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Colofon
Een nieuw seizoen is weer
van start gegaan, een
nieuwe cyclus is weer
begonnen. Het woord
cyclus komt uit het Grieks
“kuklos”, wat wiel, cirkel,
of periode betekent.
Alles en iedereen in de
natuur moet gehoorzamen
aan de cyclus van de tijd
en helaas heeft de tijd de
cyclus van twee prominente
leden van ons beëindigd.
Want hoewel Ruud de
schaakstukken alleen aanraakte bij het opruimen,
was hij een van ons en niet
zo maar iemand achter de
bar.
Bij de naam Wiebe zullen
bij de meeste leden geen
belletje gaan rinkelen,
maar de oudgedienden onder
ons (er)kennen de iconische
status van ons erelid.

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 :
Peter Das
Jos Heesen
John Temming
Kees Volkers
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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Met een mooi eerbetoon
nemen we in deze Balans
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grootheden.
JT
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Schaakles 06: Open lijnen
Jos Heesen
Samenvattend :
1. Vecht voor dominantie op een
open lijn
2. Vecht voor de “inbraak” velden
op de zevende en achtste rij van die
open lijn
3. Converteer het voordeel van de
open lijn in het voordeel van de
zevende of achtste rij

We gaan dit seizoen weer verder met
de schaaklessen over het
gebruikmaken van
stellingskenmerken. De eerste van
het nieuwe seizoen gaat over open
lijnen.
Het bezit van een open lijn wordt
gezien als een van de belangrijkste
factoren in het beoordelen van een
stelling.
Een open lijn is van vitaal belang
voor de zware stukken, die op hun
beurt weer verantwoordelijk zijn
voor de aanvalskracht. De dame en
torens voelen zich prettig op open
lijnen en komen daar volledig tot
hun recht. Indien geen van de
partijen op een open lijn de overhand
kan krijgen, komt het vaak tot een
grootscheepse afruil van de zware
stukken via deze open lijn.

Zwart aan zet
Blumenfeld – Aljechin, Moskou,
1908

Het is dus zaak om te proberen om
WEL heer en meester van een open
lijn te worden. Krijg je dat voor
elkaar dan krijgen je zware stukken
vaak ook toegang tot de zevende of
achtste rij. De inname van die rijen
en de daaruit volgende
koningsaanval is dan ook vaak het
resultaat van een conversie van het
voordeel van het bezit van een open
lijn.

1...Lb4!
Dit verhindert Te2-d2 en dwingt c2c3 af, waarmee d3 verzwakt wordt.
Veld d3 wil zwart gaan gebruiken
voor het binnendringen van zijn
torens.
2.c3
Andere zetten verzwakken de
koningsvleugel en brengen geen
verlichting:
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a) 2.g3 Pg5! 3.c3 Lf8 4.Dc2 g6
5.Ph4 Le6;
b) 2.f3 Pf4 3.Tf2 Lxf5 4.exf5 Lc5
5.La3 Ld4 6.Lb2 De7
2...Pf4 3.Td2 Lxf5 4.Pxf5 Lc5 5.b4
Lf8 6.Txd8 Txd8 7.Dc2 Dd7
Met deze zet wint zwart de strijd om
de open d-lijn.
Zwart aan zet
Smyslov – Gligoric, Moskou, 1978

8.Tf1 Dd3!
De witte dame is belangrijk voor de
verdediging en wit kan haar dus niet
zomaar afruilen. Als dat zou
gebeuren zijn de “inbraak” velden d2
en d3 niet meer te houden voor wit.

De zwarte stukken staan goed
gepositioneerd en drukken sterk op
het centrum. Wit hoopt zijn
meerderheid op de damevleugel te
kunnen gebruiken. De heerschappij
over de open centrale lijn blijkt
echter de belangrijkste factor te zijn.

9.Db3+ Kh8 10.Pg3 h5?!
Nog beter is 10...Pe2+! 11.Pxe2
Dxe2 12.Lc1 Dxe4 13.Df7 c5
14.bxc5 Lxc5 15.Dc7 Lb6-+

1...Ld7!
Dit dreigt Ld7-a4 en verhindert
daarmee Ta1-d1.

11.Lc1?
Veel taaier was 11.h4! Pe2+ 12.Pxe2
Dxe2 13.Lc1 Dxe4 14.Df7 c5
15.Dxh5+ Kg8 16.bxc5 g6 17.Df3
Dxf3 18.gxf3 Lxc5

2.Tac1
Of:
a) 2.b3 Lc6;
b) 2.b4 La4 3.Db1 Pb3 4.Ld1 (of
4.Ta2 Pd4 5.Pxd4 Txd4 6.Lf3 Tad8)
4...Txd1 5.Dxd1 Dxa1 6.Dxa1 Pxa1
7.Txa1 Td8

11...h4 12.Lxf4 exf4 13.Pf5 h3!
Blaast het pionnenschild ronde de
witte koning op.

2...La4 3.Dc3 Dxc3 4.Txc3 Lb3!
Sterk gespeeld! Zwart blokkeert de
witte damevleugel en verhindert
tegelijkertijd de bevrijdende opstoot
b2-b4.

14.De6?! hxg2 15.Kxg2 f3+ 16.Kg1
Dxf1+ 17.Kxf1 Td1# 0-1
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5.Tfc1 a5 6.Kf1 Ta6 7.Ke1 Tad6
Zwart heeft nu de strijd om de open
d-lijn gewonnen, maar de “inbraak”
velden zijn goed gedekt. Zwart moet
dus andere verzwakkingen in het
witte kamp uitlokken om zijn
voordeel te vergroten. Gezien de
zwarte meerderheid op de
koningsvleugel moet zwart zich op
die kant van het bord richten.

Pxb2 20.Le2 Pa4 21.Txb3 Td6
22.g4
Als we alleen naar de statische
stellingkenmerken kijken staat wit al
verloren : hij heeft zwakke pionnen
a3 en c4 en een passieve loper op e2,
bovendien heeft zwart op de
koningsvleugel een pion meer. Wit
probeert nu wanhopig wat te doen
aan deze stellingkenmerken.

8.Tb1 a4 9.h3 f6 10.Ph2
Wit wil graag de onaangename loper
op b3 afruilen en heeft daar de
marsroute Ph2-f1-e3-c2-a1 voor in
gedachten. Dit kost tijd, maar wie
heeft een beter plan?

22...Pc5 23.Tb5 hxg4 24.hxg4 f4
25.Ke1 Ke5!
Centralisatie van de koning! Met de
hulp van de koning wint zwart nu
snel.
26.a4 Kd4 27.a5 bxa5 28.Txa5 Ta6
29.Tb5 e5 30.Kf2 e4 31.Tb1 Ta2
0-1

10...b6 11.Pf1 Kf7 12.f3 f5 13.Pe3
g5
Zwart brengt zijn pionnenmeerderheid in beweging, wint
daarmee ruimte en schept de
mogelijkheid om (later) een vrijpion
te creëren.
14.Pc2 Kf6 15.Pa1 h5 16.Pxb3
axb3!?
Of 16...Pxb3 17.Td1 Pc5 18.Tcc1 h4

Zwart aan zet
Ribera – Capablanca, Barcelona,
1929

17.Td1
Wit probeert ook tot actie over te
gaan, anders volgt de langzame
verstikking door h5-h4 en Kf6-e5e4.

De stukken van zwart zijn beter
ontwikkeld voor de strijd om de
open d-lijn.

17...Txd1+ 18.Lxd1 Pd3+ 19.Kf1
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1...Pc5! 2.Lc2
Met het voor de hand liggende
2.Tad1 zou wit een pion verliezen:
2...Lxf3! 3.Dxf3 Pxd3 4.Txd3 Db4!
5.Ted1 Txd3 6.Dxd3 Dxb2-+

14.Kh2 Dd4 15.Te4 Dd3
Na de dameruil is verdere tegenstand
eigenlijk nutteloos.
16.Dg4 h6 17.Te3 Dd4 18.De2 Dd1
19.Db2 Dd2 0-1

2...Lxf3!
Met deze afruil maakt zwart het
binnendringen op de zevende
(tweede) rij mogelijk.
3.Dxf3
Niet 3.gxf3?? Dg5+ 4.Kh1 Td2-+
3...Td2 4.Dc3 Tfd8 5.Tad1 Pe4!
6.De3?
Of 6.Db3 Dc5; Maar veel beter was:
6.Txe4!? Txd1+ 7.Lxd1 Txd1+
8.Te1 Dd7 9.h3 Td3 10.Dc2 h6
11.Te2 Dd4 Hoewel zwart nu de dlijn beheerst, is de strijd nog niet
gestreden.

Wit aan zet
Capablanca – Vidmar, London ,
1922
Wit’s plan is het openen en bezetten
van de c-lijn.

6...Txc2 7.Dxe4 Txb2
De eerste rijpe vrucht van de
controle over de d-lijn, de b2 pion, is
geplukt.

1.Pxd5! cxd5
Bittere noodzaak:: 1...exd5? 2.Ld3
Pf6 3.Dxc6+2.Ld3! h6
Of 2...Pf6 3.Dc7 Ld7 4.La6!

8.a3 Tbd2!?
Beter is nog 8...a5! 9.Txd8+ Dxd8
10.h3 h6-+

3.Dc7!
Meteen bemoeilijkt de witte dame de
ontwikkeling van zwart.

9.Txd2 Txd2 10.h3 c5 11.Te3 Td4
12.Da8+ Td8 13.Df3 Dd7
Dreigt Dd7-d1 en dameruil.

6

3...Db4
Hier had zwart op gehoopt. Het
paard wordt bevrijd uit de penning
en de pion op b2 wordt aangevallen.
Als wit nu b2-b3 speelt, kan zwart
zijn ontwikkeling voltooien met
Db4-a3, Pd7-f6, Lc8-a6.

10...Pxd7 11.Lh7+ Kxh7 12.Txc8
Txc8 13.Dxc8 Pf6 14.Tc1!
De zware stukken zoeken de
samenwerking.
14...Db4
Of 14...Pe4 15.Dc2! en zwart wordt
tot dameruil gedwongen: 15...Da3?
16.f3+-

4.a3!
Gunt zwart geen tijd om de stelling
te consolideren.

15.Dc2+ Kg8 16.Dc6! Da3 17.Da8+
Kh7 18.Tc7 Dxa4 19.Txf7!
De pion op f7 is veel belangrijker
dan die op a7, want de verzwakking
aldaar brengt direct matmotieven in
beeld.

4...Da4 5.h3!
Met deze zet wijst Capablanca zijn
tegenstander er fijntjes op dat hij
zich in "strategische zetdwang"
bevindt. Vidmar kan geen nuttige
hergroepering van de grond krijgen
en komt steeds verder onder druk te
staan.

19...Dd1+
Of 19...a5 20.Df8 Ph5 (20...Pe8
21.Te7+-) 21.g4
De rest is een kwestie van techniek
en dat is bij Capablanca altijd goed
verzorgd!

5...Pf6 6.Pe5 Ld7 7.Lc2
Beter is 7.b3! Dxb3 8.Pxd7 Pxd7
9.Lc2 Db5 10.a4 Tac8 11.axb5 Txc7
12.Lh7+! Kxh7 13.Txc7+-

20.Kh2 Dh5 21.Dxa7 Dg6 22.Tf8
Df5 23.Tf7 Dg6 24.Tb7 Pe4 25.Da2
e5 26.Dxd5 exd4 27.Tb8 Pf6
28.Dxd4 Df5 29.Txb6 Dxf2
30.Dd3+ Kg8 31.Tb8+ 31...Kf7
32.Tb7+ Kg8 33.Dg6
1‐0

7...Db5 8.a4 Dxb2 9.Pxd7?
Te zorgeloos, beter is: 9.Tb1 Da2
10.Lb3 Da3 11.Pxd7+9...Tac8! 10.Db7
Of 10.Lh7+!? Kh8 (10...Kxh7
11.Pxf8+ Txf8 12.Dxa7+-) 11.Dxc8
Txc8 12.Txc8+ Kxh7 13.Pf8+ Kh8
14.Pxe6+ Kh7 15.Pf8+ Kh8 16.Pd7+
Kh7 17.Pxf6+ gxf6 18.Tc7+-
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Tabee Ruud! (Herinneringen aan…)
Dit artikel is een collage van herinneringen van een aantal van onze leden. De
een wat uitgebreider, de ander een zin die alles zegt. Maar alles drukt wel het
algemene gevoel uit wat we als club hebben bij het verlies van deze kanjer.(JT)
Ruud Rose 1949-2012
Toespraak van Geurt als voorzitter tijdens de plechtigheid (JT)
Een reus is geveld
“Op 26 september kregen we het
droevige nieuws dat ’s nachts onze
gastheer Ruud Rose was overleden.
Een zwarte dag voor Jo, Guus en alle
anderen die hem dierbaar waren,
onder wie de vele Rode Lopers.
Ruud was een geweldenaar die ons
tien jaar lang volop gastvrijheid
heeft geboden in zijn sfeervolle zaal
Dijckzigt. We gaan hem heel erg
missen.

welkom. Schakers had hij nog nooit
over de vloer gehad, maar hij ging
proberen om het ons naar de zin te
maken.
Al snel leerden we Ruud kennen als
een joviale Utrechter en een
geweldige gastheer. Recht door zee
en met het hart op de goede plaats.
Samen met broer Guus en de dames
achter de bar zorgde hij ervoor dat
we ons binnen de kortste keren thuis
voelden in het Huis aan de Werf.
Ruud was een gezellige kerel, vol
hartelijkheid en humor. Hij deed er
alles aan om het niet zomaar een
clublokaal te laten zijn, maar ons
clublokaal, compleet met kasten,
schuifwand en muurschilderingen in
schaakpatronen. Ruud maakte er een
schaakhuis van, zoals geen enkele
ander club dat had. Daar waren we al
snel trots op en dat zijn we nog
steeds.
Maar helaas, na een lang gevecht is
Ruud is er niet meer. Een reus is
geveld. Hij laat een grote leegte
achter, maar ook fijne herinneringen
en een club die trots op hem is.”
Geurt

Bij UCS De Rode Loper kwam
Ruud in beeld toen de club tien jaar
geleden moest vertrekken uit het
oude denksportcentrum aan de
Willem Dreeslaan. Waar zouden we
terechtkomen? Liefst niet in het
nieuwe, kille denksportcentrum in
Kanaleneiland, dus ging de
speurtocht verder. Na enige tijd
kwamen we via onze clubgenoot
Ronald van Houdt – die bij Ruud om
de hoek woonde– terecht bij Ruud
en zijn zaal Dijckzigt. Hij
organiseerde er kaartavonden,
bingo’s, feesten en partijen. De
woensdagavond bleek nog vrij, en
we waren bij Ruud van harte
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Toen we een jaar of tien terug weg
moesten uit de Remise, vlak bij de
Belastingdienst, was het wel even
lastig een goede nieuwe ruimte te
vinden.
Zaal Dijckzigt bracht uitkomst: een
betaalbare, centraal gelegen en
aantrekkelijke ruimte, mét bar. Wat
wil een schaakclub nog meer?
Personeel achter die bar, natuurlijk.
En zelfs daarin was bij Dijckzigt
voorzien. Ruud runde de zaak,
samen met broer Guus en een
wisselend gezelschap bardames.
Toen ik er voor het eerst binnen
kwam lopen, wist ik meteen dat we
goed zaten.
Wat een schot in de Rose! Maar aan
wie deden deze broers mij toch
denken, zo verschillend als dag en
nacht? Ineens wist ik het: aan Piet
Bambergen en Nico Haak! Tja, zo
kijk je naar mensen als je ze nog niet
kent. Je brein produceert ongevraagd
gelijkenissen met personen die je
wel ‘kent’.

Dijckzigt met ferme hand. Hij bracht
gezelligheid en sfeer en deed alles
wat in zijn vermogen lag om het ons
naar de zin te maken, inclusief
bijzondere biertjes en hapjes op de
bar.
Maar vooral zijn aanwezigheid
achter of, later, naast de bar in zijn
favoriete stoel bij de tv (“Even op
mijn tontje titten”), heb ik altijd erg
gewaardeerd. Ruud was een
gezelligheidsmens, met gevoel voor
humor en sfeer. Een levensgenieter
ook.
Ook al worstelde hij al tijden met
zijn gezondheid, zijn humeur bleef
onaangetast. Toen hij van de dokter
voor zijn rug naar de sportschool en
het zwembad moest, ging hij er als
een jonge god tegenaan. Uren per
dag hing hij aan de apparaten en dan
nog even baantjes trekken in het
zwembad. En zelfs bier en wijn liet
hij steeds meer staan, een offer van
formaat voor een levensgenieter als
hij.

De afgelopen jaren heb ik Guus en
zeker Ruud gelukkig beter leren
kennen en dacht ik nooit meer aan
Nico en Piet. Ruud had zijn zaakjes
goed voor elkaar en regeerde

Hij verloor kilo’s en stond een
tijdlang heel fris en fruitig achter de
bar. Maar de rugklachten kwamen
terug en toen ging het van kwaad tot
erger.

9

Een ruim jaar terug hoorde Ruud dat
hij kanker had en dat er niet zoveel
meer aan te doen was. Een klap in
zijn gezicht waar hij even niet van
terug had. Wij ook niet, trouwens.
Maar ook nu veerde hij weer op: hij
liet zich niet zomaar kisten! Hij bleef
optimistisch en consulteerde een
alternatief genezer. Ook bleef hij
gewoon naar Dijckzigt komen,
mobiel of niet.

hebben we allebei wel eens een
traantje gelaten. Maar hij wilde
nadrukkelijk niet anders benaderd
worden dan anders, en al helemaal
niet ‘zielig’ zijn. Daarom bleef hij de
zaak ook runnen tot het echt niet
meer ging.
Ruud wilde ook nog graag op
vakantie: met Jo en een bevriend
stel, en met zijn kinderen en
kleinkinderen. Dat is allebei gelukt,
al veranderde de tweede
vakantiebestemming van buitenland
naar Nederland. Maar dat gaf niks:
het ging om het samenzijn.
En ik heb begrepen dat die vakantie
nog heel leuk is geweest en dat Ruud
zich relatief goed voelde.

Het is altijd ingewikkeld als iemand
zo ernstig ziek is. Moet je er nu wel
over praten of niet? Uiteindelijk heb
ik gewoon maar gevraagd hoe hij
daarover dacht.
Praten vond hij prima, en daarbij
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Daarna ging het ineens snel
achteruit. Ik voelde me onrustig,
omdat ik dit jaar niet meedeed aan
de ZomerAvondKompetitie. Ik had
Ruud zodoende de hele zomer niet
gezien.
Samen met Geurt besloot ik voor
aanvang van het nieuwe seizoen bij
hem op bezoek te gaan, toen ik van
Jo begreep dat het niet zo goed ging.
We werden hartelijk ontvangen.
Ruud lag in een ziekenhuisbed voor
het raam en had zichtbaar pijn. Maar
hij was blij ons te zien en was
ondanks hoge doses morfine goed
aanspreekbaar. Achteraf bleek dit
ons afscheid van Ruud te zijn. Ik
moet zeggen dat ik met die
mogelijkheid ook wel rekening
hield. Mensen met kanker die naar
huis worden gestuurd met morfine,
dan weet je het eigenlijk wel. Ruim
twee weken later overleed Ruud in
het ziekenhuis, hij ging rustig, in het
bijzijn van Jo en zijn zoon Ruud jr.

schaakclubleden, de bar in de zaal,
en de man daarachter.
Hij was meestal vrolijk, spits van
(bar)humor, kon ook serieus zijn, en
hield niet van mijn (“kamelen”)
muziek. (schijnt mijn bewoording te
zijn, JT) Dat laatste kon ik hem niet
kwalijk nemen omdat velen, op zelfs
deze schaakclub, bij het woord
wereldmuziek, angstig wegduiken.
Hij vond het wat moeilijk om zijn
ongelijk toe te geven, als hij zich
eens verrekende, wat een ieder
achter een bar weleens overkomt.
Dat kleine “manco” kon ik hem
makkelijk vergeven. Niemand is
perfect immers. Ik zal mij vooral zijn
grote hartelijkheid herinneren. Een
geliefd man is niet meer. Hij wordt
niet vergeten!
Peter T
“Ruud mocht ik erg graag, mooie
Utrechter, fijne vent, tien jaar lang
fantastische gastheer geweest voor
ons.
Nee, Dijckzigt zal nooit meer
hetzelfde zijn, maar ook groot
verlies voor de club.”
Kees

Op het forum schreef ik het al: de
club zal nooit meer hetzelfde zijn
zonder Ruud.
Ik zal je missen, ouwe jongen! Tanja

Een van de laatste keren dat ik Ruud
zag was dit voorjaar in de
Hoogstraat, een revalidatiecentrum
waar we beiden om uiteenlopende
redenen naartoe kwamen.

Toen ik in 2000 bij DRL kwam
spelen was mijn indruk gelijk goed.
Dat kwam door de losse sfeer die er
heerste, de (goeie) diversiteit v.d.
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Daar vertelde hij me in de ontmoetingsruimte dat hij ongeneeslijk
ziek was. Hij toonde tegelijk veel
energie om er het beste van te maken
- hij ging die dag naar fysiotherapie
en zwemmen. Het was een mooie
ontmoeting op een vreemde plek.
Want verder spraken Ruud en ik
elkaar altijd aan de bar of niet ver
daar vandaan. Over de jaarlijkse
klantendagen van Gulpener bier
waar Ruud graag heen ging. Over
wel of niet bierkratten sjouwen als je
rug niet meer zo goed is. Over Wijk
C. Over het verschil tussen bingo- en
schaakavonden. En nog veel meer.
Ruud was altijd in voor een praatje
en gaf overal antwoord op, wat je
hem ook vroeg. Ik zal hem erg
missen de volgende keer als ik naar
Zaal Dijckzigt kom.
Taco
‘Een reus is geveld”

Bij een van onze eerste ontmoetingen ergens in 2001vroeg ie aan
mij of ik Miekie Temming kende
(mijn vader was vernoemd naar zijn
tante die hem de eerste vijf jaar
opvoedde, JT). Toen hij vernam dat
ik zijn zoon was, begonnen zijn ogen
ondeugend te glimmen. “Mooi
kereltje, ik heb nog met hem gewerkt
bij van Gendt en Loos” zei hij en de
anekdotes kwamen al snel los. De
klik tussen mij en Ruud was er dus
al vrij direct.
Ik had al snel door dat Ruud een
goeie en betrokken vent was, maar
ook een gewoon mens met af en toe
zijn nukken. Mensen die hem naar
zijn gevoel onterecht tegen de haren
instreken, dat vergat hij b.v. niet
gauw.
Ook eigenwijsheid was hem niet
vreemd. Toen hij me vroeg om eens
te verkennen of een schaakcafé op
vrijdagavond een optie zou zijn, was
mijn eigenlijke conclusie dat het
moeilijk haalbaar was om voldoende
schakers binnen te krijgen. “Laten
we het gewoon een half jaartje
proberen” was zijn antwoord. En
hoewel de avonden soms beregezellig waren, was het helaas geen
succes.

Simon

“Wat een schokkend nieuws, zeg. Ik
baal er erg van dat ik geen afscheid
van Ruud heb kunnen nemen. Ik wist
niet eens dat hij ziek was... hoorde
het 2 weken geleden toevallig van
Majnu in een e-mail over iets anders.
Ik zal z'n vrolijkheid wel missen, hij
was echt de belichaming van onze
schaakplek. Sterkte daar in het Huis
aan de Werf op de iets legere
woensdagavonden...”
Mike
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Hoewel Ruud een typische
mannenman was, was het een
publiek geheim dat Ruud zwaar
lesbisch was en dus vooral gek was
op Tanja en Marjolein. Tolerant als
we zijn op deze club was dat voor
ons geen probleem en ik verdenk
Tanja en Marjolein ervan dat ze
stiekempjes wel van de aandacht
genoten. Jo had er in ieder geval
geen moeite mee… 

De ziekte en langzame aftakeling die
Ruud moest ondergaan was voor mij
pijnlijk om te zien. Te veel goeie
mensen heb ik ten onder zien gaan
aan deze kloteziekte. ’s Middags na
de begrafenis, met “One way wind”
nog in mijn hoofd, heb ik met tranen
in mijn ogen een paar bokken
genomen ter nagedachtenis aan deze
fijne man.
Tabee Ruud,
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John

Wiebe de Vries overleden
Het zijn geen opwekkende weken voor de vereniging. Kort na de crematie van
Ruud Rose kregen we het bericht dat op 25 oktober ons erelid en 13-voudig
clubkampioen Wiebe de Vries is overleden. Wiebe is 82 jaar geworden.
Wiebe verbleef al geruime tijd in een
verzorgingstehuis in Amersfoort. Jan
Prins en Toon van der Ouderaa zijn
dit voorjaar nog bij hem op bezoek
geweest. In De Balans (nr. 33-3) is
daarvan een verslag gemaakt.

Eind jaren 1990 verhuisde Wiebe
naar Amersfoort, waarmee in feite
een einde kwam aan het actieve
clubschaak. Daarom zullen vooral de
jongere leden deze aimabele man
niet meer persoonlijk hebben
gekend.

Wiebe werd in 1948 als achttienjarige lid van UCS. Tussen 1954 en
1979 werd hij liefst 13 maal
clubkampioen, een record dat pas dit
jaar door Jan Prins werd geëvenaard.

Het ging al een tijdje niet zo goed
met Wiebe's gezondheid. Twee
weken geleden verslechterde zijn
toestand plotseling. De laatste dagen
was hij niet echt meer bij kennis.

Wiebe was de te kloppen man vóór
het tijdperk Prins-Singelenberg. Hij
is ook een groot aantal jaren
penningmeester geweest.

Wiebe is op 31 oktober gecremeerd
in Amersfoort. UCS De Rode Loper
was daarbij aanwezig. Namens de
club is een bloemstuk aangeboden.

In 1999 werd hij tot erelid benoemd,
toen hij inmiddels al meer dan 50
jaar lid was van onze vereniging. In
totaal is Wiebe dus 64 jaar lid
geweest. Hij is daarmee ook de Rode
Loper met het langst durende
lidmaatschap.

Wij wensen zijn vrouw Aartje, zijn
kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met dit verlies.
Wiebe ca 1995

De schaakclub heeft ook in andere
zin een grote rol gespeeld in Wiebe's
leven. Hij leerde er zijn vrouw
Aartje kennen, de dochter van een
van de oprichters van onze club, G.
van Kooten-Niekerk.
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Van de sikkeretarus: even bijpraten
Het 83e seizoen van onze schaakvereniging ‐ opgericht op 25 november 1930 ‐
is ingegaan en werd aangevangen met de Algemene Ledenvergadering in
augustus. Inmiddels zijn we weer een aantal weken aan de gang: op moment
van schrijven zijn er al acht interne ronden achter de rug en is ook de eerste
externe wedstrijd alweer gespeeld. Een goed moment om als clubklerk even de
stand van zaken door te nemen.
Ruud
Uiteraard is ook bij het bestuur het
overlijden van Ruud hard
aangekomen. Vooral omdat het
opeens zo snel ging. Ruud Rose was
een fijne vent en een geweldige
gastheer en we zullen hem heel erg
missen. Hoe geliefd hij was bleek
ook op zijn begrafenis, waar de
ontvangstzaal te klein was en waar
maar liefst 16 Rode Lopers aanwezig
waren. Namens de club was er een
krans met een lint. Onze voorzitter
heeft kort daarvoor nog met Ruud
kunnen spreken.

we weer achter de bar staan (omdat
Arwen ziek was). Alleen de bingo
heeft even stil gelegen, maar ook die
is inmiddels weer hervat.
Neemt niet weg dat er mogelijk wel
het een en ander zal gaan veranderen
de komende tijd. Het bestuur, dat
afgelopen jaar al druk bezig is
geweest om de bingoadministratie
op orde te krijgen, zal binnenkort
met Dijckzigt om de tafel gaan zitten
om de toekomst te bespreken.
Waarschijnlijk zal ook schaakclub
Oud Zuylen, die de zaal op dinsdag
huurt, daarbij betrokken zijn.
Belangrijk, want zonder Dijckzigt
geen speelzaal.

Ruud en zijn vrouw Jo vormden 'op
papier' de spil van de Stichting
Dijckzigt, waarvan wij de speelzaal
huren. 'Op de vloer' werden en
worden zij daarbij gesteund door de
broer van Ruud, Guus Rose. Het was
de wens van Ruud dat Dijckzigt ook
zonder hem zou blijven voortbestaan
en zo is vooralsnog ook besloten.
Guus was er steeds en zelfs Jo zagen

ALV
De Algemene Ledenvergadering
verliep vergeleken bij vorige keer
redelijk vlekkeloos. Als het goed is
heeft u het verslag inmiddels over de
mail toegestuurd gekregen. Er
werden weer heel veel bekers en
bedankjes uitgereikt aan de leden.
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Hetzij voor hun prestaties op het
schaakbord - waarbij vooral Jan
Prins in de prijzen viel - of hun
belangeloze inzet voor de
vereniging. Clubkampioen werd Jan
Prins, alweer voor de 13e keer,
waarmee hij het record van erelid
Wiebe de Vries evenaart.

bingo. Het lijkt eeuwen geleden dat
we een contributieverhoging hebben
gehad.
Afscheid
Opvallend was natuurlijk het
afscheid van Marcel Bijlsma, die de
voorzittershamer overgaf aan Geurt
van de Wal. Marcel heeft het bestuur
negen jaar gediend: drie jaar als
penningmeester en zes jaar als
voorzitter. Kom daar nog eens om
tegenwoordig! De laatste jaren
kwam hij niet veel meer aan schaken
toe, zodat hij soms wat weinig
zichtbaar was voor de leden, maar de
twee jaar die ik hem meegemaakt
heb, zette hij zich met overtuiging in
voor het bestuur en miste hij nooit
een vergadering. Hopelijk zien we
Marcel nu weer vaker in de interne.

In de externe competitie deed het
eerste het in de promotieklasse
onverwacht goed, was het
halverwege zelfs lijstaanvoerder,
maar uiteindelijk eindigde het als 4e.
Het tweede miste het kampioenschap
in de 2e klasse op een half puntje,
het derde werd kampioen van de 3e
klasse en het vierde was in diezelfde
klasse een degelijke middenmoter.
Het aantal leden is iets afgenomen
ten opzichte van vorig seizoen. We
hebben nu (oktober 2012) 57 SGSleden en 16 Gouden Lopers. Vorig
jaar oktober was dat 61 SGS-leden
en 15 Gouden Lopers. Toch gaan we
weer met vier teams de externe
competitie in. Wat ledenaantal
betreft zijn we nog steeds een
gezonde vereniging, al mag de
opkomst in de interne wel wat hoger.
Te veel mensen blijven woensdag
thuis.

Rapid
Het bestuur heeft verder initiatief
genomen om ons rapidtoernooi wat
op te krikken en daar wat bingogelden voor vrij te maken. De
toernooicommissie (Jan, Rene en
Arnold) heeft dit prima opgepikt en
we zijn heel benieuwd hoe dat uit
gaat pakken. Het is dan wel zaak dat
er ook veel leden aanwezig zijn op
17 november!

Financieel zijn we ook meer dan
gezond, dankzij de revenuen van de
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Kortom
Kortom, het gaat nog steeds goed
met de club, maar een paar leden
erbij zou welkom zijn. Het bestuur
gaat zijn best doen om er weer een
goed jaar van te maken. Hopelijk
werken de leden daar weer
enthousiast aan mee. Want ja hé, het
zijn uiteindelijk de leden die de club
vormen.

de interne en externe competitie
goed te laten verlopen. Ook de
succesformule van het kerst- en KOtoernooi blijft gehandhaafd, met
hopelijk ook veel Gouden Lopers als
deelnemer. Het 'meeloperschap' is
ook nieuw leven ingeblazen.
Wij gaan in ieder geval vol
vertrouwen het nieuwe jaar in.

Komend jaar is het allereerst zaak de
organisatie rondom Dijckzigt en de
bingo goed op orde te hebben.
Verder hopen we op een succesvol
rapidtoernooi met veel deelnemers.
Het bestuur blijft zich inspannen om

Kees Volkers
secretaris UCS De Rode Loper
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Mein System (3)
Klaas van der Horst
In de vorige aflevering van deze
serie beschreef ik inzichten van
Nimzowitsch over het belang van de
blokkade van de vrijpion. Daarover
was het laatste woord nog niet
gezegd. Nimzowitsch heeft het over
‘zahlreichen Verpflichtungen’ van
het stuk dat de blokkade uitvoert
(‘ein Blockeur’), namelijk: ‘a)
blockieren, b) drohen und c)
elastisch sein [Morgengymnastik
empfehlenswert!]’. Wat wil dat
zeggen? Dat wordt duidelijk uit de
volgende partij:

omdat zwart de tijd krijgt om c6 en
d5 te spelen. Toch blijkt dat geen
enkel probleem. Ook na die zetten
van zwart kijkt het witte paard op e3
naar de velden c4, d5, f5 en g4 en
doet het daarmee inderdaad veel
meer dan alleen het blokkeren van
pion e4.
6… c6 7.Lc4!! d5 8.Lb3 Le6 9.c4
Df7 10.De2 Pf6 11.0-0 Lb4! 12.Ld2
Lxd2 13.Pbxd2 0-0 14.f4
Het spel draait om veld d5. De
laatste zet van wit is een indirecte
aanval op d5, omdat met f5 de
zwarte loper dreigt te worden
verjaagd van de verdediging van
veld d5.

Wit: Nimzowitsch, Zwart: C.
Behting (Riga, 1919)
1.e4 e5 2.Pf3 f5 3.Pxe5 Df6 4.d4 d6
5.Pc4 fxe4 6.Pe3!!

14… dxc4 15.Pdxc4 De7 16.f5 Ld5
17.Pxd5 cxd5 18.Pe3

De twee uitroeptekens zijn van
Nimzowitsch zelf, die op dit soort
momenten doet denken aan Diemer
die in zijn boek ‘Vom ersten Zug an
auf Mat!’ overvloedig strooit met
uitroeptekens, vooral voor zijn eigen
zetten, of voor zetten van de
tegenstander die zijn eigen zetten
nog mooier uit doen komen.

De 17e zet van wit had van mij wel
een uitroepteken mogen krijgen. Dan
heb je zo’n mooie ‘Blockeur’ en dan
besluit je hem toch te ruilen.
Natuurlijk weet Nimzowitsch dit ook
weer poëtisch te duiden: ‘Eben erst
ist Blockeur Se3 verschwunden, und
schon steht ein neuer Se3 dort.
Gegen des Blockeurs
“Elastizität”vermochte also selbst
Todesfall nichts auszurichten.’

De theorie gaat hier verder met
6.Pc3 Dg6 7.f3 en dat lijkt inderdaad
meer voor de hand te liggen dan de
zet die Nimzowitsch kiest, met name

18… Dd7 19.Pxd5!
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En daar wordt de volgende
‘Blockeur’ al in de aanbieding
gedaan!

Zwart geeft op.
De volgende keer dat je een vrijpion
ziet: ga ervoor staan, blokkeer, dreig
en wees elastisch!

19… Pxd5 20.Dxe4 Td8 21.f6! gxf6
22.Tf5 Kh8 23.Txd5 Txe4 24.Txd7
Txe4 25.Td8+ Kg7 26.Tg8+ Kh6
27.Tf1
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Partij uit de Interne
DRL interne, 03.10.2012
De eerste serieuze partij die ik tegen
XXX speelde bleek niet zo
interessant in de opening (daar hield
hij steeds een klein plusje vast),
maar werd pas echt leuk in het
midden- en eindspel.
1.c4 e6 2.g3 d5 3.Lg2 Pf6 4.Pf3 Le7
5.0–0 0–0 6.b3 c5 7.e3 Pc6 8.Lb2
Db6 9.d3 Td8 10.De2 Dc7
Ik had XXX natuurlijk graag verrast
met het mijn huis-Systeem, maar
zijn tweede zet maakte een zwarte
opzet met …b6 onaantrekkelijk. Dus
ik was al vanaf zet 3 aan het
improviseren.

21.La1 Lc8 22.f4 Pg4 23.Pf3 Pge3
24.Td3 Pxg2 25.Kxg2 Lg4 26.h3
Lc8 27.Pbd2
Zwart moet wat verzinnen tegen de
pionwinst die wit met: Pd2xc4
dreigt.

11.Pc3 a6
Hier pluk ik de eerste vruchten van
die improvisatie: 11…a6 is volgens
mijn database een Theoretisch
Nieuwtje. Eerder was hier 11…dxc4
gespeeld op de Olympiade in Luzern
1982 (wit won toen).

27...Ld7 28.Pe5
Twee keer slaan op c4 is nu niet
goed: 28.Pxc4!? bxc4 29.Txc4 Lb5
28...Pxe5 29.Lxe5 Ld6 30.Lxd6
Dxd6 31.Pf3 f6 32.e5 fxe5 33.fxe5

12.Tfd1 Tb8 13.d4 b6 14.Tac1
dxc4 15.bxc4 Lb7
Wellicht was 15...Pa5 hier beter.
16.d5 exd5 17.cxd5 Pa5 18.e4 b5
19.Pb1 Te8 20.Ph4 Pc4
Eindelijk een zet waarmee zwart laat
zien dat hij ook meedoet.

20

Hier begon ik het aardig benauwd te
krijgen van die opstomende
centrumpionnen. Als eerste woog ik
af of 33...Lxh3+!? een goede
voortzetting zou zijn. Wit kan dan
niet 34.Kxh3 spelen vanwege
34…Dh6+ en de toren op c1 valt.
Maar hoe verder als wit 34.Kf2
speelt? Daarom besloot ik tot:

47.De6 Dd4+ 48.Kg2 Df2+ 49.Kh3
h6 50.De5 Df5+
Dameruil is een feit, nu dit
toreneindspel nog goed afwikkelen.
Ondanks de uitspraak van
Tartakower “Dat alle
toreneindspelen” had ik het idee dat
zwart moet kunnen winnen.
51.Dxf5 Txf5 52.Te8+ Kh7 53.Tb8
Ta5 54.Txb4 Txa2 55.Kg4 a5
56.Tb6 a4 57.Ta6 a3 58.Ta7 Ta1
59.Ta6 a2 60.Ta7

33…Dh6 34.Th1 b4
Met deze zet wordt meer ruimte
gewonnen en er dreigt ook 35…Lb5.
35.Te3 Lb5 36.Dd2 Tbd8 37.The1?
Dit faalt op zwarts volgende zet.
Waarschijnlijk gaat 37.Td1 nog net
goed.
37...Lc6 38.d6 Txe5!
Want zowel Te3 als Pf3 staan
gepend.
39.d7 Lxf3+
Was wellicht 39...Lxd7 met de
dreiging op h3 beter?

Maar wat nu? Hoe komt zwart
verder als wit met zijn toren op de alijn op en neer blijft gaan en de
zwarte toren de a-lijn niet mag
verlaten omdat dan zijn verre
vrijpion valt?

40.Kxf3 Dc6+ 41.Kf2 Txe3
Hier lijkt 41...Txd7 nog beter.
42.Dxe3 Tf8+ 43.Kg1 Dxd7
44.Dxc5 Dxh3 45.Dd5+ Kh8
46.De5 Dd7
Dit pionnen eindspel met zware
stukken is altijd lastig, ook al heeft
een partij meer pionnen. Eeuwig
schaak is een optie waar voortdurend
rekening mee gehouden moet
worden. Zwart kan het beste op
dameruil aansturen.

60…h5+!
Volgens Fritz: “Een passend einde
van een mooie partij.”
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Het idee is dat de rugdekking van de
witte koning weggehaald moet
worden zodat de zwarte toren de alijn kan verlaten met een schaakje en
daarna zijn pion kan laten promoveren.

62.Ta4 hxg3 63.Th4+ Kg8 64.Kg6
Tf1
Hiermee kan een dreigend mat met
Tf8 opgeheven worden en de zwarte
a-pion mag nu promoveren.
Voldoende redenen voor wit om op
te geven: 0–1

61.Kg5 h4!
Hetzelfde thema.
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J.M.A. Wind: sterkste 'Rode Loper' ooit? (deel 2)

door Kees Volkers
Was J.M.A. Wind, een der oprichters van onze club, de sterkste UCS-er/Rode
Loper ooit? Oude krantenarchieven - die tegenwoordig steeds meer via
internet te raadplegen zijn - bevestigen dat hij inderdaad een sterke schaker was
(zie vorige aflevering). Intrigerend is echter dat er verder over deze man behalve dat hij arts was - helemaal niets te vinden is. Deel 2 van een zoektocht.
Omdat het internetonderzoek is
doodgelopen - zelfs de zeer
uitgebreide site 'Wind-Genealogie'
gaf niet thuis - besluit ik contact te
zoeken met het Max Euwe Centrum,
in de hoop in ieder geval enkele
basisgegevens te kunnen
achterhalen: de betekenis van zijn
initialen, geboortedatum, adres, etc.,
maar helaas heeft het MEC geen
ledenarchief. Op de site van
schaakclub Utrecht wordt Wind op
de historische pagina vermeld als
een van de jonge honden die, met
andere studentikoze types als Van
Steenis en Spanjaard, rond 1925 de
gevestigde orde kwam opschudden.
Maar bij Utrecht weten ze me verder
ook niets te melden over onze held.

zich Wind nog wel, maar weet
verder ook niets van hem. 'We
noemden hem altijd Dokter Wind',
vertelt ze over de telefoon. 'Ik kan
me niet herinneren dat hij ooit een
bijdrage heeft geleverd aan het
clubblad.' Ton de Vreede, oud
teamleider van Rotterdam, weet niet
veel meer te vertellen: 'Hij rookte
altijd pijp. Hij had vaak problemen
met de klok. Hij vertelde me eens
dat hij na een drukke dag op zijn
praktijk het schaken zo ontspannend
vond, dat hij de tijd vergat.'
Het archief
De schaaklijntjes brengen me niet
verder. Er zit niets anders op dan me
tot de instanties te wenden. Bij het
Centraal Bureau voor Genealogie in
Den Haag houden ze een archief bij
met 'persoonskaarten' van overleden
Nederlanders. Die kaarten zaten
vroeger in grote bakken bij de
gemeentelijke Burgerlijke Stand. Bij
overlijden kwamen ze bij het CBG
terecht.

Mijn volgende aanknopingspunt is
Schaakclub Rotterdam, waar Wind
in ieder geval in de jaren 1960 nog
actief was. Corrie Vreeken, oud
dameskampioen van Nederland, was
een clubgenote. Zij verzorgde er
jaren lang het clubblad. Ze herinnert
24

Hier heb ik eindelijk beet: J.M.A.
Wind wordt liefst twee keer
gevonden: een fruitteler uit Friesland
en een arts uit Rotterdam. Die laatste
is onze man! De persoonskaart
beantwoordt meteen veel vragen.

gaapt een gat! Een foutje? Of steekt
er meer achter? Ik zoek contact met
de maker van de site, maar die heeft
er geen verklaring voor.
Nieuwsgierig
Een man met een katholieke
voornaam, uit een protestants gezin,
een zoon van een handelsreiziger
afkomstig uit een omgeving van
boeren en landarbeiders, een persoon
die op onverklaarbare wijze uit een
genealogisch bestand is verdwenen:
hij prikkelt wel de nieuwsgierigheid.

J.M.A. Wind was geboren op 28
december 1907 in Meppel. Uit
genealogische bronnen had ik al
begrepen dat in de streek rond
Meppel en Staphorst veel Winden
geconcentreerd waren. Het verklaart
meteen de gereformeerde
achtergrond van onze man, want het
is een van de hot spots van de
Nederlandse Bible Belt. Dit
wetende onthult de persoonskaart
enkele opmerkelijke feiten. Zo
blijken de initialen J.M.A. te staan
voor Jean Marie Allard, katholieke
voornamen die je niet rijmt met zo'n
streng protestantse omgeving. Als
ouders worden vermeld: Berend
Wind en Jantje Landman.

En hier blijft het niet bij. De
persoonskaart vermeldt ook de
adressen waar Jean Marie heeft
gewoond. Vanuit Utrecht werd hij in
oktober 1935 in Groningen
ingeschreven, in november 1936
weer in Utrecht, in oktober 1937
weer in Groningen en in mei 1941
weer in Utrecht. Dit zal te maken
hebben gehad met zijn
medicijnenstudie. In december 1941
verhuisde hij definitief naar
Rotterdam, waar hij vermoedelijk
een huisartsenpraktijk overnam. Hij
was toen al 34.

Het eigenaardige is dat ik Berend en
Jantje wel degelijk terugvindt op de
site 'Wind-Genealogie'. Berend is
handelsreiziger, Jantje de dochter
van een touwslager. Handelsreiziger
was een ongebruikelijk beroep bij de
Winden: de meeste waren boer of
landarbeider. Berend en Jantje
kregen volgens de site negen
kinderen. Maar onze Jean Marie
wordt daarbij niet vermeld! Tussen
broertjes en zusjes uit 1905 en 1909

De persoonskaart vertelt ook dat
Jean Marie in november 1944 in
Rotterdam in het huwelijk trad met
de tien jaar jongere Jacqueline van
Bochove. Midden in de hongerwinter!
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Op de achterzijde van de persoonskaart stuit ik op een nieuwe
verrassing: Jacqueline had al een
kind, een eenjarige dochter, die
wordt vermeld als Yvonne.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na te gaan of het familie betreft. Ik
zie nog één mogelijkheid. Er is een
kans dat enkele kinderen nog in
Rotterdam wonen, redeneer ik, en in
de digitale telefoongids van
Rotterdam ga ik op zoek naar een
Wind met de juiste initialen. De
enige naam die ik vind is een J.J.
Wind, die mogelijk de oudste zoon,
Jean Jacques zou kunnen zijn. Ook
al zo'n Franse naam. Als ik bel wordt
er niet opgenomen. Het antwoordapparaat wordt ingesproken door ene
Nettie, die ik verder niet kan
plaatsen. Het ziet er naar uit dat
mijn zoektocht hier eindigt. Jammer,
maar we weten nu in ieder geval wie
de mens J.M.A. Wind was, ik had er
alleen nog graag een beeld, een foto,
bij gehad.

Nazaten
Na de oorlog kregen Jean Marie en
Jacqueline nog zes kinderen: drie
zonen en drie dochters. Het laatste
dat de persoonskaart ons vertelt is
dat Jean Marie op 8 juni 1967
overleed. Hij was toen pas 59 jaar
oud en als arts moet hij nog actief
zijn geweest. Zijn jongste zoon,
Bernard Elbert was toen 13 jaar.

Een week later word ik teruggebeld
door Nettie. Ze was een weekje weg
geweest, had de nummerherkenner
gelezen en was benieuwd wie haar
wilde bereiken. Ik leg uit dat ik
iemand zocht en verontschuldig mij
dat ik zomaar belde. Dan valt het
even stil aan de andere kant van de
lijn. Nee, antwoordt ze even later,
Jean Jacques woont hier niet. Maar
J.M.A. Wind was wel mijn vader. Ik
ben Jeanette Johanna, ofwel Nettie
Wind: zijn dochter.

Met deze gegevens bij de hand moet
het niet zo moeilijk zijn om contact
te zoeken met een van de nazaten,
verwacht ik. Maar wederom brengt
googelen weinig op. Een
familietrekje? De naam Wind komt
erg veel voor, zodat ook moeilijk is
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onlangs een prachtig fotoboek
verschenen met zijn werk.

Blijdorp
Nettie Wind reageert verrast op het
feit dat ik op zoek ben naar haar 45
jaar geleden overleden vader.
Nieuwsgierig is ze ook. Want zo
veel weet zij eigenlijk niet over hem,
bekent ze. 'Het was een lieve, maar
ook onvoorstelbaar bescheiden man,
hij vertelde nooit iets over zichzelf'.
Ze kijkt er van op dat hij betrokken
was bij de oprichting van een
schaakclub in 1930: 'Nooit geweten.
Hoe heet die schaakclub, zei u?'.

Nettie heeft foto's van haar vader
uitgespreid op de salontafel. Dat is
'm dus, onze man! Er zijn foto's uit
zijn jonge jaren, met een donkere
krullenbos, zijn studententijd. Er is
een trouwfoto. Je kunt zeggen wat je
wilt, maar hij heeft een prachtige
vrouw aan de haak geslagen! Jean is
dan al wat kalend. Er is ook een foto
van vlak voor zijn overlijden: een
andere man, oud en vermoeid.

Nettie (1947) ontvangt mij in haar
bescheiden appartement in Blijdorp,
vanwaar ze een mooi uitzicht heeft
op de skyline van Rotterdam. In
hetzelfde gebouw, op de zesde
verdieping, wonen ook haar zussen
Kitty (1948) en Louise (1949).
Yvonne (1943), oudste broer Jean
Jacques (1946) en broer Anton
Bernard (1951) leven ook nog.
Jongste broer Ben (Bernard Elbert,
1953) is in 2010 overleden tijdens
een helicopter-crash in Rotterdam
aan de vooravond van de Tour de
France.
Ben Wind was een bekende
fotograaf - 'de haven-fotograaf van
Rotterdam' werd hij genoemd - en
zijn werk is nog te zien in 'Galerie
Ben Wind' in Rotterdam. Er is

Jacqueline
Jacqueline, de echtgenote van Jean
en moeder van Nettie, leeft ook nog:
94 jaar inmiddels. Helaas is ze
dementerend, ze verblijft in een
verzorgingstehuis.
Nettie vertelt dat Jacqueline van
Bochove uit een muzikale familie
kwam. Ze was violiste, net als haar
moeder. Volgens Nettie leerden haar
vader en moeder elkaar kennen in
een studentenhuis. En ja, ze was al
getrouwd en had een dochtertje.
Over de achtergronden van het
huwelijk weet ze echter weinig te
vertellen. 'Het was wel een bijzonder
stel', weet Nettie.
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'Mijn moeder kwam uit een
artistieke, wereldse familie, ze heeft
nooit wat te maken willen hebben
met de streng gelovige familie van
mijn vader. Mijn opa en oma Wind
heb ik nauwelijks gekend. Mijn
vader was nog Nederlands
Hervormd, maar ging niet meer naar
de kerk'.

rood haar had, dat vonden we heel
bijzonder.'
Jean Wind overleed in 1967 aan een
kwaal aan de hartkleppen. Dat
konden ze toen nog niet opereren.
Jean Wind was nog actief als arts.
'Op de begrafenis waren zo veel
mensen. Hij was zeer geliefd bij zijn
patiënten', vertelt Nettie.

De familie Wind woonde aan de
Crooswijksesingel, waar vader zijn
huisartsenpraktijk had en moeder de
zorg voor zeven kinderen op zich
nam. Nettie: 'Met de praktijk
bemoeide ze zich niet, ze heeft nooit
de doktersvrouw willen spelen. 's
Avonds was ze vaak weg, want ze
speelde in drie orkesten.

Een relikwie
Veel meer herinneringen aan het
schakersleven van haar vader heeft
Nettie niet. Maar dan verdwijnt ze in
een zijkamertje en haalt ze een heel
oud, gepatineerd schaakbordje
tevoorschijn, waarvan de omlijsting
aan een kant is losgelaten, en een al
even gehavend houten doosje met
ouderwetse schaakstukken. 'Jean
Wind' staat er op het deksel. Op het
bord ook nog zijn initialen: J.W.

Over zijn schaakactiviteiten vertelde
mijn vader nooit veel, al weet ik wel
dat hij een keer kampioen is
geworden, van Groningen of zo'.

'Zijn schaakspel', vertelt Nettie. 'Heb
ik nog van mijn tante Jeanette, mijn
vaders lievelingszus. Ik ben naar
haar genoemd. Ze vertelde me dat hij
hier vroeger als jongetje altijd al mee
zat te schaken, zelfs onder het eten
zat hij met dat schaakbordje aan
tafel.'

Het krantenartikel uit 1934, over de
schaakvierkamp met Spanjaard, Van
Steenis en Kmoch, kende Nettie niet.
'Maar die mijnheer Van Steenis
kwam vaak bij ons thuis. Dan
verdween hij met mijn vader achter
de schuifdeur en gingen ze daar de
hele avond zitten schaken'. Ik vertel
haar dat die mijnheer Van Steenis
een vrij belangrijke figuur is geweest
in de Nederlandse schaakwereld,
maar het zegt Nettie niets. 'Ik
herinner me hem vooral omdat hij

Ontroerd neem ik het krakkemikkige
doosje in mijn handen. In de
schaakrubriek van het Utrechts
Nieuwsblad in de jaren 1920 kwam
ik J.M.A. Wind al regelmatig tegen
als oplosser van een probleem.
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Dat heeft-ie dus aan dit bordje zitten
uitvogelen, bedenk ik me. Een
relikwie.

'Wat goed dat je dit bewaard hebt,
Nettie. Wil je dit nooit wegdoen? '

Bij de foto's:
1. Jean Wind als student
2. Jean Wind als jonge arts
3. Jean Wind in de snijzaal, 1930
4. Trouwfoto 1944
5. Het schaakspel van Jean Wind
Met dank aan Nettie Wind,
Rotterdam 2012

31

De Schoonheidsprijs UCS De Rode Loper seizoen 2011-2012
Jan Prins
De commissie had deze zomer maar 12 partijen te bekijken en een beslissing te
nemen, welke partij de spiegel zou mogen winnen.
Laten we de partijen eens onder de loep nemen:
01. Balans 33/1 Taco Jansonius - Geurt van de Wal 1 – 0
Deze partij uit de derde ronde van de interne competitie duurde niet lang: slechts
15 zetten. Dat betekent dat er wat fout is gegaan in de opening. In het verslag
van Taco zien we bij veel zetten een ? al of niet gevolgd door een ! of nog een ?
Dat is terecht en bij zet 11 van Geurt meer dan terecht, wat dat betekende het
verlies van de partij
02.
Balans 33/2 Pieter bakker - Jacco Vermeulen 1 – 0
Zowel wit als zwart missen goede zetten, maar dat hoort er op ons niveau bij.
Verder een aardige partij met een leuk slot na wel een grote blunder van Jacco.
03. Balans 33/3 Jos Heesen - Louis Hijweegen ½ - ½
Jos bespreekt voor aanvang van deze partij het fenomeen tijdnood, welke ook
een schaakpartij op het eind kunnen ontsieren. Jos ziet echter geen toepassing
voor bekende oplossingen voor tijdnood in relatie met een schaakpartij, maar
die zijn er wel. Het hebben van tijdnood is bij deze partij van toepassing,
waardoor het per saldo een matige partij is geworden met een terechte uitslag.
04. Balans 33/4 Geurt van de Wal - Henk van Lingen 1 – 0
Een leuke partij waar zwart harakiri pleegt met zijn 14e zet. Als Henk iets
anders speelt dan Pd4+, wordt het een heel andere partij.
05. Pieter Bakker- René de Ruiter 1 – 0
René is achter het bord soms een lastige tegenstander (dat ondervond een
commissielid nog dit seizoen), maar ziet soms ook het gevaar niet. Met zijn zet
7. … fxe5 komt zijn koningsstelling in grote problemen. Pieter ziet goed waar
nu de zwakke plekken zitten en kan met een mooi offer de partij winnen.
Hiervoor verdient hij een EERVOLLE VERMELDING.
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06. Balans 33/5 Gerald Halve - Peter Das 0 – 1
Met 200 Elo-punten meer verwacht je van een tegenstander, die ook nog met wit
speelt of vuurwerk of een hele degelijke partij, waarin het openingsvoordeel
langzaam maar zeker te gelde wordt gemaakt. Hier echter niets van dat alles,
maar matige openingszetten doen, geen kwaliteit (terug)winnen. Dan kan een
mindere speler (met potentie laat dat duidelijk zijn) ineens boven zich zelf
uitstijgen en een goede partij neerzetten. Dat gebeurt ook hier, waardoor Peter
voor deze partij een EERVOLLE VERMELDING krijgt.
07. Peter Das- Tony Hogerhorst ½ - ½
Ook hier een goede partij van Peter, maar hij neemt hier ten onrechte (blijkbaar
toch een gebrek aan ervaring om ook tegen sterkere tegenstanders optimaal te
profiteren) genoegen met remise. Zoals hij in zijn artikel aangeeft is 26. Pd4
winnend, maar de commissie mist helaas de voor de lezers noodzakelijk analyse.
En als Fritz op het einde + 1,3 aangeeft is het aanbieden van remise toch niet het
juiste moment, al heb je niet zoveel tijd meer.
08. Internet Jacco Vermeulen - Chris Lutz 0 – 1
Een mooie pot met een hele interessante mogelijk 22e zet a4 (idee commissie),
die een nadere analyse nodig heeft. Chris heeft een strakke aanval en maakt het
heel mooi af. Op het forum ook een mooie aanvulling van Timo op de
bespreking van Chris. Een hele leuke opening die nog wel vaker op onze club te
zien zal zijn. Chris wint met deze partij de schoonheidsprijs en mag voor het
komend seizoen de spiegel een mooie plaats geven in zijn woning, al moet hij
wel deze een beetje opruimen ;-)
09. Jasper Seelemeijer - Henk Dissel 0 – 1
In de ogen van de commissie een slecht dame-offer van zwart. Wit heeft na de
aanname weliswaar een probleem met een veilige plek voor zijn koning, maar
de wijze waarop hij zich naar de slachtbank laat leiden tart elke beschrijving.
Uiteraard maakt Henk het wel mooi af, hoewel daar een grote blunder voor
nodig was.
10. Jeroen Weelink - Nico van Harten 1 – 0
Na een stuk-offer van Jeroen voor slechts één pion, maar wel met veel
overwicht, raakt Nico het spoor bijster. In plaats van Pa7 Pf6 en de wereld ziet
er al veel prettiger uit voor zwart. Wit speelt met veel bravoure en zwart
bezwijkt onder de druk. Goed gespeeld van Jeroen tegen ons erelid en
tweevoudig clubkampioen. Een terechte EERVOLLE VERMELDING.
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Puzzel: Een verloren avond
Kees Volkers
Het is aan anderen moeilijk uit te
leggen waarom je de ganse avond
voor je lol achter een paar houtjes
gaat zitten. Maar vanavond was het
weer zo ver. Ik had mijn auto pal
over de vrij-parkeren-streep
geparkeerd - hoewel ik normaal per
motor reis - en betrad de donkere
speelzaal. Daar was mijn opponent!

In de wc reageerde ik mij af met
apengeluiden. 'Wat ben ik een eikel!'
riep ik luid. 'Als ik zo speel,
mankeert er toch echt iets aan me!'
en ik ramde van woede op de
heteluchtdrogers. De juffrouw van
de retirade kwam kijken wat er aan
schortte. In rad Amsterdams gaf ze
mij te kennen dat ze dit gedrag niet
tolereerde. Ik droop af naar huis, op
zoek naar een bol arsenicum.

Het was een artistiekeling, gekleed
in T-shirt en shorts, zo iemand die
pottenbak- en origamilessen gaf en
saxofoon speelde in een dweilorkest.
Niet mijn ding. Van mij mogen ze
morgen nog een kledingvoorschrift
verordonneren. Gretig nam hij plaats
achter het met fineer ingelegde bord.

Schaken heeft vele geheimen. Zo
zitten in bovenstaande sfeertekening
allerlei namen van grootmeesters
verborgen. Zowel mannelijke,
vrouwelijke, oude en hedendaagse
coryfeeën. De opdracht is om de
grootmeesters er uit te vissen. Het
gaat om aaneengesloten woorden.
Bijvoorbeeld : 'Jezus die in zijn krib
ligt' herkennen we de Hongaarse
grootmeester Ribli. NB: een naam
kan doorlopen op de volgende regel.
Twee letterige namen (zoals Le, Bu,
So, Ni en Li) tellen we hier niet mee.
Iedere gevonden naam telt maar 1
keer. Mail jouw lijst met namen aan
secretaris@ucsderodeloper.nl. De
winnaar ontvangt naast eeuwige
roem twee consumptiebonnen. Bij
gelijk aantal wordt geloot. De
oplossing volgt in de Kerst-Balans.

Het werd een wilde partij. We
vochten als leeuwen en zaten met
rode wangen achter ons bord. Het
duizelde mij van de talloze
varianten. 'Nu 'n neut!', dacht ik en
ik spoedde mij naar de bar voor een
borrel. En daarna nog elf andere.
Een slecht idee. In deze sport is
chocomel het beste.
Na een lange orgie van offers kwam
ik met een kale koning te zitten en
bond hij me aan zijn zegekar. Ja
kinderen, het gevaar zit in een klein
broekje, zei Gerard Reeve al.
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Eerste toont vaste hand onder Kotsing Captain
Timo Können
Ik ging een half uurtje naar bed en
toen leek het wel weer te gaan. Maar
Jan heeft geen kalme rijstijl, al paste
hij die op mijn verzoek wel iets aan.
Onderweg naar Soest dus lozing no.
2 en 3 – ook nu was de timing in
orde en kon ik telkens net op tijd uit
de auto komen. Met een wit gezicht,
maar een vooralsnog kalme maag
ging ik achter het bord zitten. Ik
kwam niet goed uit de opening. Mijn
tegenstander gaf echter met een
onbesuisde zet zijn voordeel weg en
kwam daarna in gevaar door te
materialistisch spel. Ik kon een pion
naar de overkant loodsen en hij gaf
op. Ondertussen nam ik voorzichtig
een paar hapjes van een appel en
nipte een beetje van een glas cola.
Dat had ik misschien beter niet
kunnen doen.

Onze wedstrijd in Soest was snel
beslist. Na zo’n 2½ uur spelen stond
het 4-0 voor ons en kon invaller Jos
matchwinnaar worden door remise
aan te bieden. Jan had een degelijke
partij gewonnen van 2100-speler
Henk Weenink (‘Daar ben ik niet
bang meer voor sinds Guernsey,’ zei
hij), de tegenstanders van Klaas en
Seth lieten zich zo’n beetje
overrompelen en Henk versloeg
Marijke Kok in fraaie stijl, al vond
hij de partij zelf niet zo veel
bijzonders. Jos had voordeel gehad,
maar kon er net niet doorheen
komen.
Drie zwoegers waren nog bezig.
Hans had tegen Stefan Blom een
eindspel met een pion minder, maar
met ongelijke lopers. Dat zag er eerst
wel normaal uit, maar het werd
steeds gekker nadat beiden
promotiedreigingen op het bord
brachten. Majnu had een pluspion
(helaas verdubbeld) en
ruimtevoordeel in een eindspel tegen
Erik Smedema. En ikzelf was die
avond niet alleen playing captain,
maar vooral ook ‘kotsing captain’, in
Henks woorden. Ik had waarschijnlijk ’s middags op kantoor iets
verkeerds gegeten en voelde me al
misselijk worden op de terugweg in
de bus. Kon het net lang genoeg
beheersen om te kunnen uitstappen
bij een halte op loopafstand van mijn
huis – daar in de berm vond lozing
no. 1 plaats.

Terwijl ik de tijd uitzat en me zo min
mogelijk bewoog, gingen Hans en
Majnu maar door. Uiteindelijk trok
Hans’ tegenstander toch aan het
langste eind. ‘We begrepen allebei
niet veel van de partij,’ zei Blom.
‘Majnu moet oppassen dat hij niet
verliest,’ zei Jan even later tegen
mij. Majnu had een paar pionnen op
de kleur van zijn loper gezet, verloor
er toen een en vervolgens nog een.
Tegenstander speelde nu op winst.
Daar slaagde hij uiteindelijk ook in.
‘Heel mooi gespeeld’,
complimenteerde Majnu, want dat
schijnt zo geweest te zijn.
35

seizoen.
En de terugreis? Aan het begin van
de Amsterdamsestraatweg begonnen
bepaalde welbekende gevoelens toch
weer in oude hevigheid terug te
komen. Jan zette me er haastig uit bij
de eerste de beste bushalte. Terwijl
de auto wegreed had lozing no. 4
plaats. Vier keer de perfecte timing!
Maar nu moet ik stoppen, ik voel me
niet lekker…

Ik vond de sportiviteit van Hans
eigenlijk wel voldoende en had
gehoopt op een 6-2 uitslag, maar
5½-2½ kan er natuurlijk ook mee
door. Dit was een van de zwakste
teams van de poule, maar ze waren
wel net gepromoveerd en dus
waarschijnlijk in de goede
stemming. De wedstrijden winnen
die je hoort te winnen is ook een
kunst en daarom vind ik dit een
vertrouwenwekkend begin van het

36

37

Rock Bottom (De Dip 2)

In het eerste deel van de dip heb ik
mijn zielenroerselen beschreven over
zelfhaat, teloorgang en leeftijd issues
met betrekking tot het schaken. Ik
zat er een beetje doorheen,
misschien wel in een schaakmidlifecrisis.

Gelukkig niet, want anders had er nu
geen artikel geweest. Na 3 keer op
rij te te hebben gewonnen kwam ik
met wit tegenover XXX, toevalligerwijs de “aanstichter” van de dip 1.
Het werd een mooi gevecht.
XXX – XXX

Zelfs waren er gedachten om er mee
op te houden, wat ik niet zou kunnen
zonder mijn taken als Balans- en
bestuursmedewerker eerst goed over
te dragen. Ik heb mezelf dus dit
seizoen gegeven om het plezier en
de spanning weer terug te krijgen.
Daartoe heb ik in de zomer zelfs het
ZAK regelmatig bezocht om wat
nieuwe openingen uit te proberen,
wat zeer behoorlijk ging tegen flinke
weerstand.

Interne ronde 8

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5
De afruilvariant van het Frans staat
als remiseachtig te boek, maar dat
ligt toch echt aan de spelers zelf.
Oordeel zelf maar...
3…exd5 4.Ld3 Ld6 5.Pe2
Fritz is hier uit het boek, dus geen
theoretisch geneuzel meer...
Lg4 6.Le3 Pf6 7.Pbc3 c6 8.Dd2 OO 9.h3 Lh5 10.g4 Lg6 11.Lxg6
hxg6 12.O-O-O
Fritz geeft hier -0,42 aan, dus in het
voordeel voor zwart?! Snap ik niks
van.

En dan komt de eerste ronde tegen
Rene de Ruiter en gaat verloren…
Het is moeilijk te beschrijven hoe
dat heeft gevoeld, maar na analyse
van de partij kon ik tot geen andere
conclusie komen dat Rene goed
gespeeld had en ik gewoon 1 ply
diep had geblunderd, iets wat ik
tegen wie dan ook zo’n 3 keer per
seizoen doe, dus geen man
overboord toch ?!

12…b5 13.f3
Fritz vindt het niks, maar ik wel. Het
voorkomt dat er een goed paard op
e4 komt na een eventueel b4 van
zwart. Zie diagram
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18.h4! a4 19.h5!

13…Pbd7 14.Pf4 Pb6 15.b3
Fritz ziet wat beters en ik begin een
beetje te balen van mijn
siliconenklont. Het stopt het paard,
vertraagt de aanval van zwart, ik kan
nu zelf gaan denken aan een aanval,
wat zou hier mis aan zijn?!

19…g5 zwart moet kiezen tussen
drie kwaaien. Slaan op h5 ziet er eng
uit vanwege het openen van de hlijn, laten slaan op g6 idem.
20.Ph3!
Het uitroepteken is voor de alertheid.
Uiteraard wilde het paard graag naar
d3 met uitzicht naar prachtige
velden, maar dan was Pc4 weer een
hele lekkere zet voor zwart. Tevens
wint dit definitief materiaal.

15…La3+
En hier levert zwart weer een halve
pion in, F had liever a5 gezien. Maar
9 van de 10 schakers zouden dit
doen gecombineerd met daarna a5.
Die ene andere is waarschijnlijk
grootmeester... Ik ben er weer klaar
mee, uit dat ding!

20...axb3 21.cxb3 Ph7 22.Lxg5
Objectief was Pxg5 misschien beter,
maar ik was ervan overtuigd dat
zwart niet een verdediger wilde
afruilen.

16.Kb1 Tb8
Vintage XXX zet. Dreigt heel
vervelend Pc4, kan zo maar overzien
worden en aannemen is dodelijk
(zwickmuhle).

22...f6 23.Le3 Lb4 24.Dd3 Te8
25.h6!
De koningsvleugel van zwart wordt
langzaam ontmanteld. Slaan is geen
optie en 25...g5 is niet mogelijk
wegens mat in 2.

17.Ka1 a5?!
Deze stelling had ik bij de
overweging van b3 al ingeschat als
gunstig. Nu kan ik eindelijk met
aanvallen beginnen.
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de partij natuurlijk wel al uit.
36.Kxa2 Ta8+ 37.Kb1 Da7 38.Db2
Da6 39.Pe7+ Kg7?!
Op zich een begrijpelijke zet. Geeft
me wel de gelegenheid tot een mooi
mat, wat zwart ook toestaat.

Tb7 26.hxg7 Txg7 27.Lh6 Ta7
28.Pf4 De7 29.Dg6+
Ik zat wat matig in de tijd, dus zijn
twee extra zetten gauw verdiend.
Tevens zet ik wat druk op zwart om
wat te doen.
Kh8 30.Dd3 Lxc3+ 31.Dxc3 Da3
32.Dc2 Dd6 33.Pg6+ Kg8 34.Lf4
Dd7 35.Th2 Txa2+?
Helaas voor deze partij pleegt zwart
zelfmoord, hij was uitgegaan van het
terugslaan met de dame. Op zich was

40.Txh7+ Kxh7 41.Dc2+ Kg7
42.Dg6+ Kf8 43.Dg8+ Kxe7
44.Te1+ Kd7 45.De6+ Kd8
46.De8# 1-0 Wellicht mijn beste
partij sinds twee jaar.
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