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Namens de redactie prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2013 toegewenst.
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Colofon
“Another year over and what
have you done” zong John
Lennon in 1971.
Kerst en Nieuwjaar zijn bij
uitstek de momenten van
bezinning en terugblikken.
En terugblikken doet Kees
door aandacht te schenken
aan het feit dat clubtrouw
wel degelijk iets bijzonders
is in zijn artikel Het langste
lid.
Hans Bernink blikt in wijlen
Theo Koomen-achtige stijl
terug op twee eclatante
overwinningen van het 2e .
De schrijver dezes mag
terugblikken op een mooie
overwinning op Jan, iets wat
de laatste jaren nog meer
zeldzamer was geworden dan
het vinden van een bankier
met een geweten.
Een fijne Kerst en een
gelukkig Nieuwjaar gewenst,
JT
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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 :
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 en Jan Polders
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Schaakles 07: De kracht van de geïsoleerde pion (“Isolani”)
Jos Heesen
In de 18e eeuw wist Philidor het al:
“De pion is de ziel van het
schaakspel”. Het is daarom
belangrijk de zwakke en sterke
kanten van de pion te herkennen.

De specifieke Isolani op d4 zorgt
door zijn sterke centrale positie voor
meer ruimte in het centrum en
controleert de belangrijke velden e5
en c5, bovendien verschaft hij de
lichte stukken vrij spel met uitzicht
op een koningsaanval. De bestrijder
van de Isolani zal dus proberen
lichte stukken af te ruilen, om in het
eindspel met de zware stukken de
Isolani onder vuur te nemen. In het
eindspel is het bezit van een
geïsoleerde pion vaak een nadeel.

Er zijn drie basisvormen van een
zwakke pion:
1. de geïsoleerde pion
2. de achtergebleven pion
3. de dubbelpion
De interessantste uit dit rijtje is de
geïsoleerde pion. Een pion die niet
meer door zijn eigen collega’s
gedekt kan worden is een
geïsoleerde pion. Of “Pion zonder
vrienden”, zoals Tartakower het
uitdrukte. Over het feit of een
geïsoleerde pion nu zwak of juist
sterk is, wordt al heel lang
gediscussieerd.

Het thema “Isolani: zwak of sterk” is
complex en zal daarom in twee delen
behandeld worden. In het eerste deel
wordt de voordelige kant van de
geïsoleerde pion behandeld, in deel
twee komt de keerzijde aan bod.
Wit aan zet

Wat is belangrijker? Is zo’n pion
statisch zwak of dynamisch sterk?
De bekendste aanhanger van de
kracht van de Isolani, Dr. Tarrasch,
zei ooit: “Wer vor dem isolierten
Bauer Angst hat, soll kein Schach
spielen”.
Het thema “Isolani: zwak of sterk”
kwam ook vaak aan bod in de WK
matches Petrosian tegen Spasski en
Korchnoi tegen Karpov.

Benko – Filip, Wijk aan Zee 1970
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Het thema hier is: koningsaanval met
een actieve toren op de derde rij.

8...Dd6
Of 8...Lg7 9.Pg4 Ld7 10.Txh7+!
Kxh7 11.Pxf6+ Lxf6 (11...Kh8
12.Df3 Da5 13.Te7+-) 12.Dh5+ Kg7
13.Dh6#

1.Td3!
Wit wil de toren naar g3 of h3
spelen, van waaruit de zwarte koning
onder vuur genomen wordt. Deze
toren zal de zwarte koning snel
onder druk zetten.

9.Df3 Lg7 10.Df4 Db6 11.Tee3 h5
Of 11...Tc8 12.Tef3 Ph5 13.Txh5
gxh5 14.Df5+-

1...Ld7 2.Tg3 Kh8
Of 2...g6 3.Lh6 Te8 4.Te1 Tc8 5.h4

12.a5! Dd8 13.g4!
De beslissende opening wordt
geforceerd.

3.Th3 Le8
Of 3...Pxc3 4.bxc3 Le8!? 5.Ld3

13...Tc8 14.gxh5 Tc1+ 15.Kg2 gxh5
16.Teg3 1-0

4.Pxd5!
Door deze afruil lost wit zijn Isolani
min of meer op (zwart is gedwongen
om met een pion terug te nemen en
creëert daarmee voor zich zelf een
geïsoleerde pion op d5 die de witte
collega op d4 neutraliseert) en krijgt
zijn aanval dus “gratis”.

Wit aan zet

4...exd5
Of 4...Pxd5 5.Dh5! Pf6 6.Dh4 Tc8
7.Lg5! h6 8.Lxh6 Ph7 9.Lg5+5.Ld3 g6
Of 5...Tc8 6.Lxh7 Pxh7 7.Dh5+-

Newerov – Maximenko, Herson,
1989

6.Lh6 Tg8 7.Te1 Lf8 8.Lg5
Wit heeft alle tijd. Hij kan op zijn
gemak zijn troepen zo goed mogelijk
voor de koningsaanval opstellen.
Zwart is tot passieve en hopeloze
verdediging veroordeeld.

Het thema: koningsaanval door het
oprukken van de f-pion.

4

het paard niet meer redden en geeft
op. 1-0

1.Pe5!
Wit’s plan is het doorzetten van f2f4-f5, waardoor zowel de loper op b3
als de toren op f1 geactiveerd
worden. Een directe doorbraak in het
centrum was niet goed: 1.d5 Pfxd5
2.Pxd5 Pxd5 3.Lxd5 Lxg5 4.Pxg5
Dxg5 5.Lxb7 Tb8 6.Df3 0-0

Wit aan zet

1...Lc6
Verhindert het onaangename
2.Df3… wat mogelijk was na
bijvoorbeeld: 1...0-0 2.Df3 Lc6
3.Pxc6 bxc6 4.Dxc6 Dxd4 5.Tad1
Dg4 6.Le3±. Het loperpaar en het
open centrum garanderen wit een
langdurig voordeel.

Portisch – Bilek, Budapest, 1975
Thema: de doorbraak d4-d5. Wit
heeft zijn stukken optimaal
ontwikkeld en maakt gebruik van het
feit dat zwart punt d5 onvoldoende
onder controle heeft.

2.f4 0-0 3.f5! exf5 4.Txf5 Pfd5
Zwart probeert, door afruil van
stukken, de witte druk te verlichten.
5.Lxe7 Dxe7 6.Dd3 Tad8 7.Taf1
Het laatste witte stuk komt in het
spel en de druk op f7 wordt
ondraaglijk.

1.Lxf6! Lxf6 2.d5!
Met deze doorbraak in het centrum
lost wit zijn Isolani op en plotseling
werken alle witte stukken mee met
het drukken op het centrum en later
op het punt f7.

7...f6 8.Th5! g5
Of 8...g6 9.Pxg6! hxg6 10.Pxd5
Pxd5 11.Dxg6+ Dg7 12.De4! Tfe8
13.Df3 Df7 14.Dg3+ Kf8 (14...Dg7
15.Tff5) 15.Dh4 Td6 16.Th8+ Ke7
17.Th7+-

2...exd5 3.Txe8+ Dxe8 4.Pxd5 Ld8
Of 4...Lxb2 5.Pg5 g6 6.Pf6+! Lxf6
7.Lxf7+ Dxf7 8.Pxf7 Kxf7 9.Dd7+
Pe7 10.Dxb7+-

9.Pg4 Td7 10.h4 gxh4 11.Pe3 Tfd8
12.Tff5
Een dodelijke penning. Zwart kan
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5.Te1 Df8 6.Df5! Pa5
Of 6...Pe7 7.Pxe7+ Lxe7 8.Pe5+-

3...g6
Niet 3...h6? 4.Lxh6! gxh6 5.Dxh6
Tfd8 6.Pxc6 bxc6 7.Te5+-

7.Pe5+Een schoolvoorbeeld van
centralisatie!

4.La2!
Nu zwart g7-g6 gespeeld heeft, vind
de witveldige loper een beter
emplooi op a2, van waaruit hij drukt
op het belangrijke punt d5 en
tegelijkertijd de weg vrijmaakt voor
de toren op a1.

7...g6 8.Dd7 Lxd5 9.Dxc8 Lxa2
10.Pd7 Dd6 11.Dxd8+ 1-0
Wit aan zet

4...Tfd8 5.Tad1 Le8 6.Td3!
Met de dreiging Dh3-h4 en Td3-h3,
wat een dodelijke koningsaanval zou
inleiden.
6...Pxc3 7.bxc3 Pd5
Of 7...Dxa3 8.Lxe6! fxe6 9.Dxe6+
Kg7 10.Pc4 (10.Pg4!? Pxg4 11.Lxe7
Da6 12.Dxg4 Dxd3 13.Dg5 Df5
14.Lxd8 Dxg5 15.Lxg5 b5) 10...Lf7
11.Pxa3 Lxe6 12.Txe6 Kf7 13.Tde3
Td7 14.Pc4 Tad8 15.Pd6+ Lxd6
16.Txf6+ Kg8 17.Txd6 Txd6
18.Lxd8 Txd8 19.Kf1 Kf7 20.Ke2+met winnend voordeel in het
toreneindspel.

Kavalek – Pritchett, Haifa, 1976
Thema: koningsaanval door het
omspelen van de dame naar de
koningsvleugel. Zwart heeft de
controle over het blokkadeveld d5,
maar staat erg passief. Wit heeft de
mogelijkheid zijn dame naar de
koningsvleugel te spelen om
daarmee de druk aldaar te verhogen.

8.Lxd5 Lxg5 9.Lxb7 Tab8
Zwart is er in geslaagd om de
koningsaanval af te wenden, maar
dat ging ten koste van een pion. Wit
zal nu op techniek moeten winnen.

1.Dd3! Lc6 2.Dh3!
Het eerste doel is bereikt.
2...Dd6 3.Lg5!
Wit dreigt nu 4.Pxd5 en 5. Lxf6.
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10.Df3 Dc7 11.Lc6! f6 12.Lxe8 fxe5
13.Dg4 Dc4?
Met 13...Txe8!? had zwart meer
weerstand geboden: 14.Dxg5 exd4
15.cxd4 Dc4 16.De3±

1...b6?
Beter is 1...Ld7 dat weliswaar de
controle op d5 opgeeft, maar de clijn blijft gesloten. Ondanks zijn
passieve stelling zou zwart toch nog
behoorlijk tegenspel kunnen bieden
met: 2.Lxd5 Pxd5 3.Pxd5 exd5
4.Pe5

14.Lxg6!+- hxg6 15.Tg3 Lf4
16.Dxg6 Kf8 17.Dg7+ Ke8 18.Th3
1-0

2.Lxd5!
Conversie van het voordeel van een
actief stuk naar controle over de
open c-lijn.

Wit aan zet

2...Pxd5 3.Pxd5 Dxd5
De dame is een slecht stuk voor
blokkade (een paard is veel beter).
Nu komt de witte toren
binnendringen op de zevende rij.
4.Tc7!
Dit verhindert de ontwikkeling van
de loper naar b7 en neemt
tegelijkertijd de zwarte koning op de
korrel.

Antoschin – Nezhmetdinov,
UdSSR, 1967
Thema: Activiteit op de damevleugel
en verovering van de open c-lijn.
Wit heeft een
ontwikkelingsvoorsprong, maar een
directe koningsaanval is niet in zicht.
Zwart is b7-b6 met goed spel van
plan, dus wit moet snel handelen.

4...Dxa2
Of:
a) 4...Ld7 5.Pe5 Tfd8 6.De3 Le8
7.Df4 Dxd4 8.Txf7+ Lxf7 9.Dxf7+
Kh6 10.Df6 Tf8 11.Pf7+ Txf7
12.Dxd4+-;

1.Tac1!
De beheersing van de open c-lijn is
erg belangrijk. Als de witte toren
ook nog de zevende rij kan betreden,
wordt de druk op de zwarte stelling
enorm.

b) 4...Lb7? 5.Te5+- Dxa2 6.Txb7
5.Pe5 Dd5 6.De3 1-0
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Zwart gaf op. Dat lijkt wel erg
vroeg, maar hij kan niet meer onder
de druk van wit uitkomen.
Bovendien kost het afwenden van de
mataanval materiaal. Er had nog
kunnen volgen: 6...Lb7 7.f3 Tad8
(7...Tac8? 8.Td7+- Da5 9.Txb7)

8.Df4 Kg8 (8...a5 9.Txf7+ Txf7
10.Dxf7+ Kh8 11.Te4! Tc8
12.Pxg6+ hxg6 13.Th4+ Dh5
14.Txh5+ gxh5 15.Dxb7+-) 9.Pg4
Da5 10.Te2 Db5 11.Df6 h5 12.Ph6+
Kh7 13.Pxf7+-
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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!

kinderen, het gevaar zit in een klein
broekje, zei Gerard Reeve al.
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 origami-lessen 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.

In order of appearance zitten de
volgende grootmeesters in de tekst
verborgen (tussen haakjes niet
meegetelde dubbele namen):

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.

Anand, Ree, Hou, Topalov, Palo,
Parker, (Ree),Torre, Keres, Short,
Miles, Sax, Ding, (Ding), Donner,
Reti, Fine, Euwe, Wen, Wang, Tal,
Nunn, (Ree), Gelfand, Portisch,
Lange, Georgiev, Leko, Karjakin,
Lein, (Ree) en Dreev,Peng, Keene,
Speelman, Hecht, Rogers, (Reti),
Hort, Adams, Larsen

Na een lange orgie van offers kwam
ik met een kale koning te zitten en
bond hij me aan zijn zegekar. Ja

In totaal 36 unieke namen.
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Een verloren Avond: uitslag
Sommige lezers van onze herfstbalans was het ontgaan dat het om
een puzzel ging, die dachten dat het
gewoon een verhaaltje was. Voor
andere Rode Lopers werd het
speuren naar grootmeesters een ware
obsessie. Dachten ze dat ze ze
allemaal gevonden hadden en dan
zagen ze er opeens weer een, en
daarna nog een. Zoals Henk van
Lingen, die in eerste instantie tot 26
kwam, maar zijn inzending steeds
bijstelde. Toen begon John op het
forum op te scheppen dat hij er al 30
had. Dit ontmoedigde anderen
waarschijnlijk om nog verder te
zoeken. Voor Henk en Peter Das
daarentegen was dit juist een prikkel
om te proberen daar overheen te
komen.

'grootmeester' voor de oorlog geen
officiële titel. Het was meer een
eretitel die werd gegeven aan de
wereldkampioenen en hun toenmalige directe rivalen. Op grond
daarvan kunnen we Keres, Lange en
Reti tot de grootmeesters rekenen.
Een aantal namen kwam meerdere
keren voor. Ree was liefst 4 keer
aanwezig, Reti en Ding allebei 2
keer. Ze tellen echter maar 1x mee.
In totaal zaten er 36 grootmeesters in
de tekst verstopt.
Simon Gribling had er 21 gevonden
(plus 2 ongeldige), maar had al het
vermoeden dat het er veel meer
moesten zijn.
John Temming kwam tot een
verdienstelijke 30 en eindigde
daarmee op de derde plaats.

Hoeveel grootmeesters kunnen er in
zo'n klein verhaaltje verborgen
zitten?

Peter Das kwam tot 31 en werd
daarmee knap tweede.

Eerlijk gezegd waren het er meer
dan ik er zelf in had gestopt. De
oplossers waren in de archieven
gedoken en kwamen nog met Hou,
Wen, Ding, Palo, Parker en Lein,
waarvan ik me nooit bewust ben
geweest. Deze namen heb ik
gecheckt en inderdaad, het zijn
grootmeesters, dus tellen ze mee.

De winnaar werd Henk van Lingen
met een totaalscore van 33
grootmeesters! Henk miste er slechts
drie: Lange, Dreev en Hecht. Henk
kennende baalt-ie daarvan.
Tot slot: zoals Henk Dissel terecht
opmerkte op het forum zat er een
spelfout in de tekst:(Gerard) Reeve
moet zijn Reve. Jammer voor Dreev,
die doet dus de volgende keer niet
meer mee.

Ook (Max) Lange had ik over het
hoofd gezien. Overigens was
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Het Tweede op koers
Hans Bernink
Ronde 2 : Almkerk 1- RDL 2 (26 nov 2012).
Na de eerste wedstrijd tegen
IJsselstein-1 met 4-4 gelijk te hebben
gespeeld was het tweede wel toe aan
een overwinning. We willen dit jaar
tenslotte kampioen worden.
Almkerk-1 heeft gemiddeld een iets
hogere elo dan wij ( +8 punten), dus
we moeten even scherp aan de bak.

Jacco (op 3) lanceert nu een
koningsaanval, kennelijk een geliefd
tijdverdrijf bij ons team. Victor op
bord zes speelt ondertussen gelijk
op. Victor heeft 75 elopunten minder
en heeft vorig jaar nog van deze
zelfde speler verloren. Hij wil
revanche. De tegenstander van Fred
(op 7) dringt nu binnen in Freds
koningsvleugel. Met een pion winst.
Ziet er nu wel penibel uit.

Hans (op bord 5 met wit) lanceert
zijn gebruikelijke engelse
koningsaanval. Zijn tegenstander 94 jaar, chapeau! – verslikt zich er
helemaal in en gaat binnen 3
kwartier mat. 20:35 – 0-1, een
motiverend begin. Jacco (op 3) weet
kort daarop 2 pionnen te veroveren.
Pieter (op 8) ontwikkelt naar een
materieel gelijke stelling, zonder
dames, met allebei 2 torens, Pieter
een koppel paarden en zijn
tegenstander een loperpaar. Dat kan
lastig worden voor Pieter. Jos (op 1)
is bezig met een koningsaanval die
er goed uit ziet.

21:15 - Op bord 1 heeft de
tegenstander van Jos de aanval
afgeslagen, maar hier wel een pion
voor ingeleverd. Jaap, op bord 2 en
meer dan 100 elopunten minder,
speelt een degelijk pot, alles lijkt
onder controle. Pieter (bord 8) gaat
mooi gelijk op. Jacco op bord 3 heeft
kennelijk een lastige tegenstander,
hij heeft na 23 zetten nog maar 33
minuten over, zijn tegenstander nog
68, twee maal zoveel. Ook Pieter (8)
heeft na 24 zetten nog maar 33
minuten over, zijn tegenstander 66,
maar verder een gelijkwaardige
stelling.
Kees (4) verovert de vrijpion van de
tegenstander, en heeft nu zelf 2
verbonden vrijpionnen op b5, c5,
tegen een kwaliteit.

Kees offert ondertussen een kwaliteit
tegen twee pluspionnen. Het loopt
echter niet helemaal volgens plan, de
tegenstander herovert een pion, en
dringt in het centrum op met een
vrijpion. Kees in problemen? Ook
12

Jos (1) krijgt plots een
koningsaanval te verduren, mat
dreigt, of pionverlies.
21:45 - De tegenstander van Jacco
verslikt zich in de koningsaanval en
geeft een toren weg. OK, punt. Kees
(4) denkt dat hij er niet door komt,
en neemt het remise bod van de
tegenstander aan. Tussenstand nu ½
- 2½, voor ons.

Jos (1) staat onder zware druk, krijgt
een loperoffer te verduren, en
hoewel de tegenstander de directe
winst nog mist staat hij nu 2 pionnen
achter, ziet er slecht uit.
Fred (7) doet het! Hij staat riant en
heeft ook nog eens veel meer tijd.
Hij slaat de dame van zijn opponent
en wint. Olé: stand om 22:45 is 1½ 3½, voor ons.
De tegenstander van Jos knoeit in
tijdnood, speelt op zeker en laat
opnieuw een mataanval liggen in ruil
voor wat materiaalwinst. Dan raakt
Jos een toren kwijt, probeert nog met
een dolle dame remise te forceren,
maar sneuvelt met zijn laarzen aan
(hulde). 22:50 stand 2½ - 3½.

Jaap (2) krijgt plots grote problemen,
hij lijkt een loper kwijt te gaan
raken.
Jos (1) slaat de koningsaanval af ten
koste van een pion, maar is er nog
niet uit – een 2e pion staat op vallen.
Als dat gebeurt krijgt zijn
tegenstander 2 verbonden pionnen
op de g- en h-lijn. Jaap (2) raakt zijn
loper inderdaad kwijt in ruil voor
maar één pion. Problems, die 100
elopunten doen zich toch gelden. Ai,
Fred (7) raakt nog een 2e pion kwijt,
more problems.

Há, Victor bereikt zijn doel. De
tegenstander is met zijn toren te ver
gegaan, waarop Victor deze - na een
subtiel koningszetje - met het paard
kan arresteren. Dat geeft 2½ - 4½, en
wij hebben het matchpunt.
Pieter (bord 8) knokt door voor
winst en een extra bordpunt – hulde,
hij heeft wel 130 elopunten minder
dan zijn tegenstander! En ja!, een
vork met een paard levert hem een
kwaliteit op waarna de tegenstander
opgeeft.
Eindstand: 2½ - 5½ voor ons.

Pieter (8) maakt met zijn koning een
lange mooie wandeling over de hele
breedte van het bord, maar de
stelling lijkt stabiel te blijven.
22:00 - Jaap houdt het voor gezien
en legt het moede hoofd te ruste:
1½ - 2½.
Fred (7) herovert ondertussen een
loper tegen 2 pionnen achterstand,
hier lijkt licht te gaan gloren ….
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Ronde 3 : RDL 2 - Woerden 2 (12 dec 2012).
Vandaag moet ons tweede tegen de
huidige koploper van de groep,
Woerden-2. Deze hebben beide
wedstrijden gewonnen en daar 12
bordpunten uit gesleept. Wij zijn nu
4e met 3 wedstrijdpunten en 9½
bordpunten. We moeten ze dus
verslaan om kampioen te worden (nu
ja, dat willen we natuurlijk altijd ).
Aandachtspuntje: Woerden-2 heeft
toch wel iets meer elo-punten dan
wij, gemiddeld zo’n 25 per persoon.
Vechten dus!

eindspel theoretisch gewonnen is.
Nu nog doen natuurlijk.
20:45 - Pieters aanval wordt
afgeslagen en hij ziet zich nu
geconfronteerd met een verbonden
vrijpion in het centrum van zijn
tegenstander. Dit wordt lastig.
20:45 - Kees wint netjes zijn partij.
Dat is 1-0. Hans krijgt nu
problemen, zijn aanval loopt niet zo
voorspoedig. Hij heeft stukken
geofferd, maar de tegenstander weet
vooralsnog succesvol te keepen.
22:10 - Fred op bord 5, met 140
elopunten minder dan zijn
tegenstander, wint met een mooi
matje. Goed werk! Dat is 2-0.

20:15 - Kees (op bord 4) lijkt al vrij
snel op een remise-achtige stelling af
te stevenen. Vóór haf negen biedt de
tegenstander al remise aan, maar
Kees speelt nog even door. Pieter
(bord 8) offert een pion in ruil voor
een sterke koningsaanval, de stelling
van de tegenstander ligt helemaal
open. Hans (op 6) lanceert zijn
engelse aanval, en offert ook een
pion in ruil voor een open torenlijn
(h-lijn) recht op de koningstelling
van de tegenstander.

22:30 - Hans weet af te wikkelen
naar eeuwig schaak. Dat is 2½ - ½.
Misschien had Hans door moeten
spelen, hij had een dame en vier
pluspionnen tegen een toren, een
paard, een loper en een open
koningsstelling. Maar ja, weinig tijd
dus toch maar een half punt zeker
stellen, de andere borden zien er
goed uit.
22:35 - Jacco (op 3) wint! Mooie
matje door dame gedekt door
doorgebroken vrijpion. Jacco: “niet
mooi maar wel winst ”. 3½ - ½.
Gaat goed.

20:30 - Kees ruilt de torens af, en
heeft nu allen nog maar pionnen op
het bord. Kees rukt op met zijn
koning op de flank waar hij een 4 op
3 voorsprong heeft, wetende dat dit
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23:10 - Victor (op 7) lanceert een
mataanval, de tegenstander (met 50
elopunten meer) schat het totaal
verkeert in, verslikt zich en Victor
wint in grootse stijl! Dat is de
verlossende 4½ - ½.

23:30 - Jaap op bord 2, met 135
elopunten minder, maakt zijn
tegenstander met de grond gelijk!
Geweldige prestatie! 5½ - 1½.
23:35 - Jos lijkt de aanvallen van
zijn tegenstander “eeuwig” te
kunnen ontwijken, maar verslikt zich
dan in een vingerfoutje. Helaas.
En dat levert dan een eindstand van
5½ - 2½, waar we best trots op zijn!

23:15 - Pieter (60 elopunten minder)
op bord 8 geeft zich in uitzichtloze
positie gewonnen. 4½ - 1½.
23:25 - Jos, onze kopman, vecht een
heldhaftige strijd met een paard
minder, en weet zowaar de vrijpion
van zijn tegenstander te verschalken.

En dus uit drie wedstrijden nu 5
wedstrijdpunten, en 15 bordpunten.
Een goed begin.
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Illegaal
Een schaakherinnering uit Thailand
Peter Das
Wat de illegale Cambodjaanse ober
niet kon vermoeden was dat hij
iemand tegenover zich had die zich
in de achterliggende jaren door
veelvuldige oefening (en zelfs af en
toe wat theoriestudie) had
ontworsteld aan het niveau van de
huis-, tuin-, en keukenschaker.
Zonder dat ik het wilde riep ik alvast
een gevoel van triomf op door de
machteloze blik op het gezicht van
Steve in herinnering te roepen. Steve
was de Engelsman die vijf jaar
geleden op het vliegveld van Dhaka
in Bangladesh met zijn pocketsetje
naar mij toe was gekomen met de
vraag “do you play chess?”. Na
zestien zetten stond Steve mat.

K’l heette de ober die mij achter het
zeer fraai vormgegeven stenen bord
uitnodigde in het restaurant met de
originele naam Bangkok. K’l was
een Cambodjaan en zijn naam sprak
je ongeveer uit als chael in de
Engelse naam Michael. Kunstig
gebeeldhouwde stukken stonden
sierlijk zij aan zij te wachten tot ze
heen en weer zouden worden
geschoven. K’l woonde al weer bijna
twee jaar in Thailand, waar hij een
baan in dit restaurant gevonden had.
“Illegaal”, vertelde hij en hij trok er
een vies gezicht bij, alsof illegaal
zijn net zoiets was als bedorven eten.
Een muntje moest beslissen wie
begon. K’l gooide het vijf Baht stuk
hoog in de lucht en ving het op. Hij
opende zijn hand en we keken recht
in het gezicht van koning Bumhibol.
Kop, ik had wit.

De eerste zetten verliepen normaal.
Toen ik echter mijn loper geheel
volgens de logica van mijn standaard
openingsrepertoire naar het veld b5
ontwikkelde, keek K’l verstoord uit
zijn concentratie op. Hij prevelde
iets wat ik niet begreep, zette het
stuk terug naar de beginpositie en
legde vervolgens met een paar
woorden Engels en met handen en
voeten uit dat de Olifant, zoals het
stuk bleek te heten, maar één stap
schuin of recht naar voren mocht. De
grote sprong die ik had willen
uitvoeren, was niet geoorloofd.
Illegal noemde hij de zet met gevoel
voor ironie.

Illegaal, dacht ik, dat heb je hier dus
ook. Gelukkig stonden we op het
punt een spel te spelen, dat zich niets
aantrekt van landsgrenzen,
paspoorten, bruto nationale
producten, religieuze dogma’s of
politieke ideologieën. Iedereen die
het schaken beheerst, zo mijmerde ik
nogal sentimenteel terwijl ik mijn
stukken rechtzette, behoort tot een
universeel broederschap waarbinnen
over vierenzestig velden met elkaar
wordt gecommuniceerd.
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sets aan het oefenen zijn voor het
weekend. Zelfs niet als je het
vriendelijk doet. En na drie maanden
vond ik het, eerlijk gezegd,
behoorlijk irritant dat het schaakspel
hier nu ook al anders bleek te
werken.

Voor alle zekerheid ging hij de loop
van de andere stukken bij langs. Ook
de koning en de dame bleken zich
anders voort te bewegen dan ik
gewend was. Onmerkbaar voor K’l
haalde ik drie keer diep adem. Als
kind kon ik altijd al bijzonder slecht
tegen mijn verlies en af en toe
komen oude temperamenten nog
bovendrijven. Vooral als er
plotseling met regels wordt
gesjoemeld. Verliezen, tja… het
hoort er nu eenmaal bij, maar dan
moet het wel eerlijk gaan. ‘But
that’s not chess’, probeerde ik nog.
Yes, is chess.’ antwoordde mijn
tegenstander eigenwijs. Nog steeds
had hij de witte Olifant in zijn hand
en bewoog er ter illustratie mee over
het bord.

K’l liet mij alle hoeken van het bord
zien. Lijdzaam moest ik toezien hoe
het ene na het andere stuk eraf
geslagen werd. Mijn witte stukken,
leken extra wit als hij ze met zijn
donkere vingers vastpakte om ze als
gesneuvelde soldaten naast het bord
te zetten. Gedwee onderging ik de
afslachting. K’l had plezier in het
spel en benadrukte zijn briljante
combinaties door de stukken met
harde klappen op het bord neer te
laten komen. Al gauw stond ik mat
en K’l stelde voor om nog een keer
te spelen. Na drie kansloze
verliespartijen had ik me enigszins
aangepast zodat ik de vierde keer
remise kon houden. Hij keek wat
bedremmeld en stelde geen vijfde
partij meer voor. Hij moest weer aan
het werk.

K’l en zijn Olifant waren illustratief
voor wat ik de afgelopen maanden in
Thailand en Laos vaker had
meegemaakt. Dingen die anders
gingen dan thuis. Op een vakantie
van drie weken is dat leuk en dan
noem je het exotisch, maar na drie
maanden kan het soms ergerlijk
worden. Na drie maanden is het niet
leuk meer dat ja zowel ja als nee kan
betekenen, zodat je niet weet of de
taxi die je besteld hebt nu wel of niet
komt. Na drie maanden begint het
behoorlijk vervelend te worden dat
het niet ‘culturally sensitive’ is om
iets van de voortdurende
geluidsoverlast buurkinderen te
zeggen die met hun thuis-karaoke

Twee weken later bezocht ik
opnieuw de plek waar K’l mij zijn
schaakspel had geleerd. Ik kwam
erachter dat er ook dingen zijn die
wel net zo gaan als thuis: “Hij was
hier illegaal en regels zijn regels.”,
was het enige wat zijn collega zei.
Zijn schaakbord had hij
meegenomen, terug naar Cambodja.
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SGS-snelschaak teamkampioenschap.
Jacco Vermeulen
Klokslag 10:30 of 10 uur - mijn
geheugen is op de vroege ochtend
niet zo best- was ik als laatste bij het
verzamelpunt: Huis aan de Werf. Ik
had geen tijd meer gehad om geld te
halen, maar er vast iemand die mij
20 euro kon lenen. Timo wilde in de
oude Volvo van Majnu. Ik nam
plaats in de nieuwe Astra station van
Jos. In een kalme rit ging het
richting Bunschoten of Spakenburg,
dat is mij nooit geheel duidelijk. Het
is net Naarden en Bussum, je weet
nooit precies waar je bent. (Hoe
iemand ooit een lied heeft kunnen
schrijven over de bus van Naarden
naar Bussum is mij dan ook geheel
onduidelijk. Die stadjes liggen aan
elkaar vastgeplakt- maar dit geheel
terzijde.)

naast een dorpje, kan hier zijn slag
nog slaan. De school met de Bijbel
staat er prominent in het dorp, dus
enige christelijke levensovertuiging
is wel aan te raden.
10 minuten later komen we aan op
de bikkersweg waar het eigen
gebouw van En Passant staat.
Rustiek gelegen op een
bedrijventerrein. En opmerkelijk
genoeg naast een moskee. Ook
Bunschoten verandert.
Ons team bestaat op bordvolgorde
uit Timo, Majnu, Jos, ik, Ben, Frank
en Henk vL. Wij spelen niet in het
En Passant gebouw maar in het iets
verderop gelegen zanglokaal. De
piano is gesponsord door de lokale
bedrijven. De ruimte is groot
genoeg. De tafels zijn ietwat krap,
maar met de 10 minuten potjes en de
Zwitserse indeling die relatief veel
tijd kost, zit je toch nooit lang aan
die tafels.

De route wordt bepaald door de
routeplanner, deze heeft nooit
gehoord van verkeersdrempels of 60
kilometerzones en smalle dijken.
Dat is de reden waarom we vlak
nadat we afscheid hebben genomen
van de A1 en 5minuten wachten op
de open (of dichte) brug, we links
afslaan richting Eemsdijk, zo mijden
we wel de verschrikkelijke polder
van Eemnes. Net zoals vorig jaar
overigens. Net zoals vorig jaar staan
daar ook huizen te koop. Wie nog
een landelijk gelegen huis zoekt

Ik snel de bar in om de broodnodige
koffie te scoren. De rest van het
team gaat een kijkje nemen bij de
zangvereniging. In de tussentijd kom
ik erachter dat Timo ook het
pinautomaat gemist heeft. Hij leent
geld bij Jos, nadat hij dat eerst bij
mij heeft geprobeerd.
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Het tweede kopje koffie doe ik
samen met de rest van het team. Zo
opwindend is zo’n zangvereniging
ook niet. Bij de bar informeer ik naar
een nabij gelegen pinautomaat. De 1e
ronde begint pas om 11:30 dus ik
heb ff tijd. De makkelijkste methode
blijkt het zwembad te zijn wat op
100 meter lopen ligt. Jawel,
Bunschoten heeft een zwembad. In
het zwembad is een kinderfestijn aan
de hand. Aan de bar betaal ik 21,50
voor een kopje koffie en krijg ik 20
euro contant terug, gezien de prijzen
bij En Passant (1 euro voor koffie,
1,50 voor een pilsje –als je Amstel
als pils mag kwalificeren- en 1 euro
of 1,20 voor een broodje) is dat ruim
voldoende.

en we maar 6 borden hebben
rouleren we. Henk staat er de 1e
ronde naast. Frank de 2e enzovoort.
Na de eerste ronde nipt verloren te
hebben spelen we 3-3 tegen
Rivierenland 2. Het dieptepunt is
dan nog niet bereikt, we bereiken
even de laatste tafel, maar winnen
dan net vaak genoeg om de bye voor
te blijven. Uiteindelijk belanden we
net boven de middenmoot. Alle
teams onder ons hebben de gratis
punten gehad van de bye die wij dus
hebben voorkomen.
Qua schaken kwam iedereen wel aan
zijn trekken. Niemand schiet echt
naar boven of onder uit met zijn
score. Zelf ben ik ook wel tevreden
over mijn eigen schaak al is de partij
tegen Soest een dieptepunt. Terwijl
ik in een moeilijke stelling 3, 5 en 7
ply combinaties uitreken, mis ik de 1
ply aanval op mijn dame. Jammer
dan, maar er zijn en waren nog 7
andere potjes. Het voordeel van een
snelschaaktoernooi.

Ik drink mijn kopje koffie op terwijl
ik wat door het AD blader en wat
blikken werp op de jonge moeders
die achter het glas hun kroost voor
verdrinking behoeden.
Teruggekomen bij de
zangvereniging, is de rest van het
team in training, al gebruiken ze het
halve tempo, 5 minuten pppp, dat we
bij het toernooi niet zullen
gebruiken.

Hoewel snelschaak, door het tempo
van 10 minuten pppp is het
nauwelijks snelschaak te noemen.
Daarnaast zijn we om 18 uur weer
terug bij Huis aan de Werf dat
betekent dat ik effectief maximaal
160 minuten heb geschaakt in 8 uur.
Dus de meeste tijd ben je toch aan
het wachten terwijl je voor een
schaaktoernooi komt.

Eindelijk begint de eerste ronde
direct tegen Amersfoort, met Bram
van de Berg aan het eerste bord
lijken ze een geduchte kanshebber,
maar na Bram lopen de elo’s snel
terug. Aangezien we met 7 spelers
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Mijn eerste snelschaaktoernooi ooit
in 1986 speelde ik 23 potjes in een
round-robin toernooi. Ik begon toen
met 13 nullen op rij maar eindigde
toch met 5,5 punten. Dat was een
memorabel toernooi. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik toen aan het eind van
de dag kapot was, maar had wel leuk
en veel geschaakt. In de huidige
opzet zal dit teamkampioenschap het

toernooi niet memorabel worden.
Dat is eigenlijk wel jammer want de
locatie is goed genoeg en de
organisatie was niet slecht. En
jammer dat de viskar er niet was.
Tot slot de statistieken:
Timo 4,5 uit 8, Majnu 3,5 uit 8, Jos
4,5 uit 8, Jacco 3,5 uit 8, Frank 5 uit
7 en Henk 4,5 uit 7.
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Het langste lid: Laureaten bij De Rode Loper
Er is een tijd geweest dat mensen
hun leven lang voor hetzelfde bedrijf
werkten. Een vaak grauw bestaan
met twee lichtpuntjes: na 25 en 40
jaar krom liggen voor een
hongerloontje mochten ze met de pet
in de hand naar het hoofdkantoor,
waar de baas ze een schouderklopje
gaf en een speldje en een doos
sigaren.

individualistisch ingestelde mensen.
We wisselen net zo makkelijk van
werkgever, partner of vereniging als
van schoenen.
Des te meer is het te waarderen dat
er nog zoiets bestaat als clubtrouw.
Het bestuur van UCS De Rode
Loper beseft dat de vereniging hierin
de afgelopen jaren schromelijk
tekort is geschoten. Hoe lang
mensen aan de club verbonden
waren, hield niemand meer bij en
dus werd ook gewoonweg vergeten
wie er al 25 of zelfs 40 jaar aan de
club waren verbonden.

Ook bij de voetbal- of
postduivenvereniging was het goed
gebruik om hondstrouwe leden met
een bronzen, zilveren of gouden
speldje te eren. Meestal ging het om
leden die zich ook nog meer dan
verdienstelijk hadden gemaakt voor
de club door allerlei
vrijwilligerstaken op zich te nemen.

Het bestuur heeft gemeend dit falen
te moeten goedmaken en blijk van
waardering voor clubtrouw - hoe
symbolisch ook - weer in ere te
herstellen. Ze heeft in de archieven
gezocht hoe lang de huidige Rode
Lopers lid zijn van de club en deze
gegevens zullen voortaan in de
leden-database worden bijgehouden.
Het kersttoernooi leek het bestuur
een uitgelezen gelegenheid om de
vergeten laureaten alsnog in het
zonnetje te zetten. Dat daaronder
ook leden uit het bestuur zijn is
helaas onvermijdelijk, maar het
bestuur vertrouwt erop dat men
begrijpt dat deze actie een hoger
doel dient dan het steken van een
veer in eigen sigarendoos.

Bij onze schaakclub zijn deze
goedbedoelde gebruiken sinds de
fluwelen revolutie van 1985 - toen
de oude naam UCS symbolisch
werd ingeruild voor de nieuwe naam
UCS De Rode Loper - een beetje in
onbruik geraakt. Weliswaar zijn er
nog drie erelidmaatschappen
uitgereikt, maar dat ging dan ook om
mensen die liefst 50 jaar (!) aan de
club verbonden waren, waaronder
Nico van Harten en Jan Polders.
Dergelijke lange verbintenissen
worden echter zeldzamer. We leven
in een steeds vluchtiger wordende
maatschappij met steeds meer
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Hieronder de leden die 25 jaar of
langer lid zijn van UCS/UCS De
Rode Loper. Behalve Nico van
Harten en Jan Polders gaat het om
negen personen.

geweest, geen geringe prestatie in
het tijdperk Prins-Singelenberg.
Peter Z. en Hans N. waren vaste
subtoppers, die vaak voor het eerste
uitkwamen. Allen behoorden (en
behoren) tot de harde kern van
mensen die bepalend waren voor de
bijzondere 'clubcultuur' van De Rode
Loper.

Nico van Harten
09-50
Jan Polders
09-51
--------------------------------------Jan Prins
09-72
Toon van der Ouderaa 11-74
Dirkjan Langerak
02-79
Peter Zwijnenburg
02-82
Hans Nijland
04-82
Marjolein Swinkels
11-84
Alex IJzerman
02-86
Kees Volkers
09-86
Dick de Bruin
09-87

Dirkjan en Peter zijn inmiddels
Gouden Loper, en vooral Dirkjan
zien (en horen) we nog vaak op onze
speciale toernooien. Hopelijk komt
'het gevoel' bij Peter ook weer terug.
Hoewel Hans even geen lid was toen
hij in 1992 voor zijn werk naar de
Philipijnen moest, hoort hij
natuurlijk in dit rijtje thuis.

Hans Bernink ('88) en Chris Lutz
('89) zijn kandidaat laureaten.

Ook Dick is onderdeel van de oude
kern. Sterke, vriendelijke subtopper,
altijd ontspannen, iemand die we
graag weer vaker op de club zouden
zien.

Icoon
Jan Prins, clubicoon en 13-voudig
clubkampioen, is zelfs al langer dan
40 jaar lid! Schande natuurlijk dat
dit onvermeld is gebleven.

Grote onbekende - hoewel niet voor
de mensen uit bovenstaand rijtje zal Alex IJzerman zijn. Al jaren
probeer ik Alex weer naar het
clublokaal te lokken, maar het komt
er maar af en toe van. Toch al 26
jaar vol lid en trouwe contributiebetaler. Alex, kom op jongen!

Toon is ook bijna 40 jaar bij de club.
Met Marjolein, Dirkjan, Peter en
Hans behoorde hij tot de jonge
generatie die aan de wieg stond van
de het nieuwe UCS, met de
toevoeging 'Rode Loper'. Toon en
Marjolein waren beiden jaren lang
voorzitter van de sterk verjongde
schaakclub.

Tot slot Kees Volkers. Ja, ik sta er
zelf ook bij. 26 jaar alweer. En met
veel plezier. Wat moet je er meer
over zeggen? Tempus fugit...

Dirkjan speelde jaren lang in het
eerste en is zelfs clubkampioen
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Een schattige situatie
Timo Können
was het net als in die partij van me
tegen DBC: een overhaaste
inschatting van de ‘situatie’. Alleen
deze keer als teamcaptain. Uit de
verwoording van Vegtlusts verzoek
om met twee personen vooruit te
komen spelen maakte ik op dat ze
anders niet compleet konden
opkomen, en dat wilde ik het
dorpsclubje niet aandoen. Ik had al
toegezegd voordat anderen me erop
wezen dat het wel op z’n plaats was
geweest even door te vragen: ging
het nou echt om geen invallers
kunnen vinden, of alleen om
invallers die naar je zin niet sterk
genoeg zijn? Achteraf bleek het dat
laatste. Mea culpa, mea maxima
culpa, mea pessima culpa.

‘Kan een situatie ook al schattig
zijn?’ vroeg Klaas met kenmerkende
ironische verbazing. We zaten met
z’n vijven op elkaar gepakt in de
auto van Majnu en op een
wegsplitsing in Maarssen-dorp
werden we opgehouden door
onhandige manoeuvres van andere
auto’s. Ik vond dat een schattige
situatie en Klaas moest natuurlijk op
die woordkeus reageren. Ik bleef
uiteraard vierkant achter mijn
opvatting staan, maar daarmee bleek
het schattige voor die avond
(afgelopen vrijdag, voor wie dit
direct na het Kersttoernooi leest) wel
zo’n beetje op.
Het ‘vlaggenschip’ is een beetje in
zwaar weer beland. Na de
afgetekende overwinning in de
eerste wedstrijd kwam het
ongelukkige thuistreffen tegen DBC,
waarin we na een uur op alle borden
overwicht hadden, maar de helft van
ons zich op meer of minder
dramatische wijze vergiste en
uiteindelijk een nul moest
incasseren. Zo had ikzelf al in de
opening een toren gewonnen, dacht
dat het een beetje afgelopen was
voor mijn tegenstander en
onderschatte zijn tegenspel zodanig
dat ik op het laatst nog kon opgeven.

Maar goed, ook tegen een Vegtlust
met weinig invallers moesten we
natuurlijk gewoon winnen. ’t Zat
alleen een beetje niet helemaal mee.
De vooruitspelende Jan had met
karakteristieke verve urenlang een
zeer slechte stelling verdedigd,
tenslotte een remise-eindspel bereikt
en zich toen onkarakteristiek alsnog
laten foppen. Seth was tezelfdertijd
verschrikkelijk geterroriseerd door
Marlies Bensdorp, die per zet maar
een minuut bedenktijd uittrok en
ondertussen problemen op het hoofd
van haar tegenstander bleef stapelen.
Onze man moest zelf natuurlijk des
te langer nadenken en had op het
laatst helemaal geen tijd meer om
oplossingen te vinden.

Tegen Vegtlust in Maarssen wilden
we ons natuurlijk graag revancheren.
Maar de wedstrijd was al onder een
kwaad gesternte begonnen. Eigenlijk
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Vorig seizoen waren de middelste
vier borden, waar met grote
vasthoudendheid hele en halve
punten werden gered, de grote
puntenmakers. Nu valt het op dat
juist daar punten cadeau worden
gegeven. Een kleine statistische
fluctuatie, vermoeden we.
Hoopgevend is in ieder geval dat er
aan de andere borden juist beter
gescoord wordt dan vorig seizoen.
En je moet relativeren: we hebben
twee keer verloren van ongeveer
gelijkwaardige teams, wat kan
gebeuren als het niet helemaal lekker
loopt. Nu de schouders eronder om
de punten binnen te halen. O ja, onze
volgende wedstrijd is tegen het zeer
sterke Amersfoort 2. Dus, lezer, kom
niet jammeren als het nog niet
meteen lukt, maar mochten we voor
een verrassing zorgen, kom dan wel
juichen.

Twee dagen later dus met 0-2 op
naar Maarssen. De schattige situatie
op de weg, de fraaie oude
pastoorswoning waarin we aantraden
en het feit dat we er eerder waren
dan al onze tegenstanders zorgden
eerst nog voor vrolijke noten. Verder
deden Hans en Majnu hun ‘plicht’ en
gaven hun tegenstanders weinig
kans, won invaller Jos op
interessante wijze en wist Klaas na
vier uur spelen een sterke knakker
op remise te houden. Maar Chris
verloor regelmatig en ik wist een
gewonnen stelling eerst te laten
glippen en toen zelfs nog te
verliezen. Beslist geen schattige
situatie! Nee, iets heel anders: ‘’t Is
een akelige situatie. Ik ben mijn
hoofd volkomen kwijt,’ zoals Doe
Maar lang geleden zong. 4½-3½
voor Maarssen. Conclusie: bah.
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Het werd weer eens tijd
XXXX XXXX
In ronde 13 mocht ik aantreden
tegen XXX, waar ik in de laatste
jaren, ook met wit, nogal weinig in
de melk te brokkelen had. Sinds het
vertrek van enkele sterke spelers valt
er sowieso weinig te halen tegen
XXX en op het forum werd al
voorzichtig geopperd dat XXX intern
nog heel lang op 100% zou blijven,
want wie zou hem kunnen stoppen?

maar daar wel heel veel van weet.
Zelf heb ik een heel breed repertoire,
maar merk wel dat ik nu niet meer
de ‘kracht’ heb om b.v. een
superscherpe opening zoals het
Lettisch, wat ik jaren gespeeld heb,
nog te spelen. Eenvoudigweg omdat
er teveel is om te onthouden en dat
kan ik niet meer (zo goed). Kasparov
heeft daar in zijn briljante serie ‘My
great predecessors’ een interessante
opmerking over. Op een bepaalde
leeftijd ga je ‘verkalken’ (calcify). Je
steekt steeds minder energie in
bepaalde openingen en de nieuwtjes
daarvan en gaat steeds meer
vertrouwen op dat wat je nog wel
weet. Zelf zit ik nu ook in dit proces,
daar waar ik vroeger de
hoofdvarianten inging, speel ik met
Frans nu gewoon de afruilvariant.
Komt er geen voordeel uit, so be it.

Hoewel ik op het forum wat luchtig
gebluft had dat ik dat wel zou doen,
bleek dit tot mijn eigen verbazing
nog uit te komen ook en eigenlijk
zonder ooit echt in moeilijkheden
gekomen te zijn. Was het
onderschatting, een offday, of
gewoon een goede partij? Oordeel
zelf!
1.e4 e6?!
XXXX die Frans speelt? Nog nooit
gezien bij hem en ik vroeg hem
gewoon wat dit betekende. “Ach, je
moet soms eens wat anders hè” was
zijn antwoord. Ik vertrouwde het
voor geen meter. Zou ie wat
gevonden hebben in mijn partij tegen
Jos?

2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ld3 Pc6 5.c3
Pf6 6.Lf4 Ld6 7.Lxd6 Dxd6
Natuurlijk heeft wit hier geen
voordeel, maar is wel flexibel in de
mogelijkheden. Een korte of lange
rochade, dame naar c2 of b3 etc.
8.Pf3 Lg4 9.Pbd2 De6+
Hier leek het me dat zwart niet als
eerste wilde rocheren en dus maar
schaak geeft. Op zich niks mis mee.

De kracht van XXXX, en b.v. ook bij
Hans N en Chris, is dat hij op ver
gevorderde leeftijd -voor schaken
dan- een heel ‘dun’ repertoire heeft,
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ook eerder zwart, had gewoon op d4
moeten ruilen.

10.De2 0-0 11.Dxe6 fxe6
De engine vindt dit geen probleem,
maar ik vond een achtergebleven
pion op e6 wel lastig lijken voor
zwart want terugslaan met de loper
ziet er onzinnig uit.

21.Tfe1 Kf7?
Dit is wel de boosdoener! Uiteraard
moet de koning gecentraliseerd
worden, maar dit is echt te vroeg.

12.0-0-0 a6 13.Tde1 Tae8 14.h3
Lf5 15.Lxf5 exf5
Het staat volkomen gelijk en dacht
hier “ Het zal wel remise worden,
maar ga het niet aanbieden”.

22.Pe5+!
Pas mijn eerste uitroepteken, maar
krachtig genoeg. Er dreigt slaan op
c4 en wint dan doorslaggevend
materiaal, dus zwart heeft niet veel
beter dan :

16.Pe5 Pe4 17.Pxc6 bxc6
Ook hier zit de engine niet mee,
maar een dubbelpionnetje kan op
termijn toch wel vervelend zijn?!
Eerst slaan op f2 werkt niet omdat
het paard teruggaat naar e5 en daar
ook d3 dekt.

22…Txe5 23.dxe5 Ke6 24.Txe4!
Het is heel verleidelijk om de
kwaliteit voor te blijven, maar na een
poosje nadenken kon ik niet zien hoe
zwart dit tegen mij zou kunnen
houden, want hoewel zwart terecht
wordt gevreesd in dit gebied, is hij
niet de enige die een aardig eindspel
kan spelen.

18.Thf1 f4 19.Pf3 c5 20.Te2 c4?!
Zwart dacht dat dit een fout was,
maar Fritz denkt nog steeds in
termen van +0,16. Grappig is dat na
mijn volgende zet Fritz ineens naar
boven de +0,3 gaat. Ik geloof hier

24…dxe4 25.Txe4 f3 26.g3 Tf5
27.Kd2!
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Nu staat Fritz teller op +2,5.
Uiteraard is dit gewonnen, maar er
zijn andere factoren in het spel :

Hier besloot ik het rustig aan te
pakken, tijd zat, zwart heeft
helemaal niets.

 Ik had inmiddels een paar
bokkies op
 Er komt nog wel eens een
blundertje uit mijn handen
 XXXX XXXX

33…h6 34.a4 Tf6 35.b4 Kc7
36.Tc5 Kb6 37.c4 Kb7 38.Te5 Ka6
39.Ke4 1-0
Hier gaf zwart op, wit kan zelf
bepalen hoe ie wint. De laatste zetten
moeten een martelgang geweest zijn
voor zwart. Het feit dat zwart niet
eens wilde analyseren gaf mij het
idee dat ik hier een puike partij had
neergelegd.

Maar hoewel mijn hart bonkte, had
ik dit keer geen angst om te winnen!
27…g5 28.Ke3 Tf7 29.Txc4 Kd5
30.Ta4 Kxe5 31.Ta5+ Kd6
32.Txa6+ c6 33.Ta5!
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