort dingen 
speelt door mijn hoofd, als ik 20.Kf1 
speel. Mijn tegenstander laat zich 
door deze ogenschijnlijke non-zet 

niet van de wijs brengen en 
expandeert verder op de 
damevleugel 20…a5 21.Dg4 een 
ijskoude douche; de ware bedoeling 
van mijn 20ste zet wordt in één keer 
duidelijk; zwart verliest in alle 
varianten materiaal. Gekweld door 
een cocktail van zelfhaat, walging en 
zelfvernietigingsdrang speelde zwart 
nog zo’n twintig zetten door, 
alvorens hij zich neerlegde bij het 
onvermijdelijke 1–0. Voorwaar één 
van de leukere schwindels uit mijn 
carrière. 

Het is gelukt. Ongedeeld tweede! Ik 
heb me eindelijk eens kunnen 
onttrekken aan het immer zuigende, 
trekkende, nimmer aflatende zwarte 
gat der grauwen middenmoot. Ik heb 
leuk gespeeld, althans op beslissende 
momenten goed genoeg. Dat ik twee 
Keresianen mocht verslaan, maakt 
het allemaal nog leuker. Bijna al 
mijn partijen hadden wel aardige 
fragmenten, die ik hier met u, 
geachte lezer, heb willen delen. 
Maar toch, al deze fragmenten laten 
tevens zien hoe dun die scheidslijn 
ligt, hoe dat zuigende en trekkende 
zwarte gat der grauwen middenmoot 
op de loer blijft liggen. Maar het is 
me gelukt. 

Jammer dat ik mij uiteindelijk niet 
heb kunnen houden aan mijn 
afspraak met Kees. 
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Net naast de titel gegrepen… 
Door: ?????????? 

Zo halverwege dit schaakseizoen 
stond ik een tijdje in de top 10 van 
de ranglijst. Na mijn winst op Johan 
Kerssies voor de beker stond ik tot 
mijn eigen verbijstering op plek 3 
achter Olger en Jan. Ik vond dan ook 
dat ik moreel verplicht was op het 
forum te melden dat ik dit seizoen 
voor de titel zou gaan, onder het 
motto “als het nu niet lukt, dan lukt 
het nooit meer”. Helaas. 

De opsteker van dit seizoen is dat ik 
ook tegen 1700+ spelers het initiatief 
kan hebben en dat ik van ze kan 
winnen. Het dieptepunt van dit 
seizoen? Tja. Ik twijfel. Tussen mijn 
verliesreeks van 6(!) partijen achter 
elkaar en die ene partij tegen Henk 
waar ik op zet 6 in een 
openingsvalletje trap. Op de een of 
andere manier is haat een emotie die 
ik meer richting mezelf hanteer dan 
naar anderen.  

Deze partij van het afgelopen OKU 
is exemplarisch voor mijn seizoen. 
Aanvallend spel, gewonnen staan, 
niet weten hoe het af te maken en 
uiteindelijk de bietenbrug op. Maar 
wat een prachtige partij! 

 
(OKU 2011) 

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 c5 4.d5 d6 
5.e4 Lg7 6.h3 0-0 7.Pf3 e6 8.Ld3 
exd5 9.cxd5 Te8 10.0-0 Pa6  
Nu was ik uit mijn theoretische 
kennis. Mike had wel eens 10…b5 

tegen mij gespeeld. Pxb5 of Lxb5 
zijn dan mogelijk, waarna zwart pion 
e4 verorbert.  

11.Te1 Pc7 12.a4 a6 13.Lf4 Tb8 
Wel consequent, zwart wil immers 
b5 doorzetten, maar of het goed is? 
Het zwarte paard en toren staan in 
ieder geval mooi in de diagonaal van 
de loper en zwarts witveldige loper 
kan vooralsnog nergens heen. 
Wellicht was b6 en Lb7 een beter 
plan voor zwart.  

14.Dd2 Op dit moment in de partij 
heb ik overwogen om e5 te spelen. 
Na dxe5 en Pxe5 komt zwarts Pc7 
gepend te staan. Maar zwarts b5 zou 
wits e5 des te gevaarlijker maken, 
omdat na dxe5, Pxe5 een 
paardvorkje op c6 dreigt. Dus ik 
besloot b5 even af te wachten en 
mijn dame beter neer te zetten.  

14…b5 Zwart doet wat hij moet 
doen in een Benoni: b5 spelen.  

15.axb5 axb5 16.e5 
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En wit doet ook wat hij moet doen: 
e5 spelen. Ik vond de stelling 
complex en de consequenties 
overzag ik niet. Maar ik wilde niet 
op de damevleugel weggedrukt 
worden. Dus dan maar zelf lekker 
duwen in het centrum.  

16…dxe5 17.Pxe5 b4 De beste zet 
voor zwart is Lb7.  

18.Pe4? Aiaiai, ik speelde al op Pc6, 
maar ik doe het niet als ik de kans 
krijg! 18.Pc6 bxc3 19.bxc3 Txe1+ 
20.Txe1 Df8 21.Pe7+ Kh8 22.Lxc7 
en de stukken mogen terug in het 
doosje.  

18…Dxd5 19.Pxf6+ Lxf6  

20.Pxf7 Tijdens de partij een 
dubieus offer, achteraf ronduit 
incorrect.  

20…Txe1+ 21.Txe1 Dxf7 22.Lc4 
De enige manier om in stukken 
gelijk te komen. Die prachtige loper 
op f4 kijkt nog steeds naar een 
gepend paard met daarachter zo'n 
lekkere dikke toren.  

22…Dxc4 23.Lxc7 Ta8 24.Te8+ 
Kf7 25.Txc8 Txc8 26.Dd7+ Le7 
27.Dxc8 Dc1+ 28.Kh2 Dxb2  

En het is eigenlijk voorbij. De b- en 
c-pion van zwart zijn er bijna. 

29.f4! De laatste strohalm van wit en 
misschien wel de mooiste zet van de 
partij. Wit is nu (bijna) de baas over 
de lange diagonaal.  

29…b3 30.Le5 Dc2 31.Dh8 c4 
Volgens Shredder is dit een 0,00 
score. Maar ik zat peentjes te zweten 
en hoopte ergens een eeuwig schaak 
uit te slepen.   

32.Dxh7+ Ke6 33.Dg8+ Kf5  

En terwijl zwart aan het eeuwig 
schaak probeert te ontkomen, loopt 
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het in zo’n typisch mat in 7 
gevalletje: 34.Dd5 g5 35.Lc3+ Kg6 
36.De6+ Kh5 37.Lg7 Lf6 38.De8+ 
Dg6 39.g4+ Kh4 40.De1#. Op 
aanraden van Peter Das heb ik “1001 
deadly checkmates” van John Nunn 
gekocht om ook dit matpatroon in 
mijn hersenpan te programmeren. 
Desalniettemin is wit weer helemaal 
terug in de partij. Sterker nog, 
Shredder zegt: +2,7. Tijdens de partij 
had ik dit helemaal niet door en 
speelde ik nog op remise. 
Bijvoorbeeld door zetherhaling.  

34.Df7+ Ke4 35.Dxe7 Ke3 36.Da7+ 
Ke2 37.Da1 Dd1 38.Dc3 Dd3 
39.Dc1 Dc2 40.Da1 Kd3 41.Dd4+ 
Ke2 42.Da1 En hier had ik kunnen 
claimen: 3 keer dezelfde stelling op 
het bord. Dit zag ik pas de day after.   

42…Dd2  

Mijn tegenstander en ik taxeerden de 
partij allebei hetzelfde en allebei 
compleet verkeerd. Maar binnen die 
verkeerde taxatie is deze zet van 
zwart wel erg mooi. Zwarts dame 
bestrijkt de velden b2, c3 en d4. We 
waren allebei in de veronderstelling 
dat wit in een soort zetdwang terecht 
was gekomen. Er wordt wel eens 
laatdunkend gedaan over dat 
schaken niet goed voor de geest is. 
Zo’n OKU is het zeker niet. Wit 
wordt als het ware gedwongen de 
remisezet te doen.  

43.f5 gxf5 44.h4 f4 45.h5 Volgens 
Shredder is 45.Lc3 Dc2 46.Kg1 
Dd1+ 47.Dxd1+ Kxd1 48.h5 Kc2 
49.h6 Kxc3 50.h7 b2 51.h8D+ Kc2 
52.Dh7+ Kc1 53.Df7 b1D 54.Dxc4+ 
remise.  

45…f3 46.Db2 Alleen te verklaren 
door de slechte stand op de klok.  

46…Dxb2 0-1 
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Schaaktraining in het seizoen 2011-2012 
Door: Jos Heesen 

Nu besloten is dat er in het komende 
seizoen geen vrijdagavond 
schaaktrainingen meer gegeven 
worden, wilde ik die lacune opvullen 
door in de Balansen van het 
komende seizoen een 
trainingsprogramma op te zetten. 

Ik ga er even vanuit dat er 8 
Balansen worden uitgegeven, en 
dacht daarbij aan het volgende 
programma: 

1 Dynamische en Statische 
stellingkenmerken 

2 Pionnenmeerderheid op de 
damevleugel 

3 Gebruikmaken van sterke velden 
4 De kracht van het loperpaar in het 

middenspel 
5 De kracht van het loperpaar in het 

eindspel 

6 Open lijnen 
7 De kracht van de geïsoleerde pion 

(‘Isolani’) 
8 De zwakte van de geïsoleerde 

pion (‘Isolani’) 

De les zal bestaan uit een stuk 
theorie, vervolgens een paar 
becommentarieerde partijfragmenten 
waarin de theorie in praktijk wordt 
gebracht, en afgesloten met wat 
opdrachten waarin je zelf de theorie 
moet toepassen. 

Het programma is gebaseerd op wat 
materiaal dat ik zo’n 10 jaar geleden 
van het internet plukte, aangevuld 
met eigen inzichten. 

Is daar interesse voor? 
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