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Colofon
Hoewel de lente wat aarzelend
is begonnen lijkt het wel of
de vaste inzenders uit hun
winterslaap zijn ontwaakt.
Maar liefst 40 pagina’s leesplezier dit keer, gelardeerd
met erg veel (25) diagrammen.
Precies 40 pagina’s houdt
in dat mijn Dip(2) opschuift
naar de laatste editie.
Op mijn eerste Dip heb ik
nogal wat reacties gehad, van
begrip tot ongeloof. Ik heb
er zeker wat aan gehad en
na een grondige zelfanalyse
zie ik wel redenen om in
ieder geval nog 1 seizoen
door te gaan.
Nog beter nieuws : Taco
is terug is van weggeweest en
heeft weer een leuk puntje
op de i gezet.
……
……

In de serie “Met ere lid”, dit
keer ons bekendste lid in
Utrecht en omstreken, Nico.
Verder heeft Kees een mooi
stukje over het nut van
voorbereiden op een tegenstander, zelfs als het geen
succes brengt en ontpopt
xxxxx zich als kenner van
Schubert en dissonanten.
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De Balans is het clubblad van UCS De
Rode Loper en verschijnt minimaal 4x
per jaar.
Kopij kun je sturen naar :
redactie@ucsderodeloper.nl
Redactie :
Taco Jansonius
Fred Jonkman
John Temming
Voor meer informatie over UCS De
Rode Loper:
www.ucsderodeloper.nl
Bezoek ook eens ons forum :
www.ucsderodeloper.messageboard.nl
De Balans is in 1985 herrezen uit de as
van het UCS-Bulletin. Eerdere voorgangers van de Balans waren Uw
Clubstem en UCS-Nieuws.
UCS De Rode Loper is opgericht op 25
november 1930.
Ereleden van de club zijn Nico van
Harten, Jan Polders en Wiebe de Vries.
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Het puntje op de
Taco Jansonius
Neem dit verslag van XXX XXXX
over zijn partij in de 33e ronde tegen
xxxx xxxxxxx. ‘Ook ik stuurde aan
op een Franse partij tegen xxxx,
maar hij week op de tweede zet al af
met 2.b3 en 3.Lb2. Misschien iets
voor jou, Geurt? (Ach Frans kan zo
mooi zijn, je moet alleen die
schoonheid leren waarderen :-) ).
Onze partij werd zeker niet saai. Dat
kwam natuurlijk ook door xxxx’s
moslimterrorist, zijn in het nauw
gedreven paard dat vanuit het
quarantainegebied g7 insloeg op de
gedekte pion op e6, waarmee de
zwarte dame en prise kwam te staan.
Maar terrorisme moet je niet met
tegengeweld beantwoorden, dus een
rustig stapje opzij, en vast houden
aan je eigen overtuigingen. De
doorgebroken h-pion bracht bijna de
overwinning, toen John het nodig
achtte om af te wikkelen naar
eeuwig schaak: leven en laten leven.
Het was een mooie pot!’

Onze winterkampioen, Jan Prins,
heeft in de lente zijn positie
gestaag uitgebreid. Wat heet. Was
rond de kerst zijn voorsprong op
nummer twee een kleine 70
punten, inmiddels is dat een gat
van een slordige 500 punten. Zelfs
als Jan vanaf nu de Grob (al dan
niet reversed) gaat spelen kan het
kampioenschap hem niet meer
ontgaan. Spannend is alleen de
strijd om de 2e positie: daar zijn
nog vier Rode Lopers serieus voor
in competitie. Chris Lutz, Majnu
Michaud, Timo Können en Jaap
Kamminga strijden de komende
weken om de titel best of the rest.
En we zijn nog niet klaar met Jan: en
passant wist hij ook de beker te
winnen door een remiseachtig
eindspel slimmer te spelen dan Jos
Heesen. De verliezende cupfighter
zelf hierover: ‘Ik had het natuurlijk
tegen Jan niet op een eindspel
moeten laten aankomen. Zeker niet
als dat a tempo gespeeld moet
worden Ik analyseer nog even op
het middenspel, want daar heb ik iets
laten liggen denk ik...’

Poëtisch
Niet populistisch, maar poëtisch is
de door Jos Heesen in ronde 22
gelanceerde term horizontale
verblinding. Jos: ‘In mijn partij was
er in deze stelling (met zwart, dat
was ik, aan zet) een mogelijkheid om
gebruik te maken van de

Quarantainegebied
Niet alleen in de politiek, ook in de
verslaggeving op ons forum zijn
populistische tendensen te zien.
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horizontale verblinding van wit
(John). Maar hoe? Wie ziet, wat
John niet zag?

en geen blunders. Ik dien hem in
voor de spiegel!’).
Wit: xxxxx
Zwart: xxxxx
Interne, 9 mei 2012
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5
Le7 5.Lxf6 Lxf6
Ik houd niet van dat Frans en kom
het gelukkig zelden tegen. Tot xxxxx
er mee aan komt zetten. Ik doe maar
wat en achteraf blijkt dit de
hoofdvariant te zijn. Op dit moment
is 6. Pf3 het meest gebruikelijk,
maar ik vind het leuker om de loper
op te jagen.

Pe4, dat was 'm! Na twee keer slaan
op e4 verloor wit zijn loper op g5...’
Klassiek

6.e5 Le7
Laatste zet uit boek

Maar poëzie kan nog veel dieper
gaan. Bij afwezigheid van spanning
om het kampioenschap kijken we
naar wat er lager op de ranglijst
gebeurt. En daar verrastte in ronde
33 xxxxxxxxxxxxxxxxx onze
xxxxxxxxxxxxxx met een op een
beroemde grootmeesterpartij
gebaseerde combinatie. Zwart
offerde eerst zelf, klassiek maar
dubieus, een loper op f2. Toen kwam
wit met schoonheid van vroeger:
Zwart kreeg een dubbel torenoffer in
zijn schoot geworpen! Zwart nam
het aan – en liep mat. Om een partij
zo af te ronden moet je je klassiekers
kennen. Daarover zo meer, eerst de
partij, in de analyse van wit (‘ Mat in
20 zetten, lekker gedurfd gespeeld

7.Ld3 c5 8.dxc5 Lxc5 9.Dg4
Tikje agressief, lekkere zet. Heb na
Pf3 de keus uit beide rokades - en
alles doet dan mee.
9... Lxf2+??
Dit offer is niet goed, want te veel
een solo-actie van de loper. Zwart
moet eerst zijn andere stukken
losmaken alvorens tot actie over te
gaan.
10.Kxf2 Db6+ 11.Ke2 Dxb2
Het alternatief is 0-0, maar wit gaat
dan gratis beuken op de
koningsstelling, met paard, en met
torens via f- en/of h-lijn als hulpjes
van loper en dame. Kan niet goed
aflopen voor zwart zou je zeggen.
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12.Pf3
Fritz wil nu al Dxg7, de zet die in de
partij gelijk hierna komt.

17. Kd2 Dxh1
Mag ie hebben, wit gaat door met
zijn plan.

12... Dxc3 13.Dxg7 Tf8
Zwarts positie is in het nauw

18.Dxf8+ Kd7 19.Dd6+ Ke8 20.Pf6
mat (1-0)

14.Pg5
Nu dreigen toch wel vreselijke
dingen, te beginnen met Pxh7…

Waar haalde xxxxx zijn inspiratie
vandaan? In 1920 speelde Max
Euwe een korte trainingsmatch tege
Richard Réti. Het surrealistische
toeval wil dat Réti in liefst twee van
de vier partijen won na…een dubbel
torenoffer op de achterste rij! Eén
van die partijen ging zo, Réti heeft
wit:

14...Pc6 15.Pxh7 Pd4+??
Ziet er dreigend uit, maar zwart moet
nu wel in één moeite mat gaan
geven, anders is slaan met de witte
dame op f8 dodelijk. Met deze zet
lukt dat mat geven niet. Blunder zegt
Fritz. Het alternatief is dames ruilen
via Dxe5+.

16.Kd1
Weglopen via Kf2 kan ook, maar
gevolgen waren in de partij niet goed
te overzien. De tekstzet lijkt gedurfd,
maar is de snelste weg naar winst.

1… Pd5
Een logische zet, immers op 2.Txb2
volgt 2... Lxc3 en zwart staat goed.
Maar Réti start hier een xxxxx
xxxxx:

16... Dxa1+
Hier was Dc5 beter geweest; Tf8
staat dan extra gedekt.

2.Pxd5!! Dxb1+ 3.Kf2 Dxh1 4.Lxe7
d6
Dit is gedwongen. Er dreigt dodelijk
5.Ld6
5

In de laatste Balans alles over
ratingprijzen, best of the rests en wat
dies meer zij…

5.Lxd6 Pc6 6.Lb5! Ld7 7.Lxc6
bxc6 8.De2+ en zwart gaf op. Hij
gaat snel mat.
Voor wie het wil zien, is de interne
van de Rode Loper de mooiste
competitie ter wereld!

6

Schaakles 04: De kracht van het Loperpaar in het Middenspel
Jos Heesen
De volgende partijfragmenten
demonstreren de kracht van het
loperpaar in het middenspel. In de
volgende les gaan we in op het
loperpaar in het eindspel.

Het voordeel van het loperpaar is
een statisch stellingkenmerk. Een
effectief gebruik van het loperpaar
vraagt om open diagonalen. De
eigenaar van het loperpaar zal dus
proberen de stelling, en dan vooral
de diagonalen, te openen, terwijl zijn
tegenstander zal proberen de stelling
“dicht” te houden.

In het middenspel komt het
loperpaar specifiek tot zijn recht in
open stellingen.
Waarom zien de meeste
grootmeesters het bezit van het
loperpaar als een voordeel? Een
veelgehoord bijgeloof is dat dit komt
omdat de loper op zich al sterker is
dan het paard, en dat het dus niet aan
het loperpaar ligt!

Jan Timman schreef in 2003 een
boek dat "De macht van het
Loperpaar" heette. De titel is
enigszins misleidend, er zijn
inderdaad 9 partijen waarin het
loperpaar een belangrijke factor voor
de winst is, maar daarnaast ook 3
partijen waarin het paardenpaar
winnend is en nog 3 waarin loper en
paard de overhand hebben. In dit
boek vertelt Jan Timman dat als de
19e eeuwse kampioen Adolph
Anderssen Spaans speelde, hij dat
deed om zijn loper te ruilen tegen het
paard op c6; hij vond het paard
namelijk sterker dan de loper (ik
herken dat en ben dus in goed
gezelschap!). Maar niet veel later zei
Tarrasch dat men de 'kleine
kwaliteit' voorstond wanneer men
een paard tegen een loper had weten
te ruilen.

Onzin natuurlijk, want men gaat dan
voorbij aan de perfecte
samenwerking van twee lopers: ze
vullen elkaar prima aan! Op zichzelf
heeft een loper, door zijn
beweeglijkheid en zijn grote bereik,
bepaalde voordelen ten opzichte van
het paard, maar er zijn ook nadelen.
Een loper is maar actief op één kleur
bijvoorbeeld (en dat wordt weer
mooi gecompenseerd door zijn
collega in geval van het loperpaar).
Een andere afweging is dat een
paard kan springen en daarom beter
inzetbaar in gesloten stellingen.
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Tim Krabbe schreef in reactie op
Timman’s boek een artikel dat "De
mythe van het Loperpaar" heette en
waarin hij wat statistiek bedreef met
een database met 2 miljoen partijen.
Tot zijn verbazing vond hij dat de
loper in 46207 eindspelen van loper
+ pionnen tegen paard + pionnen,
slechts 47,8 % scoort, en het paard
52,2 %! Een klein verschil, maar
toch tegen de geldende opinie, dat de
loper sterker zou zijn dan het paard,
in… Statistiek rondom het loperpaar
geeft een beeld conform
verwachtingen: in het eindspel twee
lopers + pionnen tegen twee
paarden + pionnen scoort het
loperpaar 60,5 %; en tegen loper +
paard is dat zelfs 63,7 %.

Kasparov ooit verzeild raakte
(Ivanchuk-Kasparov, Linares 1991):
De lopers van Kasparov kunnen
geen kant op, terwijl de paarden van
Ivanchuk lustig rondhoppen: 36.Pf4
Dh8 37.Df6+ Kh7 38.Txh4+ en
Kasparov vond het welletjes…
Het voordeel van het loperpaar kan
zowel in het middenspel als in het
eindspel tot uitdrukking komen. In
het middenspel is het loperpaar
vooral een aanvalswapen.
De belangrijkste richtlijnen voor de
eigenaar van het loperpaar zijn:
 De lopers zijn het sterkst in
een stelling met veel open
diagonalen; dus: liever
pionnen ruilen in plaats van
het centrum dicht te schuiven.
 De lopers werken goed op
afstand. Ze kunnen
bijvoorbeeld prima worden
ontwikkeld met een fianchetto
(via b2, g2, b7 of g7).
 In het eindspel geldt dat de
partij met het loperpaar in het
voordeel is als:
o er pionnen op beide
vleugels staan,
o de torens van het bord
zijn,
o de stelling open is (geen
dichtgeschoven
pionformaties die de
lopers hinderen),
o een gunstige
afwikkeling mogelijk is.

Krabbe geeft in dat artikel ook nog
wat leuke voorbeelden van loperpaar
en/of paardenpaar, bijvoorbeeld de
onderstaande stelling die hij de
slechtste stelling noemt waarin
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5.Tfc1… of :

In onze voorbeelden zien we partijfragmenten waarin het loperpaar en
een open centrum de hoofdrol
spelen.

A) 5.Kxh2? Bxb4! 6.Qxb4 Qh4#;
B) 5.Nxe6?! Qxd3 6.Rfc1 Ng4
7.Nxf8 Qh3+ 8.Bh2 Qxg2#;
C) 5.Rfd1 Ng4 6.Nxe6?! Qd7 7.Ng5
Bxg5 8.fxg5 Nf2+ 9.Bxf2 Qh3+
10.Kg1 Qxg2#
5...Pg4 6.Pe4 Lxb4 7.Pg5 Dd5-+
Dwingt de overgang naar een, voor
zwart gunstig, eindspel af. Het
loperpaar en de pluspion garanderen
de winst voor zwart.
8.Pgf3 Dxb3 9.Pxb3 Ld5 10.Pfd2
Lc3 11.Tab1 b5 12.axb5 axb5
13.Pe4 Lxe4!
Conversie van het ene voordeel in
het andere. Zwart ruilt zijn sterke
loper af, maar daardoor wordt de
witte pionnenstelling ernstig
verzwakt.

Zwart aan zet
Sigurjonsson – Stein, Reykjavik,
1972
1...d5!
Opent een diagonaal voor de loper
op e7. Zwart pakt tegelijkertijd het
initiatief door gebruik te maken van
de slechte positie van Le3 en Pc3.

14.dxe4 Tc4 15.g3 h5 16.Kg2 Td8
Torens horen op open lijnen.

2.e5 d4!
Zwart opent de diagonaal h1-a8 voor
Lb7 en creëert daarmee
mogelijkheden voor tactisch spel.

17.Tc2…
De ongedekte toren op c2 is het
tactische motief in de volgende
combinatie:

3.Pxd4…
Of 3.exf6 Lxf6

17...Lxe5! 18.Txc4 bxc4 19.Pa5…
Of 19.fxe5 cxb3 20.Txb3 Td2+
21.Kh3 Pxe5-+

3...Pg4 4.Lg1 Pxh2!
Plotseling is de witte koning in de
gevarenzone terecht gekomen.
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3...Pe7
Zwart probeert met het paard op e5
een blokkade op te werpen.

19...Td2+ 20.Kf3 Ld4! 21.Lxd4…
Niet 21.Pxc4? Ph2+! 22.Lxh2 Tf2#
21...Td3+ 22.Ke2 Txd4 23.e5 c3
24.Tc1 Td2+ 25.Kf3 Td3+ 26.Kg2
Pe3+ 27.Kf2 Pf5
Zwart wint nu ook de pion op g3, wit
gaf daarom op: 0-1

4.Dc3 P7c6 5.d4!...
Wit heeft zijn doel bereikt. Het
centrum is open en het zwarte paard
op e5 zal zich niet lang op zijn
centrale post kunnen handhaven.
5...cxd4 6.Pxd4 Db4 7.Da1!...
Wit wil de dames niet ruilen en
daarmee het eindspel ingaan, maar
richt zijn pijlen op de zwarte koning.
7...g5
Ook 7...Thg8!? is gunstig voor wit:
8.Pxc6 Pxc6 9.Txd8+ Pxd8 10.e5
Te8 11.Tf4! De7 12.Df1±
8.Pxc6 Pxc6 9.Df6 De7 10.Txd8+
Dxd8 11.Dc3 Kb7 12.e5!...
De tweede slapende loper is wakker
geworden en gaat een belangrijke rol
in het witte aanvalsplan spelen.

Wit aan zet
Tseitlin – Kovac, Brno, 1991
Hier is het centrum gesloten, daarom
probeert wit het spel te openen. In
een open stelling komt zijn loperpaar
namelijk veel beter tot zijn recht.

12...De8
Of 12...Ld7 13.e6! fxe6 14.Td1! Dc8
15.Txd7!+- Dxd7 16.Dxh8…

1.fxe5! Pxe5 2.a4…
Met het idee a4-a5.

13.Td1 Tg8 14.Td8! Dxd8
15.Dxc6+ Kc8 16.Lxb6 Lf5!
Ontruimt het vluchtveld e6 voor zijn
koning.

2...a5 3.Td1!...
Wit gaat verder met de
aangekondigde strategie: openen van
de stelling met d3-d4.

17.Df3! Lh7
Of 17...Lg6 18.Db7+ Kd7
19.Lxa5±…
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strijd om het initiatief: zwart schept
steeds nieuwe dreigingen (4..Pxd5!).

18.Db7+ Kd7 19.Lxa5 Tg6
20.Db5+ Ke7
Of 20...Kc8 21.Lb7+ Kb8 22.Lc6+
Kc8 23.Db7#

4.dxc6 bxc6 5.0-0 Pd5 6.Dc4 Pf4!
7.Dxc6?...
De eerste en direct beslissende fout!
Beter was: 7.Lf3!? Tb8 8.Tab1 (of
8.b3? Da5-+) 8...Tb6 9.Tfd1 La6
10.Da4 Le5 11.g3 Df6! -+.

21.Lb4+ c5 22.Dxc5+ Kd7 23.Db5+
Ke6 24.Dc6+ Kf5 25.Le4+…
Nog beter was: 25.g4+ Kxe5
26.De4+ Kf6 27.Lc3+ Dd4+
28.Lxd4#

7...Lxc3 8.Lf3 Lxb2 9.Dxa8 Lxa1
10.Txa1 Db6! 11.e5 d5! 12.g3 Lg4
13.Dxf8+ Kxf8 14.Lxg4 hxg4
15.gxf4 Db4 16.Kg2 Dxf4-+
De dame is veel sterker dan toren en
loper omdat wit teveel zwakke
pionnen heeft. Dat zijn eenvoudige
doelwitten voor de zwarte dame.

25...Kxe5 26.Lc3+ Dd4+ 27.Lxd4+
en zwart gaf op: 1-0

17.Te1 Ke8 18.Te3 g3 19.Txg3
Dxh4 20.c3 Ke7 21.Kg1 Df4
22.Ph7 a5 23.Pf6 Dxe5!
Deze overgang naar een gewonnen
pionneneindspel is de snelste en
zekerste weg naar het volle punt.
Zwart aan zet

24.Re3 Kxf6 25.Rxe5 Kxe5 0-1

Wade – Smyslov, Havanna, 1965
1...Pd4!
Dit pionoffer belooft zwart
voldoende compensatie in het
actieve loperpaar. Vooral de loper op
g7 heeft een mooi perspectief op de
diagonaal a1-h8.
2.Lxd4 exd4 3.Dxd4 c6!
Zwart valt het centrum aan en opent
tegelijkertijd diagonalen voor zijn
loperpaar. En wat belangrijk is bij de

Wit aan zet
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10.h3 h5 11.Db4 hxg4 12.hxg4 Lxg4
13.Dxg4 Dxf5) 5...Dxd5 6.cxd5 Txf5
7.dxc6 Lxc6 8.f4! Verhindert het
onaangename Lc6-f3 8...exf4 9.exf4.

Kupreichik – Gurgenidse,
Belgrad, 1988
Wit heeft het loperpaar, dus wil open
diagonalen. Zwart probeert de
lopers, en speciaal Lb2, in te binden.
De loper op b2 houdt zwart speciaal
in de gaten omdat hij geen loper op
de zwarte velden heeft die de
werking van Lb2 op de diagonaal
a1-h8 zou kunnen neutraliseren.

2...Tac8 3.Pf3 Tc7 4.Tac1 Pf6 5.d3
h6?
Deze verzwakking was niet nodig,
beter waren:
A) 5...e4?! Om een paard op e4 te
kunnen positioneren 6.dxe4! Pxe4
7.Pd2! Pa5 8.Pxe4 Lxe4 9.Lxe4 fxe4
(niet 9...Dxe4? 10.Dc3! Tfc8
11.Dh8+ Kf7 12.Dxh7+ Ke8
13.Dxg6+ Tf7 14.Ld4±) 10.Dc3 Kf7
11.f5! Txc4 12.Dd2 Txc1 13.Dd5+
Ke8 14.Txc1 Kd7 (of 14...Txf5
15.Dg8+ Tf8 16.Tc8+ Kd7
17.Txf8+-) 15.f6±;

1.Ph4!...
Dreigt Ph4xf5 en wit wint tijd voor
f2-f4.
1...g6
Gedwongen, maar verzwakt de
diagonaal a1-h8.
2.f4!...
Wit probeert met pionnen op f4 en
e5 een wig in de zwarte stelling te
drijven. Vanwege zijn zwakte op de
a1-h8 diagonaal kan zwart niet slaan
op f4. Met 2.Lxe4?! zou wit de fout
ingaan. De loper op g2 is te
belangrijk voor de veiligheid van de
witte koning, om zo maar op te
geven. 2...fxe4 3.Dxe4 g5 4.Pf5 De6
5.Dd5! Snel naar het eindspel,
voordat het te gevaarlijk wordt (en
dus niet 5.g4? Pa5 6.Dd3 Pxc4
7.Db3 Tf6 8.d3 Pxb2 9.Dxb2 Lf3

B) 5...Te8! was de beste zet om met
alle middelen de stelling te houden.
6.Ph4! Kh7 7.e4!...
Dit dwingt zwart tot afruil in het
centrum, dat dan open komt te liggen
voor het loperpaar!
7...fxe4 8.f5! gxf5 9.Pxf5 De6
10.Dd2! Pg8 11.Lxe4 Kh8 12.d4!...
Nu meldt de loper op b2 zich ook.
12...Pce7 13.d5 Dd7 14.Pxh6 Txf1+
15.Txf1… en het is over: 1-0

12

MET ERE LID : NICO VAN HARTEN
Marjolein Swinkels & Timo Können
Nico hipt als een vogel heen een weer bovenaan de trap van Ikea, om zijn
gasten niet te missen. Enthousiast wijst hij naar achter in het restaurant: “Ik
heb een tafel vrijgehouden.” Inderdaad, een van de tafels is voorzien van een
aantal bordjes waarop vermeld staat: GERESERVEERD PERS.
Verbazingwekkend dat Nico met ons in Ikea heeft afgesproken, gezien zijn
bittere strijd om uitbreiding van de parkeergarage van de Zweedse
multinational te voorkomen. Hij heeft niets tegen Ikea, legt hij uit, maar wel
tegen de gemeente Utrecht. Na diverse correspondentie gevoerd en
inspraakavonden benut te hebben, zonder resultaat, heeft hij inmiddels een
verweerschrift ingediend bij de Raad van State. Het proces loopt nog, maar
Nico heeft het vertrouwen in de overheid verloren: “Ze belazeren je gewoon!
Het is zoals altijd: de sterkste wint.”
Voor wie het nog steeds niet kan
geloven: Nico is in september a.s. 62
jaar lid van UCS de Rode Loper. Het
enige dat hij niet op de club heeft
meegemaakt is de oorlog, verder alle
perikelen, bestuurswisselingen,
vernieuwing, revoluties, komen en
gaan van besturen en leden.
Misschien is het meest verbazingwekkende dat Nico de eerste 15 jaar
van zijn leven géén lid is geweest
van de Utrechtse Christelijke
Schaakvereniging. Hij schaakte
weleens met een vriendje op school,
maar werd pas in 1950 door een
leraar van de MULO meegenomen
naar de club, waarna hij alleen door
het soort force majeure dat in
verzekeringspolissen uitgesloten
wordt, nog een clubavond heeft
moeten verzuimen. “Ik heb het nog

steeds enorm naar mijn zin,”
verklaart Nico.
“Ik ben geboren in 1935 in de
Amstelstraat 23 in de Rivierenwijk,
mijn ouderlijk huis is inmiddels
gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Mijn vader was
tuinman, mijn moeder zorgde thuis
voor de kinderen: ik, mijn 5 jaar
jongere zusje en mijn 17 jaar jongere
broer Johan”. Een kleine rekensom
leert dat toen Nico één jaar serieus
schaakte, zijn ouders begrepen dat er
snel voorzien moest worden in een
waardige tegenstander binnen het
gezin. Johan is waarschijnlijk met
spoed opgegroeid en heeft zich zodra
zijn leeftijd dat toeliet aangemeld bij
de club van zijn broer. De twee
waren echter verschillend wat
ambities betreft.
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Nico in 1991 met zijn broer Johan en Ton Braams
“Johan was meer een
gezelligheidsschaker, die de borrel
bij het après-schaak net zo belangrijk
vond als het schaken zelf. Toen zijn
vluggermaat Andries Speek van de
club verdween, haakte hij zelf ook
af.”

maar bezocht in het geheim de
wedstrijden van DOS.
Alhoewel de Utrechtse Christelijke
Schaakvereniging een logische
keuze lijkt uit de
schaakverenigingen, die in de
crisistijd als paddenstoelen uit de
grond waren geschoten, ontkent
Nico dit zelf. “Welnee, het ging me
helemaal niet om de Christelijke
signatuur. Ik ben door mijn leraar
meegenomen naar deze club en er
gebleven. Ik vond het gewoon een
gezellige vereniging en dat vind ik
nog steeds. Ik heb nooit overwogen
bij een andere club te gaan spelen.

Nog wel bezoeken de gebroeders
Van Harten ieder jaar gezamenlijk
het Hoogovens- annex Corus- annex
Tata Steel Chess-toernooi in Wijk
aan Zee.
“Behoudend” noemt Nico de sfeer
waarin hij opgroeide. Beroemd is het
verhaal van zijn eerste externe partij
(op 17-jarige leeftijd), toen hij later
thuiskwam dan door zijn ouders was
toegestaan en niet meer binnen werd
gelaten. Hij sliep die nacht in het
schuurtje. Sport op zondag was in
het streng Christelijk gereformeerde
gezin niet geoorloofd. Nico mocht
op die dag dus niet naar voetbal,

Een Christelijke vereniging, hoe kan
dat nou? Christelijke paarden en
lopers bestaan niet! En dat bidden
voor de ledenvergaderingen, ach, dat
soort formaliteiten kan je net zo
goed weglaten. Een
schijnvertoning.”
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Wie Nico van meer nabij heeft
meegemaakt weet dat zijn leven
naast de schaakclub een aantal zware
tegenslagen kende in werk, binnen
zijn gezin en recentelijk ook op het
vlak van zijn gezondheid. Nico wist
deze tegenslagen steeds met
opmerkelijke veerkracht te
verwerken en weer op te krabbelen.
Hij leerde te relativeren, mensen
nabij te houden waar het kon, en zijn
verwachtingen in het leven bij te
stellen. Het leven is voor Nico
vermoedelijk een enerverende
schaakpartij: vol goede moed en
vechtlust begonnen, na de opening in
de verdrukking geraakt en zelfs een
stuk verloren, maar door voorzichtig
manoeuvreren en het vermijden van
overbodige risico’s tenslotte toch
een koninklijke remise aan de
horizon. “Ik hoef niet te winnen”
aldus Nico, “maar ik heb een hekel
aan verliezen!”

op de hoogte is. De bedrijfsleidster
kijkt spiedend om zich heen.
“Worden er ook opnamen gemaakt?”
Terwijl wij hopen dat ons
fotocameraatje niet in beslag wordt
genomen, doet Nico het woord en
legt de zaak uit. In enkele
ogenblikken wordt de
persconferentie gereduceerd tot een
interviewtje voor een clubblad,
uiteraard met bestelling van de
nodige versnaperingen, zoals koffie
en appelgebak. Gelukkig laat de
Ikea-politie zich misleiden en
worden we niet afgevoerd en in het
magazijn verwerkt tot handige en
betaalbare kasten: NicØ, TimØ en
SmØrjolein. Als mevrouw Ikea ons
een beetje teleurgesteld een prettige
voortzetting wenst, zien we dat Nico
zowaar een beetje bloost. “Aardige
mensen hoor, bij Ikea, maar ze
moeten geen millimeter opschuiven!
Dan krijgen ze met mij te doen!”

Op dit moment komt een delegatie
van het management van Ikea op
hoge poten naar ons tafeltje. De
bedrijfsleidster is getipt dat hier een
persconferentie plaatsvindt en wijst
streng op de bordjes
GERESERVEERD PERS. De
veiligheidsagent achter haar legt zijn
hand vast dreigend op zijn holster.
Persbijeenkomsten blijken niet
toegestaan zonder dat Ikea hier van

Twee keer werd Nico clubkampioen:
in de jaren 1962 en 1974. Zijn Elorating bereikte 8 jaar geleden zijn
hoogtepunt van 1850. Nu is dat
1590, niet zozeer door het verlies
aan schaakkracht, maar door gebrek
aan conditie. “Na twee uur spelen
raak ik vermoeid en valt mijn
concentratie weg. Daarom probeer ik
voor die tijd remise aan te bieden.”
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Het totale rendement van al zijn
officieel gespeelde partijen in interne
en externe competitie in de loop van
ruim 60 jaar bedraagt 55 %. Nico
buigt zich over het spiekbriefje dat
hij bij zich heeft. “En dat zijn exact
2872 partijen.” De laatste partij heeft
hij afgelopen woensdag genoteerd in
zijn – sinds 1950 geteld – 116e
schaakboekje. Vroeger lag dat
gemiddelde hoger, maar het neemt af
met de jaren. “Zo gaat het in het
leven…”

teamcaptain en wist hij andere leden
onvermoeibaar te enthousiasmeren
en motiveren om te blijven komen
en te blijven spelen. Het grootste
verschil met vroeger is volgens Nico
de individualisering, die tevens
kenmerkend is voor de hele
maatschappij. “Vroeger was het wij,
nu is het ik, lees het forum er maar
op na. Nieuwe leden worden niet
meer voorgesteld, de voorzitter was
vroeger veel meer aanwezig. Het
schaken op de club was vroeger
meer een sociaal gebeuren, men had
meer belangstelling voor elkaar.”

Twee clubkampioenschappen
leveren natuurlijk geen
erelidmaatschap op. Waarom deze
onderscheiding hem toch zo beslist
ten deel moest vallen kunnen we
lezen in het jubileumboek van 2005,
waarin hij door Taco Jansonius zo
treffend beschreven wordt als Nico
de propagandist, Nico de statisticus,
Nico de remisekoning, Nico de
teamcaptain en Nico de charmeur.
Een greep uit de karakteristieke
eigenschappen die Nico jarenlang
onvoorwaardelijk voor de club heeft
aangewend. Decennia lang heeft hij
zich ingezet als bestuurslid en

De club is misschien veranderd,
maar Nico niet. Die is - alleen in
jaren - wat ouder geworden. Zijn
motivatie is niet getaand, terwijl
anderen daar weleens mee worstelen
na uitblijvende progressie. Schreef
John Temming niet onlangs in het
clubblad dat hij om die reden
overweegt ermee op te houden? Nico
gelooft daar niets van! “Welnee,
natuurlijk houdt John er niet mee op,
die is veel te enthousiast, die blijft
wel hoor. Dat stukje… ach, iedereen
heeft wel eens een opstandige bui!”
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De lessen van Mart
xxxxx xxxxx
Vorig jaar ben ik een tijdje gecoacht
door Mart Renders, volgens het
prachtige concept van de Meeloper.
Daarin neemt een sterkere Rode
Loper een zwakkere speler onder
zijn hoede en helpt hem om zich te
ontwikkelen.
Ik wilde iets aanvallender gaan
spelen en Mart kon mij daar
natuurlijk heel goed bij helpen. Heel
veel lessen zijn er niet gekomen,
maar ik heb onder invloed van Mart
wel een aantal gambietjes aan mijn
repertoire toegevoegd. Een beetje in
het voetspoor van Timo ook, die
altijd leuke gambieten speelt en
zichzelf daarmee niet de kans geeft
om zich onverhoopt te ontwikkelen
tot een saaie schaker.
Een tijdje lang heeft Mart ook live
commentaar gegeven op mijn online
snelschaakpartijen. Dat was niet
altijd even gemakkelijk om te
incasseren, maar het heeft me wel
meer inzicht gegeven in de
dynamiek van een stelling en het
belang van actieve zetten.
Ondertussen ben ik de lessen van
Mart alweer aan het vergeten
trouwens. Tijd voor een nieuwe
impuls!
Hoe dan ook probeer ik sinds die tijd
iets scherper te spelen en ben ik, met
wisselend succes, ook wat meer

gambieten gaan proberen. Dat levert
bijna partijen op waarin ik met
minimale kennis van de theorie snel
kom tot creatief aanvallend spel, met
kansen voor beide partijen.
Tegen xxxxx heb ik de laatste jaren
een ongeslagen status. Toch vind ik
hem een lastige tegenstander. Als hij
de kans krijgt bouwt hij een solide
stelling op, die dan niet gemakkelijk
meer te overrompelen is. Dat levert
dan een stelling op die ik met geduld
moet slopen, en daar heb ik meestal
geen zin in.
Vandaar dat ik besloot het
Koningsgambiet weer eens te
proberen. Deels omdat ik dat een
leuke opening vind, waarmee ik
graag wil oefenen, deels om xxxxx
vanaf het eerste moment onder druk
te zetten.
1.e4 e5 2.f4 Pc6
Zwart wijst het offer af en is out of
book. Ik ben nu ook out of book,
hoewel ik nog wel wat ideeën heb.
Na de partij liet John ons nog even
wat varianten zien van het
aangenomen Koningsgambiet,
waarin het bord binnen een paar
zetten in brand staat. Ik kreeg
meteen zin om weer eens in de
boeken te duiken.
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3.Pf3 d6
Dit vind ik een beetje een trage zet,
die de zwarte ontwikkeling
belemmert, maar het schijnt toch te
kunnen.

niet heel diep doorgerekend, maar ik
zag genoeg manieren om de zwarte
koning het leven zuur te maken na
10…Pxe4. Zwart besloot de pion
wijselijk met rust te laten.

4.c3
Dit is zeker een trage zet. Meteen d4
was beter geweest.

10…Pa5
Voor de hand liggende zet, die de
witte loper voor een probleem stelt,
maar tegelijk het zwarte paard naar
een lelijk veld manoeuvreert.

4…f6 5.d4 b6 6.Lb5
Een ontwikkelingszet die meteen de
zwarte loper naar d7 dwingt.

11.Lxf6
Maakt ruimte voor de loper op d5.
Met de loper op c4 kon ik geen
kloppende combinaties berekenen,
omdat er elke keer Pxc4 – Pe3
dreigt, met een vork op dame en
toren.

6…Ld7 7.fxe5 fxe5
Beter is misschien dxe5. Dat ziet er
spannender uit, en de koningsloper
krijgt een beetje ademruimte.
8.0-0 Pf6 9.Lg5 Le7 10.Lc4

11…Lxf6 12.Ld5 c6 13.dxe5 dxe5

Ik wil de zwarte rochade uiteraard
verhinderen, en de druk op de
ontwikkelingsproblemen vergroten.
Het pionoffer op e4 mag zwart niet
aannemen: 10…Pxe4? 11.Lf7+ Kf8
(11…Kxf7? 12.Pxe5+Ke8 13.Dh5+
g6 14.Pxg6) 12.Ld5 met voordeel
voor wit. Ik had dat achter het bord

Hier zijn we reeds aangekomen bij
de cruciale stelling. De loper hangt
en heeft geen goede velden meer.
Een offer op f7 levert nu niet veel
méér op dan de pion op e5 (14.Lf7+
Kxf7 15.Pxe5+ Ke6). De witte
stukken op a1 en b1 zijn te passief
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om van de zwakke koningspositie te
kunnen profiteren. Terug naar b3 wil
de loper uiteraard ook niet, want dan
verdwijnt hij meteen van het bord.

14…cxd5 15.Dh5+ g6 16.Pxg6 en
wit krijgt minstens zijn materiaal
terug.
(En Fritz geeft nog: 14…cxd5
15.Dxd5. Wit dreigt Pxd7 en daarna
Dxa8.)

14.Pxe5!…
Een aantrekkelijk offer. Ik heb er een
tijdje op zitten rekenen en kwam
uiteindelijk tot de conclusie dat
zwart het niet aan mocht nemen. Hoe
het dan verder zou gaan kon ik niet
helemaal overzien. De lijnen die ik
ongeveer had doorgerekend:

Zwart koos de snelle afwikkeling en
nam het offer aan met 14…Lxe5?
15.Dh5+, waarna hij opgaf. Beter
was geweest: 14…Tf8 15.Dh5+ Ke7
16.Pxd7 Dxd7 17.Pd2. Zwart verliest
nu niet onmiddellijk, maar staat er
niet echt lekker voor.

14…Lxe5 15.Dh5+ g6 16.Dxe5+ en
alles hangt.
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Mein System (2)
Klaas van der Horst
In een eerste aflevering over het
geweldige boek ‘Mein System’ van
Aaron Nimzowitsch eerder dit
seizoen heb ik de lof bezongen van
het taalgebruik van Nimzowitsch.
Dat is zo mooi dat ik er niet aan
ontkom om ook deze keer volop
citaten van hem te gebruiken. Maar
daarnaast wil ik nu de aandacht
vestigen op de strategische inzichten
van Nimzowitsch. Aangezien ik
onmogelijk al zijn inzichten hier kan
beschrijven, pik ik er één beroemd
voorbeeld uit, te weten zijn
beschrijving van de bijzonderheden
van de vrijpion. Volgens
Nimzowitsch hebben de vrijpion en
alle andere figuren op het
schaakbord, een ziel, en ‘…
Wünsche, die unerkannt in ihnen
schlummern und Befürchtungen,
deren Existenz sie selbst kaum
ahnen…’ Deze levendige opvatting
van het schaakspel levert inzichten
op die ook voor ons eenvoudige
clubschakers van belang kunnen
zijn. In dit artikel wil ik laten zien
hoe Nimzowitsch een deelvraag
bespreekt over de problematiek van
de vrijpion.

dat het ook wel voldoende is als je
het veld verdedigt dat gelegen is net
vóór de vrijpion. Met die luchtige
opvatting rekent Nimzowitsch
eenvoudig af in zijn eerste reden
waarom de vrijpion moet worden
geblokkeerd: ‘Erster Grund. Der
Freibauer sei ein Verbrecher, der
hinter Schloss und Riegel gehöre:
milde Massnahmen, wie polizeiliche
Aufsicht seien nicht genügend! Die Expansionslust des Freibauern.
Das Erwachen der Hintermänner.’
Prachtige zinnen: de vrijpion wil
niets liever dan oprukken, hij is niet
zomaar te temmen. Je moet hem echt
vastzetten, anders is het te laat. Niet
alleen kan hij zelf naar de overkant
rennen, maar je moet ook rekening
houden met het poëtische ‘Erwachen
der Hintermänner’. Wat houdt dat
in? Dat laat Nimzowitsch mooi zien
aan de hand van een partij die hij
zelf heeft gespeeld.
Wit: P.S. Leonhardt, Zwart:
Nimzowitsch, San Sebastian 1912
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 Pf6 4.Pc3
exd4 5.Pxd4 Le7 6.Le2 0-0 7.0-0
Pc6 8.Pxc6 bxc6 9.b3 d5 10.e5 Pe8
11.f4 f5 12.Le3 g6!

Blokkade van de vrijpion
Waarom moet een vrijpion worden
geblokkeerd? Je zou kunnen zeggen
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De vrijpion op e5 moet worden
geblokkeerd. Dat zou eenvoudig
kunnen door Le6 te spelen, maar de
loper komt vervolgens aardig buiten
spel te staan. Beter is het om te
kijken of er nog een ander stuk de
rol van blokkeerder kan innemen.
Dat kan inderdaad gebeuren door het
paard op e8. Wanneer dit paard op
e6 staat, dan neemt het nog volop
deel aan het spel omdat het naar
belangrijke velden kijkt,
bijvoorbeeld naar g5 om een
eventuele aanval op de
koningsvleugel te ondersteunen.

28… c5!
Deze pion is weliswaar geen
vrijpion, maar de zet toont wel aan
wat Nimzowitsch bedoelt met zijn
opmerkingen over de blokkade. De
pion heeft zijn ergernis en frustratie
over de blokkade zo lang moeten
opkroppen volgens Nimzowitsch,
dat hij bij de eerste de beste
gelegenheid alle schroom van zich af
gooit en naar voren marcheert. Wat
er vervolgens gebeurt is het
gevreesde ‘Erwachen der
Hintermänner’. De loper op b7
wordt ineens een reus.

13.Pa4! Pg7 14.Dd2 Dd7 15.Da5
Pe6 16.Tad1 Td8 17.Pc5?
Net zo goed als zwart het beste een
actief paard op e6 kan hebben staan
in plaats van een passieve loper, zo
geldt datzelfde voor de witte
bezetting van blokkadeveld c5. Het
loperpaar dat wit overhoudt na de
ruil die nu volgt, is van weinig
waarde in de gesloten stelling op het
bord.

29.Tg3 d4 30.Da3 g5 31.Lc4 gxf4
32.Lxe6

17… Lxc5 18.Lxc5 Lb7 19.Tf3 Kf7
20.Th3 Kg7 21.Tf1 Te8 22.Thf3
Tad8 23.Td1 a6 24.b4 Kh8 25.Da3
Tg8 26.Dc3 Tg7 27.Kh1 Tdg8
28.Le3
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Hoe nu verder? Terugslaan op e6
biedt niets.

33.Kg1 Dxe6 34.Lxf4 Lb7 35.bxc5
Dd5 36.c6 Lxc6 37.Kf2 Txg3
38.hxg3 Dg2+ 39.Ke1 Lf3 40.Dxa6
Dg1+ De witspeler zette er hier een
punt achter. Ik nog niet. De serie
over Mein System wordt vervolgd.

32… Lxg2+!
‘Nun wird der Läufer rabiat, der Tod
des Se6 lässt ihn alle Besinnung
verlieren!’ aldus een ook in geschrift
volledig ontketende Nimzowitsch.
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Die Unvollendete
xxxxx xxxxx
De Symfonie in b-klein van Franz
Schubert kreeg als bijnaam “Die
Unvollendete”. Het werk is naar de
actuele stand van onderzoek nummer
7 in de reeks van Schubert
symfonieën. Dit was niet altijd zo:
vroeger werd de symfonie als
nummer 8 aangeduid. Ook op veel
cd's wordt hij als nog als nummer 8
geteld (kijk maar eens in je eigen CD
rek bij de S van Schubert of de K
van K-muziek).

xxxxx zich naar huis spoedde,
overlegde ik met de wedstrijdleider
wat nu het beste was. Ik vond het
maar niks om zo maar de partij, en
daarmee de bekerfinale plaats, in de
schoot geworpen te krijgen. In de
reglementen staat ook niets
beschreven over wat te doen in de
ontstane situatie.
Gelukkig ben ik van de generatie die
al schaakte voordat er (schaak-)
computers bestonden en wist mij de
procedure rondom afgebroken
partijen te herinneren. Als de
tijdscontrole was gehaald en het
einde speeltijd was, schreef de speler
die aan zet was zijn zet op een
papiertje en stopte dat in een
speciale envelop, waarop zijn
tegenstander inmiddels de
afgebroken stand en verbruikte tijd
had genoteerd. Die envelop werd
verzegeld (dat wil zeggen
dichtgeplakt met de handtekeningen
van beide spelers dwars over de
dichtplakrand) en aan de
wedstrijdleider (van de
uitspeellocatie) overhandigd. Daarna
werd het tijdstip van uitspelen
overeengekomen. Let wel (speciaal
voor de jongste Balanslezers): dit
was ook gebruikelijk in externe
wedstrijden, zodat het kon
voorkomen dat je vanwege een
afgebroken partij (die ongetwijfeld
belangrijk was voor de matchuitslag)
nog eens moederziel alleen moest
afreizen naar Almkerk

De symfonie kent twee delen:
a) Allegro moderato
b) Andante con moto
Van een gepland 3e deel heeft
Schubert alleen de eerste 20 maten
georkestreerd. Het als
klavieruittreksel genoteerde particel
van dit deel breekt af in de 16e maat
van het Trio. Onduidelijk is of Franz
toen ter plekke dood neerviel of dat
hij werd weggeroepen door vrouw of
kind…
Zo brak ook de halve bekerfinale
xxxxx xxxxx – xxxxx xxxxx af na de
25e zet van zwart. xxxxx werd naar
huis geroepen vanwege een ongeval
waarbij vrouw en kind waren
betrokken. Gelukkig bleek later alles
mee te vallen.
In eerste instantie riep xxxxx, toen
hij zijn jas aantrok: “Ik geef op, want
ik moet er snel vandoor!”. Terwijl
23

of Giessenburg om daar te zien hoe
de wedstrijdleider plechtig de
envelop opende en de afgegeven zet
op het bord uitvoerde. Het kwam
voor (is mij althans overkomen) dat
je daarna nog slechts twee zetten
speelde alvorens de tegenstander
opgaf.

8...Pe4 9.Dc2 d6 10.Pd2 Pd7
11.Pxe4 Lxe4 12.Dd2 0–0

Een afgebroken partij komt nu niet
meer voor, want de speler met de
computer met de krachtigste
analyse-module wint dan de partij…
Henk Dissel wist nog een aardig
trucje te melden dat de speler die een
zet moest afgeven kon proberen: als
het duidelijk is met welk stuk je
moet spelen, doe daar dan een
onreglementaire zet mee. Als dan de
envelop opengaat, is duidelijk dat je
die zet niet kunt spelen en dus een
andere zet met dat stuk moet doen en
dat wordt dan de zet waarop je urenof zelfs dagenlang hebt kunnen
analyseren!

Tot hier kent de partij een sterke
overeenkomst met “Die
Unvollendete” van Schubert. Ook in
die symfonie begint het 1e deel met
een zeer zacht unisono motief van de
celli en contrabassen. Doordat deze
lijn op de dominant (Fis) eindigt,
ontstaat het idee van een vragende
zin. Het antwoord bestaat uit een
duister klinkende
zestiendenbeweging van de violen,
waarboven het hoofdthema in de
hobo en klarinet klinkt.
Na een voor een symfonie
ongebruikelijk korte overgangsgroep
moduleert het geheel van b-klein
naar g-groot. Het dan klinkende
thema is van een geheimzinnige
karakter, en heeft gezorgd voor de
grote populariteit van de symfonie.
De melodie is landelijk, en doet
denken aan een volkslied. Aangezet
door de celli klinkt ze vervolgens in
de violen, waarna een generale pauze
volgt. Aansluitend aan het
neventhema in g-groot volgt een
regelrecht gat.

Maar goed, terug naar de partij
waarin werd gevochten voor een
plaats in de finale van de Rode
Loper Beker!
xxxxx xxxxx – xxxxx xxxxx
1.d4 e6 2.c4 b6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 f5
5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3
Een van de essenties van het xxxxx
Systeem: wit heeft nu een loperpaar,
maar zwart het paardenpaar!
6...Pf6 7.Pf3 Lb7 8.Lf4
Volgens mijn database een nieuwtje;
tot nu toe werd er 8.g3 of 8.e3
gespeeld.
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(het thema breekt plotseling af)
Hierop breken de strijkers door met
dramatische accenten en tremoli, als
laag over dissonanten in de
blazersgroep.
En dat gebeurde ook in de partij met
wits 13e zet!
13.d5
Wit snijdt hiermee de terugtocht van
de zwarte loper af en wil hem
vervolgens vangen.

Hier heb ik lang getwijfeld over
18…Df6 of 18…Dg5. Nu ik er, in
alle rust (hoewel: met Schubert’s
Unvollendete op de achtergrond),
nog eens naar kijk, is 18…Dg5 toch
beter. Dat voorkomt de witte lange
rokade. Er komt dan bijvoorbeeld
19.b4 De3 20.bxc5 Df2+ 21.Kd2
Dd4+ 22.Dd3 Dxa1 met gewonnen
stelling. Ik wil met 18…Df6
voorkomen dat wit met b4 het
zwarte paard zou verdrijven en dit
combineren met dreiging langs de flijn.

13...h6
Fritz adviseert hier 13...Pc5 met als
gevolg (volgens Fritz): 14.Td1 Df6
15.Lg5, maar ik dacht de dreiging
van een lopervangst het beste te
kunnen opvangen met de
tegendreiging van een lopervangst
(…g5 en …f4).
14.f3 e5 15.fxe4
Hier was wellicht 15.Le3 of
15.Lxh6 beter. Er had dan kunnen
volgen:
a) 15.Le3 f4 16.fxe4 fxe3
17.Dxe3
b) 15.Lxh6 Dh4+ 16.g3 Dxh6
17.Dxh6 gxh6 18.fxe4 fxe4
19.Kd2

18…Df6 19.0–0–0 a5 20.g3 Tae8
21.Lh3
Misschien moet wit hier 21.Lg2!?
spelen, waarna 21...Dg5+ 22.Kb1
komt.

15...exf4 16.Dxf4 fxe4 17.Dxe4 Pc5
18.Dc2

21...Dg5+ 22.Kb1 Tf2 23.Td2 Dh5
24.Le6+ Pxe6 25.dxe6 Txe6
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27...Df7 28.Tee2 Dg6 29.Ka2 0.49/23 ;
b) 26...Df3 27.Te1 (27.Txf2 Dxh1+
28.Ka2 Txe4 29.Dd3 -0.79/26 )
27...Txd2 28.Dxd2 Te5 29.De3 0.45/27 ; 27.Dxd2 Txe4 28.Dd5+
Dxd5 29.cxd5 -1.32/27 ;
2) 26.Dd3 Txh2
a) 26...Tfxe2 27.Dc2 (27.Txe2 Dxe2
28.Dd5 Kh8 29.Tc1–+ -1.95/25 )
27...Df3 28.Thd1 T6e5 29.Ka1–+ 1.92/25 ;
b) 26...Texe2 27.Txe2 Dxe2
28.Dxe2 Txe2 29.Kc1–+ -2.02/27 ;
27.Txh2 (27.Te1 Dg6 28.Ka2 Dxd3
29.Txd3–+ -3.00/26 ) 27...Dxh2
28.Kc2 Dg1 29.Df3–+ -2.07/25 ;

En hier trilde Wits mobieltje voor de
tweede keer en kreeg hij het nieuws
over de vervelende thuissituatie te
horen… Op die avond zelf besloten
de wedstrijdleider en ik dat we de
partij afbraken en zo spoedig
mogelijk (om het Bekerschema niet
in de war te sturen) zouden
uitspelen. De wedstrijdleider zou
Wit nog verzoeken om zijn zet af te
geven. Zo gezegd, zo gedaan. Via de
moderne
communicatiemogelijkheden
kwamen Wit, ik en de
wedstrijdleider overeen dat we de
partij op de volgende clubavond
zouden uitspelen. En dus:

3) 26.Ka2 Tfxe2
a) 26...Texe2 27.Txe2 (27.Dd1 Dg4
28.Txe2 Dxc4+ 29.Db3–+ -2.41/30 )
27...Txe2 28.Db3 Dc5 29.Db5–+ 1.78/23 ;
b) 26...Te3 27.h3 (27.Da4 Texe2
28.Dd1 Df7 29.Txe2–+ -2.47/29 )
27...Txg3 28.De4 Tg5 29.Da8+–+ 2.07/24 ; 27.Ka1 (27.a4 Te8 28.Txe2
Txe2) 27...T6e4 28.Dd3 T4e3
29.Dd4–+ -2.11/26 ; 26.e4 Txd2
27.Dxd2 Txe4 28.Dd5+ Dxd5
29.cxd5 Tc4]

26.e3
Ongetwijfeld de beste! Samen met
Fritz had ik thuis een halfuurtje naar
wat alternatieven gekeken:

En na 26.e3… leek het mij
verstandig het zwarte voordeel vast
te houden en wit geen verlichting te
gunnen door torens te ruilen.

1) 26.e4 Txd2
a) 26...Tf3 27.Te1 (27.Td5 Df7
28.Te1 Tf2 29.Td2 -0.51/23 )
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c) voorkomen dat wit tot
tegenspel komt via open lijnen
of diagonalen

26...Tf3 27.Te1 Tfxe3 28.Txe3
Txe3 29.Tf2 De5 30.Ka2 De6 31.a4
d5 32.b3 dxc4 33.bxc4 De7 34.Db2
Dc5

35.Tf4 De7 36.Tf2 De6 37.Dc2 Te4
38.Kb3 c5
Hier was 38...c6 veel beter
(gebruikmakend van het eerste
thema): 39.Td2 b5 40.Td8+ Kf7
41.Df2+ Kg6 en de penning op de
witte koning beslist de partij.
39.Td2 Td4 40.Te2 Dd7 41.Ka2
Met 41.Dg6 had wit de strijd langer
gaande kunnen houden, maar Wit
dacht hier aan een remise door
zetherhaling.

Ook dit 2e deel van de partij doet
weer aan Schubert’s onvoltooide
symfonie denken. Daarin creeerde
Schubert een groot contrast met het
eerste deel. De toonsoort is E-groot,
het karakter vrolijk, trots en stevig.
De tegenstelling met het duistere
eerste deel is evident. In de expositie
klinken 3 thema's die steeds herhaald
worden. Terwijl het eerste thema
langzame gestreken baslijnen bevat,
verandert het tweede deel geleidelijk
van een aanvankelijk rustig naturel
stukje muziek in een pompeus
fortissimo.

41...Td3–+ 42.Tf2 Dd4 43.Tf4 De3

Langzaam maar zeker komt zwart de
witte stelling binnen…

Ook in de partij hanteerde zwart drie
thema’s:

44.Tf2 Tc3 45.De2
Wanhoop. Ook 45.Te2 maakt het er
niet beter op.

a) penningen op de witte koning,
dame of toren
b) matbeelden rond de witte
koning
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45...Dxe2+
Hier heb ik gekeken naar 45...Ta3+,
maar zag de eindstelling niet helder
voor ogen, en besloot daarom om het
eenvoudiger te doen. Na 45…Ta3
komt natuurlijk 46.Kb1 Db3+
47.Db2 Dd1+ 48.Dc1 Ta1+ 49.Kxa1
Dxc1+ 50.Ka2 Dxc4+ 51.Kb1 Dxa4
en de stukken kunnen de doos in.
46.Txe2 Txc4 47.Kb3 Tb4+
Een zet met twee kanten:
En hier houdt mijn notatie op. We
blijven derhalve in de stijl van de
Unvollendete. Ongetwijfeld
"hoorde" Schubert zijn hele
symfonie tot het slotaccoord in zijn
hoofd; hij moest het alleen nog
opschrijven. Er zijn, door andere
componisten, een aantal pogingen
gedaan om zijn werk te voltooien.
Een eerste poging was in 1928 ter
gelegenheid van de 100ste sterfdag
van Schubert. Recenter werd in 1980
de symfonie voltooid met een deel
uit Schubert's opera Rosamunde, dat
qua toonsoort, instrumentatie en
sfeer goed aansluit.

1. De witte koning wordt
afgesneden van het
strijdtoneel als hij besluit zijn
a-pion te blijven dekken;
2. De zwarte toren dekt zijn
zwakke b-pion.
48.Ka3 Kf7 49.h4 h5 50.Te3 Kf6
51.Te8 c4
Hier begonnen de laatste vijf
minuten van de partij. Wellicht had
ik met meer tijd (en rust!) wel het
betere 51...Kf5 gevonden. Maar ik
dacht met 51…c4 tijd te winnen,
omdat wit nu voortdurend rekening
moet houden met de dreiging …Tb3.

Wit en ik speelden de partij vanaf
hier a tempo uit, waarbij ik
uiteindelijk mijn h-pion kon laten
promoveren, lang voordat wit
hetzelfde met zijn a-pion kon doen.
Dat was voor Wit het teken om de
handdoek in de ring te werpen.
Helaas is mijn poging om de
partijnotatie te voltooien niet gelukt,
misschien dat iemand anders dat kan
.

52.Te3 g5
En hier had ik mijn dreiging al
moeten/kunnen uitvoeren. Volgens
Fritz is het na 52...Tb3+ nog slechts
een kwestie van techniek, maar ik
kon niet zo snel uittellen dat zwart
eerder zou promoveren.
53.Tf3+ Kg6 54.Tf8 gxh4 55.gxh4
c3 56.Tc8 Txh4 57.Txc3 Tf4
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De voorbereiding (met name tegen de Sveshnikov)
xxxxx xxxxx
Een goede voorbereiding is het halve
werk. Dat geldt zeker voor schakers.
Onder amateurs wordt vaak
laatdunkend gedaan over zielenpoten
die het van hun voorbereiding
moeten hebben. Dit komt meestal
voort uit een soort misplaatste
hooghartigheid van meestal luie en
onaangename persoonlijkheden die
graag net doen alsof ze alles op hun
aanleg af kunnen. Natuurlijk moeten
ook zij talentvollere lieden boven
zich dulden, maar in hun dagelijkse
universum mogen ze graag naar
onderen trappen. Voor de echte
grootmeesters is de voorbereiding
echter een cruciaal onderdeel van het
schaken, dus waarom niet voor de
onderbondschaker?

aanraden dat af en toe te doen. Ik
heb er enkele mooie overwinningen
aan overgehouden, o.a. tegen Olger
en tegen Mike. Van zo'n analyse blijf
je bovendien nog lang voordeel
houden. Een concreet doel, zoals een
beoogd tegenstander, helpt enorm. Ik
kan mij er moeilijk toe zetten om
‘zomaar’ wat te analyseren.
De voorbereiding hangt af van de
omstandigheden (tijd, zin), de
vermoedelijke tegenstander (weet ik
wat me ongeveer te wachten staat?)
en het belang van de partij (bijv. een
externe kampioenswedstrijd). De
externe wedstrijd tussen DRL I en
Moira I (20 april) voldeed aan alle
eisen. Het ging om onze laatste kans
op een kampioenschap tegen een
concurrent, ik had een sterk
vermoeden wie mijn tegenstander
zou zijn. Ik had bovendien de
gelegenheid en de motivatie om er
tijd in te steken. Daar komt bij dat ik
me bewust ben van mijn nederige
positie in het team. Ik wilde dus
graag goed voor de dag komen.

De motivatie
Natuurlijk hebben wij daar niet altijd
zin in, of tijd voor. De amateur
schaakt voor zijn plezier! De meeste
keren zit ik dan ook onvoorbereid
achter het bord en zie ik wel wat het
wordt. Dat kan erg ontspannend zijn,
vooral als je ook nog wint. Soms
kijk ik vluchtig wat variantjes na, als
ik een licht vermoeden heb wat me
te wachten staat. Maar enkele malen
per jaar bereid ik mij echt voor:
steek ik er uren in om varianten te
doorgronden. Ik kan het iedereen

De wedstrijd
De wedstrijd Moira-Domtoren tegen
Rode Loper werd gespeeld op 20
april 2012. Een belangrijke
wedstrijd.
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Beide teams hadden 10 punten en
stonden een puntje achter de
koploper Woerden. Er moest
gewonnen worden om de kans op
promotie te behouden. Dat zou voor
Rode Loper een absolute mijlpaal
zijn in haar 82-jarige bestaan. Het
was sowieso al een mijlpaal dat we
dit seizoen om het kampioenschap in
de Promotieklasse meestreden en
een tijdje de ranglijst aanvoerden!

eerste plaats benieuwd wie mijn
tegenstander zou zijn. Een kleine
mutatie en je hele voorbereiding gaat
naar den kloten!
Maar het bleek inderdaad de
voorziene xxxxx En hij verdedigde
zich tegen mijn 1.e4 met de
Sveshnikov! De eerste fase van de
voorbereiding was gelukt!
xxxxx xxxxx (1835) - xxxxx x
xxxxx xxxx (1850), Utrecht 20
april 2012

Ik zat aan bord x en bij Moira was
dat het vaste bord van xxxxx De
vraag was nu: wat speelde xxxxx?
Op de Moira-site trof ik een recente
stelling aan uit de competitie. Ik kon
daaruit afleiden dat hij zich op 1.e4
met de Sveshnikov verdedigde, een
van de gevaarlijkste methoden in het
Siciliaans. Na enig gepuzzel kon ik
ook de zettenvolgorde reconstrueren,
zodat ik wist waarop ik mij moest
voorbereiden. Ik wist natuurlijk niet
zeker of ik tegen xxxxx moest
spelen, maar het was wel een
waarschijnlijke optie, zodat het mij
goed leek om er tijd in te stoppen.

Sveshnikov - twee paardenvariant
1.e5 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pf6 5.Pc3 e5!
De Sveshnikov-zet
6.Pdb5 d6
Op deze zet had ik gerekend.
Verhindert 7. Pd6, wat veel
zwartspelers niet prettig vinden.
Meestal volgt dan Lxd6 8.Dxd6 Df6
9.Dc7 of Dd1. Lijkt op de
Loewental-variant, waarin zwart
reeds op de 4e zet e5 speelt.
7.Pd5!
De tweepaarden variant, het
uitgangspunt van mijn
voorbereiding. Deze zet heb ik vaker
gespeeld. Hij heeft het voordeel dat
hij niet gebruikelijk is. Daarom zal
die ook wel niet de allerbeste zijn,
maar op ons niveau is verrassing ook
een belangrijk wapen.

De voorbereiding werd grotendeels
zonder theorieboek gedaan. Ik was
een zijvariant van plan, die ik met
behulp van Frits heb verkend. Daar
leer je mijns inziens het meest van.
De partij
Toen we die vrijdagavond
aanschoven was ik natuurlijk op de
30

Gebruikelijker is 7.Lg5 a6 8.Pa3 b5
9.Pd5 Le6 10.Lxf6 gxf6 11.c3 f4 etc.
zwart gaat aanvallen over de f- en de
g-lijn; wit moet op de damevleugel
door zien te breken.

De eerste mogelijkheid lijkt de meest
voor de hand liggende, maar geeft
wit de kans de meest verraderlijke
variant te spelen. De tweede
mogelijkheid ligt minder voor de
hand, omdat het paard weer
teruggaat naar zijn uitgangspunt. Op
de eerste variant had ik het volgende
voorbereid.

Na de gespeelde zet dreigt Pc7+;
zwart moet wel ruilen.
7…Pxd5 8.exd5

Variant A: 8… Pe7 9.c3 Pg6
Indien 9.., a6 dan antwoordt wit met
10.Da4! en komt in het voordeel :
10.., Ld7?? 11.Pxd6 mat. Dit heb ik
al meerdere malen mogen
meemaken in vluggertjes en zelfs
een keer in een externe partij (in
Zuilichem; ik moest toen 3,5 uur
wachten tot we terug naar Utrecht
konden rijden).
De zwakte van deze manoeuvre is
dat de witte e-pion nu weg is, die een
belangrijke blokkerende functie
heeft in de Sveshnikov. Zwart kan
nu op termijn een sterk aanvalsfront
vormen over de e- en de f-lijn.

10.., Pg6? 11.Pc7+ en wint de
kwaliteit (11.Pxd6 wint slechts een
pion)
10.., Kd7! Een bizarre, maar de
enige goede zet, die zwart daarom in
de meeste gevallen niet eens zal
overwegen. Wit moet dan vervolgen
met 11.Lc4. Na bijv. Pg6 12.Ld3
Ke7 13.Pa3 Dd7 staat het ongeveer
gelijk.

Het voordeel van de manoeuvre is
dat wit een variant speelt die minder
gangbaar is en waar allerlei tactische
grappen in zitten. Een niet goed
voorbereide zwartspeler gaat snel in
de fout.

10.Da4!
Het begin van een mysterieuze dame
manoeuvre!

Zwart moet zijn paard weghalen. Er
zijn 2 mogelijkheden: 8…Pe7 en
8…Pb8.
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10…Ld7 11.Dc4! Tc8
Er dreigde 12.Pc7; lijkt ook
aantrekkelijker dan 11.., Lxb5

verliest direct), en 12.., Tc5, wat ook
prima is voor wit.
A1: 12... Lxb5 13.Lxb5+ Ke7
Dus niet Db5+ Koning lijkt daar
veilig te staan

12.Db4!
Wat een vervelende rot-dame, hoor
je de tegenstander denken. Al die
nutteloze dreiginkjes. Die zijn toch
makkelijk te pareren? Maar er dreigt
nu wel pionwinst op d6 of a7. Ik heb
deze manoeuvre onthouden van een
partij van onze Gouden Loper
Dirkjan Langerak, die er ooit
meervoudig clubkampioen Marcel
Singelenberg mee dol draaide. Heb
er sindsdien veel plezier van gehad.

14.Lg5+ f3 15.Dg4! met ondekbaar
mat!!
A2: 12…Tc5 13.Pxa7
wint een pion
13…Db8
13… Da8 14.Pb5 en dreigt Dxc5!;
op Txe5 komt Le3 en Ld4
14.Db6 Le7 15.Pc6! Dc8 16.Pxe7

(Wit had ook op de 11e zet reeds
Db4 kunnen spelen, maar het is juist
wits bedoeling om de zwarte toren
naar c8 te lokken. Dat beneemt
straks een belangrijk veld voor de
zwarte dame).

Variant B: 8… Pb8!
Het paard terug naar de stal. Lijkt
een rare zet, maar is de beste. De
betere Sveshnikov-speler zal dit wel
weten, maar meer dan dat ie 8…Pb8
moet doen weet hij - op ons niveau meestal ook niet, is mijn ervaring.
Als zwart in zijn spel komt kan hij
over de e- en de f-lijn erg sterk
worden.
Mijn tegenstander speelde deze zet a
tempo. Hij was dus op de hoogte. Ik
had dat eerlijk gezegd ook wel
verwacht. Daarom tijd voor plan B.
Wat te doen na het lelijke maar
correcte 8…Pb8? Dit zijn de
momenten in een partij dat analyse
zijn vruchten af moet werpen!

Er zijn nu twee mogelijkheden om
pionverlies te voorkomen: 12.., Lxb5
(meest voor de hand liggend, maar
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Wit moet actief spelen. De geijkte
zet lijkt hier te zijn: 9.Df3! Ik zou
'm zelf niet zo gauw bedenken, maar
hij wordt door Fritz voorgesteld en
hij ziet er lekker agressief uit. Dat
kan alleen maar voordelen hebben.
Dus waarom niet? Het geheim van
de zet blijkt te zitten in de
flexibiliteit van de dame. Dus:

gelijk spel. Maar dat is een beetje
een gezochte zet. Voor de hand
liggender zijn 10.., f5, waarop wit
antwoordt met Lg5! met licht
voordeel voor wit. Of 10.., Le7,
waarop eveneens 11.Lg5 volgt!
11.., Lxg5? Pxd6+ 12.Kf8 (Kd7,
Pxf7) Pxc8+ 13.Kg8 Pd6, wint pion
met goede stelling.

9.Df3

11.., f6 12.Ld2 0-0 13.Lb4? Lijkt
pion te winnen, maar dat gaat niet.
Beter is ontwikkelen. Bijv. 12.Le3
en dan Ld3, f4 en 0-0. Wit blijft
klein voordeel houden volgens Fritz.
Op langere termijn, denk ik, heeft
zwart echter betere kansen omdat die
zijn oorspronkelijke plan met f5 etc.
kan gaan uitwerken. Wit moet vanaf
dit moment eieren kiezen voor zijn
geld en voor remise gaan.

Inderdaad verviel zwart hier in diep
gepeins. Dat Pb8 wist-ie nog wel,
maar 9. Df3, wat moest-ie daar nou
mee? Ik had na Df3 verschillende
mogelijkheden bekeken. De meest
voor de hand liggende voortzetting
in Sveshnikov-stijl is 9.., a6.
Daarnaast zijn 9.., f5 en 9.., Le7 voor
de hand liggende zetten.

11.., Lf5 voorkeur van Fritz. Een
leuke variant is: 12.Lxe7 Kxe7 13.c4
Db3 14.Le2 Dc4 15.Dg3! axb5
14.Dxg7 en wit wint het stuk terug
via Dg5+, maar krijgt eerst wat
schaakjes om z'n oren van de zwarte
dame. Zwart komt hier iets beter uit,
lijkt het.

A.

B.

9…a6 10.Da3!

9…f5 10.Lg5 Da5+ 11.c3 gevolgd
door a4, b4, Dh5+ etc. Erg goed
voor wit.

Weer die penning. Zwart wordt
hierdoor behoorlijk in zijn
mogelijkheden beperkt. Het beste is
nu 10.., b6, gevolgd door Lb7 met
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verdedigingsmogelijkheden tegen
het dreigende f5. Het geheim tegen
de Sveshnikov is namelijk dat wit de
themazet f5 met een onversaagd f4!
moet kunnen pareren, gevolgd door
0-0.

C.
9…Le7 10.Dc3 Pa6 11.Le3 en op
termijn gaat pion a7 verloren.
Dit was wat ik had geanalyseerd. En
zie: Philip speelde de C-variant!
We gaan nu verder met de
partijnotatie.

12… b6 13.0-0 Pc5 14.De1 a6
15.Pa3 b5 16.c4! Lb7

9…Le7 10.Dc3! Pa6 11.Le3 0-0
Zwart wil de a-pion wel geven in ruil
voor ontwikkeling. 11.., b6 faalt op
12.Dc6+ Ld7 13.Db7 Pb4 14.Pc7+
met kwaliteitsverlies (zwarte paard
heeft ook een vork maar gaat daarna
verloren).
Tot zover had ik het op het bord
gehad. Maar achter het bord begon
ik nu toch mijn twijfels te krijgen
over het pakken van de a-pion. We
komen nu in het stadium dat de
diverse varianten wat vager
beginnen te worden. Deze variant
had ik niet echt goed 'doorbekeken'.
Ik wist alleen dat hij niet slecht voor
mij was. Slaan op a7 zou sowieso
met het paard moeten gebeuren,
want de loper zou ingesloten kunnen
raken. Maar ik was opeens bang
voor 12.., f5, met de dreiging f4.
Precies wat de Sveshnikov-speler
wil. Daarom speelde ik liever eerst

17.b4?
En hier mis ik mijn kans. Hier had
mijn voorbereiding zijn vruchten
kunnen afwerpen. Hier had cxb dus
gewoon gekund. Ik zag er vanaf
vanwege Lxd5. Ik vond mijn d-pion
te belangrijk om te verliezen. Maar
de d-pion is onkwetsbaar, vanwege
Tad1, gevolgd door Lxc5!
Bovendien leek b4 mij goed als
voorbereiding voor een latere
pionnendoorbraak, thematisch voor
de Sveshnikov! Maar van die
pionnendoorbraak zou het niet
komen…

12.Le2
Achteraf blijkt dit inderdaad beter;
het geeft meer
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17… Pe4 18.f3 Pf6 19.Dd2 bxc4
20.Lxc4 Pd7 21.Tac1 a5!
Deze zet verraste me. Ik stond nog
steeds goed, dacht ik, en ik had hier
maar liefst een half uur
tijdsvoorsprong. De zet leek me
onschuldig. Een soort wanhoopspoging. Bij nader inzien echter was
het precies de zet die mijn
tegenstander beoogde: verwarring
stichten.

25.Ld2?
Pas dit is de verliezende zet. Ik dacht
de toren in de problemen te brengen,
maar die offert zich natuurlijk
gewoon op voor twee stukken. Ik
speelde Ld2 veel te snel. Dat is een
kwalijke eigenschap van me: als ik
denk dat ik goed sta, of als ik een
idee in mijn hoofd heb, zet ik te snel.
Pas als ik slecht sta ga ik echt
nadenken. Les: denk ook goed na als
je goed staat, zeker met
tijdvoorsprong!

Moest ik slaan of moest ik
doorschuiven? Ik reageerde niet
goed. Achteraf denk je, tja, waarom
sla ik in vredesnaam? Het is toch
helder dat nu alle zwarte stukken
actief gaan meedoen? Het is een van
die ondoorgrondelijke zaken van het
schaken. Waarom doe ik een
overduidelijk slechte zet op dat
moment toch?
Ik geloof dat ik opeens
angstvisioenen kreeg van een
doorschuivende zwarte pion naar a4.
Dat zag ik in en opwelling niet
zitten. Als ik wat beter gekeken had,
dan had ik gezien dat ik daar
helemaal niet bang voor hoef te zijn.
Het is het verschil tussen wel en
geen talent.

Op de website van Moira is te zien
dat ik hier met 25.a4! spel had
kunnen houden. Na 25. ... Txa4 26.
Ta1 Txc4 27. Txa6 Tb4 wint wit de
zwarte d-pion terug.
Ik had er helemaal niet naar
gekeken.
25… Txb5! 26.Lxb5 Lxb5 27.Tfe1
Pc5 (-.1,7)
Opeens is mijn stelling een ruïne. Ik
spartelde nog wat tegen, maar op de
35e zet gaf ik op.

22.bxa5? Dxa5 23.Dxa5 Txa5
24.Pb5 La6
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Conclusie: ik had mij goed
voorbereid en die voorbereiding leek
aanvankelijk vruchten af te werpen.
Ik kon groot voordeel krijgen,
misschien wel winnend, maar
weigerde dat op het moment
supreme te pakken. Mijn
tegenstander ontweek de grootste

vallen en wachtte tot ik zelf in de
fout ging. Resultaat: een nul.
Voorbereiding dus voor niets
geweest? Helaas voor deze
wedstrijd wel. Maar ik zal er zeker
nog menigmaal mijn voordeel mee
doen.
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Oplossing van de ‘bij wijze van kerstpuzzel’
In het winternummer van de Balans stond een ‘Bij wijze van Kerstpuzzel’ met
het onderstaand diagram :
* Mat in drie zetten zit er op twee
manieren in. In de eerste plaats kan
het paard via een omweg alsnog naar
het matveld e7 komen vanaf h3 en
e2: 1.Pf4+ Ke5 2.Pg6++ Kd5 3.Pe7
mat. In de tweede plaats kan wit
ervoor zorgen dat wanneer de zwarte
koning vlucht via het vluchtveld c5,
hij zowel de velden c5 als b6
bestrijkt. Dat kan met een paard op
d7, waar het kan komen vanaf b8, f8
of zelfs e5: 1.La2+ c4 2.Lxc4+ Kc5
3.Pd7 mat.

De in een verhaalvorm gevatte vraag
was op welke velden een wit paard
gezet zou kunnen worden om
achtereenvolgens mat te zetten (3
velden), mat in 1 te geven (13
velden), mat in 2 te geven (1 veld),
mat in 3 te geven (5 velden), mat in
5 te geven (1 veld), mat in 6 te geven
(2 velden) en mat in 7 te geven (2
velden). Hierbij de antwoorden.

* Ook als het paard de koning niet
kan belagen op veld c5, dan kan hij
nog het vluchtveld b6 bestrijken,
vanaf c8. Het is dan ook mat in 5
met een paard op a7: 1.La2+ c4
2.Lxc4+ Kc5 3.Pc8 exd3 4.cxd3 e5
5.b4 mat.

* De velden waarop het paard mat
geeft zijn natuurlijk b6, c7 en e7.

* Wit kan ook met zijn pionnen veld
c5 bestrijken als vluchtveld. Het
probleem is dan alleen dat de zwarte
koning kan ontsnappen via c6. Door
dat veld te bestrijken met een paard
op d8 of a5 is een snel mat ook
mogelijk: 1.b4! (dreigt La2+) cxb4
2.axb4 exd3 3.cxd3 f4 4.Lxf4 c5 5.
La2+ c4 6. Lxc4 mat.

* De velden waarop het paard mat in
1 kan geven, zijn de velden
waarvandaan het paard naar b6, c7
of e7 kan springen: a4, a6, a8, b5,
c4, c8, d7, e8, g4, g6, g8, h5, h7.
* Als het paard op b7 staat is het mat
in twee zetten: 1. La2+ c4 2. Lxc4
dxc4 mat. Het paard bestrijkt het
vluchtveld c5.
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* Maar de mooiste variant is die met
een paard op a2 of d1: 1.c4+ dxc3
e.p. 2.Pxc3+ Kd4 3. Pe2+ Kd5 (of

3…Ke3 4.Lf4 mat!) 4.La2+ c4
5.Lxc4+ Kc5 6.Lg1+ e3 7.Lxe3 mat.
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Een stelling tot besluit
John Temming
Hoewel hij later een zeer saaie remiseschuiver werd kon “Iron” Tigran Petrosian
in zijn beste jaren zeer fraaie combinaties op de mat leggen. Niet voor niets
roemden niemand minder dan Fischer en Karpov de tactische kwaliteiten van
Petrosian.
Zo zie je maar dat niet alleen aanleg, maar ook karakter een aspect van het
schaken is. In deze partij legt Petrosian de Tjechoslowaak Ludek Pachmann over
de knie, toentertijd toch wel ongeveer nummer 15 van de wereld.

Pachmann heeft hier het op het oog plausibele 18…Td8 gespeeld, maar
Petrosian heeft een koude douche voor hem.
Na 19.Dxf6! Kxf6 20.Le5+ Kg5 21.Lg7!! is het uit 1-0
Kenners als AvG zullen zeggen “Da’s het eerste waar ik naar kijk”, maar op de
club heb ik bij mijn weten nog nooit zo’n type dameoffer gezien…
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