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  Even leek het erop dat het  
  de dunste Balans ooit zou 
     worden, maar ziedaar, rond 
  en over de deadline stroomt  
  er toch nog kopij binnen. 

Op het moment dat ik dit 
 schrijf, zondagavond half 
 negen, wacht ik nog op een 
bijdrage van Timo. Geen 
wonder dat ie zo vaak in 
tijdnood komt… 
 
In deze editie zoals gewoon- 
lijk een schaakles van Jos, 
een paar mooie partijen van  
Klaas, Jos en Rene de Korte, 
waarbij de laatstgenoemde 
zeer fraai wint. Naspelen! 
 
Ook heeft Kees weer een hele  
leuke puzzel waarbij dit keer 
(ex)Rode Lopers gezocht 
moeten worden. Helaas kan 
ik niet meedoen omdat Kees 
me het document met de  
antwoorden heeft gestuurd… 

En ziedaar, ik zie de mail 
van Timo binnenkomen, ik 
ga gauw weer aan de gang! 

JT 
  
     

  

Colofon 

De Balans is het clubblad van UCS De 
Rode Loper en verschijnt minimaal 4x per 
jaar. 

Kopij kun je sturen naar : 
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Kees Volkers 
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Schaakles 08: De kracht van de geïsoleerde pion (“Isolani”) deel 2 

Jos Heesen 

In de strijd om het wereldkampioen-
schap tussen Kasparov en Kramnik 
stond het thema van de zwakke 
geïsoleerde pion een aantal malen op 
het programma. In de vorige les 
hadden we het over de kracht van de 
geïsoleerde pion, in deze les 
belichten we juist de statische 
nadelen. 

In de meeste gevallen in het eindspel 
is een Isolani zwak. Het is daarom 
duidelijk dat als je het tegen een 
geïsoleerde pion moet opnemen, het 
verstandig is om de lichte stukken af 
te ruilen en op het eindspel aan te 
sturen. Vrijwel elke afruil van lichte 
stukken is gunstig voor de bestrijder 
van de geïsoleerde pion. Er is echter 
een uitzondering: de vijandelijke 
loper die dezelfde kleur heeft als het 
veld waarop de Isolani staat. Die 
loper kan beter niet afgeruild worden 
omdat hij vaak tot passiviteit 
gedwongen is. Van die passiviteit 
kan vaak goed gebruik gemaakt 
worden. 

Bij het bestrijden van de Isolani is 
het belangrijk om het veld VOOR 
deze pion onder controle te krijgen. 
Deze methodiek werd ontdekt door 
Nimzowitsch: “...den isolierten 
Bauern erst blockieren, dann 
angreifen”. De blokkade van de 

Isolani maakt bovendien het afruilen 
van lichte stukken eenvoudiger. 

Een andere efficiënte methode om de 
geïsoleerde pion op d5 te bestrijden, 
is door afruil over te gaan naar de 
strijd tegen het hangende 
pionnenduo d5-c6, waarbij de strijd 
zich verplaatst naar de zwakke pion 
op c6. De pion op c6 is nauw met de 
pion op d5 verbonden, en kent 
dezelfde sterke en zwakke punten. 
Een typische methode bij de strijd 
tegen de hangende pion c6-d5 is de 
blokkade van het veld c5 (hiervoor is 
een paard het beste geschikt), 
waarna later c6 onder vuur genomen 
wordt door paard en toren. 

Laten we maar eens kijken hoe dat in 
de praktijk gaat... 

 Wit aan zet 

Botwinnik – Sagorjanski, 
Swerdlowsk, 1943 
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Hier is de geïsoleerde pion zwak, 
omdat zwart geen activiteit kan 
ontplooien. De beste vrienden van de 
Isolani zijn de paarden en (in dit 
geval) de zwartveldige loper, omdat 
zij het blokkadeveld d4 controleren 
kunnen; maar die loper is al van het 
bord. Wit heeft dat al met de afruil 
van een paar lichte stukken voor 
elkaar gekregen. 

1.Pe5! 
Wit dwingt nog een welkome ruil af. 
Na de afruil van het paard krijgt wit 
de controle over het veld d4 en 
versterkt daarmee de druk op de 
Isolani d5. 

1...Pxe5 2.Dxe5 Dc5 3.Lf3 
Alle witte stukken hebben de 
eenzame pion nu in het vizier. Wit 
dreigt nu met e3-e4. 

3...b6 4.Db2 Tc8 5.De5 
Tijdwinst. 

5...Tcd8 6.Td4 a5 7.g4! 
De zwarte stukken zijn gebonden 
aan de verdediging van de pion op 
d5. Zwart heeft verder geen 
tegenspel. Wit’s taak is nu het 
creëren van een tweede zwakte, 
bijvoorbeeld op de koningsvleugel, 
want daar heeft wit een meerderheid. 
Het zal dan voor zwart zeer lastig 
worden om zowel de tweede zwakte 
als de pion op d5 te verdedigen. 

7...Dc6 8.g5! hxg5 9.Dxg5 
Wit dreigt met Td4-h4 en Dg5-h5. 

9...f6 
Of 9...Lxh3?! 10.Th4 Le6 11.Dh5 f5 
12.Dh7+ Kf8 13.Dg6 met een sterke 
aanval. 13...Dd6 14.Th8+ Lg8 
15.Dxf5+ Df6 16.Dh7 

10.Dg6 Lf7 11.Dg3 f5?! 
Na deze zet is het voor wit 
makkelijker om de zwarte 
koningsvleugel onder druk te zetten. 

12.Dg5 De6 13.Kh1! 
Ter voorbereiding van Td1-g1. 

13...De5 14.Tg1 Tf8 15.Dh6 
Dreigt Td4-h4. 

15...Tb8 16.Th4 Kf8 17.Dh8+ Lg8 
18.Tf4 Tbb7 19.Tg5 Tf7 20.Dh5   
1-0 

 Wit aan zet 

Belawenez – Rauser, Moskou, 
1937 
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Dit stellingtype komt vaak in het 
eindspel voor. Wit heeft een paard 
tegen de witveldige loper. De 
bewegingsvrijheid van die loper is 
door de Isolani op d5 sterk 
ingeperkt. Wit heeft een stabiel 
voordeel. De witte koning moet 
uiteindelijk op veld d4 terecht 
komen. 

1.Kf1 Kf8 
1...Kg7 verdiende de voorkeur want 
dat is de kortste weg naar e5. 

2.f3 
Noodzakelijk want op 2.Ke2? komt 
2…d4! 

2...Ke7 3.Ke2 Ke6 4.Kd3 Ke5 5.f4+ 
Ke6 6.Kd4 Kd6 
Alleen een zwakke pion op d5 is 
waarschijnlijk onvoldoende voor de 
winst, daarom moet wit een tweede 
zwakte afdwingen. 

7.b4! 
Eerst wordt de damevleugel 
vastgelegd. 

7...Ke6 8.b5! 
Dat is weer noodzakelijk. Voordat 
wit met paardmanoeuvres kan 
beginnen, moet hij zich wapenen 
tegen Lf1. Als zwart dat zou kunnen 
spelen, dwingt hij g2-g3 af, waarna 
de marsroute van de koning naar h3 
open ligt. 

8...Lb7 9.Pa2 Kd6 10.Pb4 Ke6 
Zwart wacht af. Met f7-f6 en h7-h6 

had hij het vastleggen van de 
pionnen op de koningsvleugel 
kunnen verhinderen. 

11.g4! 
Nu dreigt wit met Pb4-c6. Meteen 
Pc6 was niet goed: 11.Pc6 Lxc6 
12.bxc6 Kd6 13.c7 Kxc7 14.Kxd5 
f5! En wit kan niet meer winnen. 

11...f5 12.g5! Kd6 13.h3 
Wit wil de pion opstoten naar h6, 
waarna een paardoffer op f5 of g6 
mogelijk is. Wit probeert steeds 
nieuwe dreigingen te creëren, die 
zwart uiteindelijk niet allemaal meer 
pareren kan. Niet goed was:13.h4 
Ke6 14.Pa2 Kd6 15.Pc3 Ke6 16.Pe2 
Lc8 17.Pg3 Ld7 18.a4 Le8 waarna 
zwart kans heeft gezien om h4-h5 te 
verhinderen. 

13...Ke6 14.Pa2 Kd6 15.Pc3 Ke6 
16.h4 Kd6 17.Pe2 Lc8?! 
Beter was 17...a6!? 

18.Pg3 Ld7 19.a4 Ke6 20.h5 Le8 
21.h6 
Het is wit gelukt nog twee zwaktes 
af te dwingen: a7 en h7. Nu wordt 
het zwart teveel. 

21...Kd6 22.Pe2 Ld7 23.Pc3 Le6 
24.Pa2 Lf7 
Of 24...Lc8 25.Pb4 Lb7 26.Pd3 Lc8 
27.Pe5 Le6 28.Pxg6!+- hxg6? 
29.h7+- 
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25.Pb4 Le6 26.Pc6 a5 27.bxa6 
Kxc6 28.a7 Kb7 29.Ke5 Ld7 
30.Kf6 Lxa4 31.Kg7 b5 32.Kxh7 
b4 33.Kxg6 b3 34.h7 Le8+ 35.Kf6 
b2 36.h8D b1D 37.a8D+ Kxa8 
38.Dxe8+  1-0 

 Wit aan zet 

Bareev – Farago, Italië, 1990 

Wit heeft een duidelijk voordeel. De 
witte koning staat klaar om d4 in 
bezit te nemen. De witte torens staan 
actief opgesteld, zodat het makkelijk 
wordt om zwaktes te creëren in het 
zwarte kamp. In een eindspel is het 
voordeel van de strijd tegen een 
Isolani alleen, vaak niet voldoende 
voor de winst. Wit moet daarom 
eerst met zijn koning op d4 gaan 
staan en dan een tweede zwakte 
creëren. Vaak is die zwakte het 
eenvoudigste op de koningsvleugel 
af te dwingen. 

1.Kd3! Txc7 2.Txc7+ Td7 3.Tc8 h5 
Richt zich tegen de dreiging g2-g4. 
En niet 3...a5!? 4.g4! 

4.b4! 
Het witte plan ziet er als volgt uit: de 
a-pion opstoten naar a6, om 
vervolgens Tb8-b7 te spelen. 

4...Ke6 5.Kd4 f6 
De ideale opstelling ter verdediging 
van h5-g6-f7. Zwart wil nu naar de 
opstelling f6-g5-h4. 

6.h4! 
Verhindert h5-h4. De pionnen op de 
koningsvleugel zijn nu rijp voor 
aanvallen met de witte torens. 

6...Kf5 7.f3 Kg6 8.a4 Kf7 9.a5 Ke6 
Niet 9...bxa5 want dat verzwakt c5: 
10.bxa5 Ke6 11.Tc6+ Ke7 12.Kc5 
Kf7 13.Td6+- 

10.a6! 
Wit heeft zijn doel bereikt: Tb8-b7 is 
nu een optie. 

10...Kd6 11.b5 Ke6 12.g3 g6 
13.Te8+ Kd6 14.Tf8 Ke6 15.Tc8 
Kd6 16.Tc6+ Ke7 17.g4! 
Of wit krijgt een vrijpion op de h-
lijn, of er ontstaat nog een zwakte op 
h5. 

17...Kf7 18.gxh5 gxh5 19.Tc8 
Zwart heeft nu drie zwaktes: 
d5,h5,b7. 

19...Ke6 20.Te8+ Kd6 21.Th8 
Het wordt tijd om te oogsten. 
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21...Tc7 22.Td8+ Ke6 23.Txd5+- f5 
24.e4 fxe4 25.fxe4 Th7 26.Td8 
Dit noemt men een technisch 
gewonnen stelling. 

26...Tc7 27.Te8+ Kf6 28.e5+ Kf7 
29.Th8 Tc5 30.Txh5 Ke6 31.Th6+ 
Ke7 32.Ke4 Txb5 33.Kf5 1-0 

 Wit aan zet 

Agsamov – Geller, UdSSR, 1981 

In dit voorbeeld wordt de overgang 
van Isolani op d5 naar hangende 
pionnen op c6-d5 gerealiseerd. Wit 
heeft inmiddels een blokkade van de 
geïsoleerde pion op d5. Zwart is van 
plan daar met 1... Pc6 en Pc6xd4 wat 
aan te gaan doen. 

1.Tac1! 
Richt zich tegen Pb8-c6. En niet 
1.Tfd1?! Pc6 2.Pce2 Lg4 

1...Pc6 2.Lxc6! 
Omdat wit geen kans ziet meer druk 
op d5 te zetten, besluit hij over te 
gaan naar de strijd tegen de 

hangende pionnen op c6-d5. Dit 
pionnenduo is zwak omdat de pion 
op c6 door wit vastgepind kan 
worden. Pas als zwart kans zou zien 
om c6 op te spelen, krijgt hij gelijk 
spel. 

2...bxc6 3.Pa4! 
De sleutelzet: De blokkade op c5 
gaat lukken. Deze blokkade is de 
voorbereiding op een latere aanval 
op c6. 

3...Ld7 4.Pc5 Tdc8 5.b4 
Verhindert een eventueel a7-a5. 

5...Le8 6.Tc2 
Wit concentreert zijn krachten en 
verdubbelt de torens gericht op c6. 

6...Tcb8 7.Tfc1 Ld8 8.Pa6 
Verhindert Ld8-c7. 

8...Tb6 9.De2 Dg6 10.a3 Ld7 
11.Df1 
Vangt Ld7-h3 op. 

11...Lf6 12.Pc5 
Wit wil alle zwarte mogelijkheden 
tot tegenspel uitschakelen en 
overdrijft een beetje, sterker was 
12.Pxc6! Lf5 13.Td2 Tc8 14.b5± 

12...Lf5?! 
Veel taaier was 12...Lc8! 13.Pcb3 
(13.Pa4?! Lxd4 14.exd4 Ta6 15.Pc3 
Txa3) 13...La6 14.De1 Lxd4 
15.Pxd4 Lc4

 



8 
 

13.Pxf5 Dxf5 14.Pb3 
Nog beter was 14.Pa4! Tbb8 
15.Txc6 d4 16.T1c5 Dg4 17.Tc4 
Dd7 18.Dd3 Td8 19.e4± 

14...Td8 15.Pa5 
Zwart staat strategisch verloren, 
daarom probeert hij met dynamische 
middelen tot tegenspel te komen. 

15...d4 
De andere poging bood ook weinig 
kansen: 15...c5 16.bxc5 (16.Txc5 
Lb2 17.Td1 Lxa3 18.Pc6 Te8 
19.Tcxd5 Dc2 20.b5) 16...Tb2 
17.De2 Txc2 18.Dxc2 Dxc2 19.Txc2 
d4 20.exd4 Txd4 21.Kf1 

16.Pxc6 d3 17.Td2 Td7 18.Pa5 
Of 18.Pd4!? Lxd4 19.Dxd3 Dxd3 
20.Txd3 Tbd6 21.Txd4 Txd4 
22.exd4 Txd4 23.Kf1 Td3 24.a4 Ta3 
25.a5 Tb3 26.Tc8+ Kh7 27.Tb8+- 
De witte koning marcheert 
vervolgens naar c2, verdrijft de 
zwarte toren van de b-lijn en de witte 
toren kan de a-pion ophalen. 

18...Tbd6 19.Pb3 Td8 20.Pc5 a5 
21.Pb7 axb4 22.Pxd6 Txd6 23.axb4 
1-0 
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Het Offer 

???? ???? 

In mijn eerste partij van 2013 werd ik, met wit, ingedeeld tegen ????. “Dat 
wordt geen 20 zetten theorie, maar een offerfeest!” dacht ik meteen. 

???? ???? – ???? ???? 

1.Pc3 d5 2.e4 dxe4 3.Pxe4 Pc6 
4.Pf3 e5N 
En inderdaad: slechts drie en een 
halve zet "theorie". Bij dergelijke 
onregelmatige openingen (in de 
Informator krijgt deze opening de 
eerste de beste codering: A00) kom 
je al snel met een nieuwtje. Eerder 
(in 1997) is hier door Ljubojevic 
4…Lf5 gespeeld. 

5.Lc4 Pa5 

 
Dit smeekt om een offer op f7; maar 
is het goed? Een lastige evaluatie: 
wit krijgt in ieder geval twee 
pionnen voor de loper en een 
krachtig initiatief. 

Volgens de autoriteit op dit gebied, 
Vukovic (schrijver van "Das Buch 

vom Opfer"), heeft deze zet een 
offerwaarde van 1 (loperwaarde van 
3 pionnen tegen 2 pionnen). Zetten 
met offerwaarde 1 noemt hij een 
"gambiet". Een zet met offerwaarde 
2 is in zijn nomenclatuur "klassiek"; 
denk bijvoorbeeld aan het klassieke 
loperoffer op h7, waar een loper 
tegen een pion wordt geofferd. In 
zijn tabel heeft het zuivere 
dameoffer de hoogste offerwaarde: 
9. Vreemd is in dit verband wel dat 
hij in een eerder hoofdstuk van zijn 
boek (over de relatieve waarde der 
stukken) de dame 9.5 punten geeft… 

Zijn kanttekening bij de 
offerwaardetabel is dat hoe hoger de 
offerwaarde, hoe groter de kans dat 
de tegenstander door het teruggeven 
van (een deel van) het gewonnen 
materiaal de voordelen van het 
oorspronkelijk offer teniet kan doen. 
Zijn advies luidt dan ook: "Offers 
met een waarde van 3 of meer 
moeten zo dwingend zijn, dat de 
tegenstander geen gelegenheid krijgt 
tot tegenacties." 

Vukovic maakt vervolgens nog 
onderscheid tussen "passieve" en 
"actieve" en "echte" en "schijn" 
offers, 
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en volgt daarbij dezelfde  indeling 
als Spielmann al eerder deed in zijn 
boek "Richtig Opfern". 

Volgens deze definities is mijn plan 
5.Lxf7 een actief echt offer (want bij 
een passief offer laat je gewoon een 
stuk instaan en bij een schijnoffer 
zijn er geforceerde varianten 
waarmee het geofferde materiaal 
(met rente) teruggewonnen wordt of 
mat wordt gezet). Ik vind de definitie 
van een schijnoffer echter lastig te 
hanteren, want hoe diep moet de 
zettenreeks zijn totdat het punt 
bereikt is dat het materiaal is 
teruggewonnen en in hoeverre is die 
reeks geforceerd? Ik zag in deze fase 
van de partij geen enkele 
geforceerde variant, dus of het hier 
niet alleen een actief en echt, maar 
ook een correct offer is, kon ik 
alleen te weten komen door het te 
spelen, dus… 

6.Lxf7+ Kxf7 7.Pxe5+ Ke7 

Tja, en nu? Voor de hand ligt 8.Dh5 
met matdreiging op f7. Bij de 
visualisatie van deze stelling 
(voordat ik op f7 offerde), dacht ik 
dat de dame op h5 ook indirect lonkt 
naar het zwarte paard op a5 zodat er, 
afhankelijk van zwarts verdediging, 
voldoende opties zouden zijn om 
straks uit te werken. 

8.Dh5?? 
De vraagtekens komen van het 
Siliconenmonster. Die prefereert 
8.0–0!? Pc6 9.d4 Pxe5 10.Lg5+ 
(‹10.dxe5 Dxd1 11.Txd1 Lf5) 
10...Pf6 11.dxe5 Dxd1 12.exf6+ 
(12.Lxf6+? gxf6 13.exf6+ Kf7 
14.Taxd1 Lf5–+) 12...Kf7 
13.Taxd1+- en daar valt wel wat 
voor te zeggen, maar mij leek de 
korte rokade te traag en bovendien 
voelde ik meer voor een lange 
rokade op een later tijdstip.  

8...De8 
Een goede zet die de zwakke punten 
in de zwarte stelling maskeert en wit 
bovendien tot een verklaring dwingt 
waar hij met zijn dame heen wil.  

9.Dg5+ 
Misschien was 9.Df3!? met de 
dreiging 10.Da3+ wat beter.  

9...Pf6 10.d4 Dh5  
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Hier heb ik geruime tijd zitten 
rekenen of 11.Pxf6 Dxg5 en dan 

a. 12.Pd5 Kd6 13.Lxg5 Kxd5 of 

b. 12.Pg8 Txg8 13.Lxg5 Kd6 

iets zou opleveren, maar dat viel 
tegen. De andere optie 11.De3 leek 
me niets vanwege 11...Pd5 en de 
dame moet nog verder terug (en niet 
naar a3, zoals de kiebitzers na de 
partij suggereerden, want dan komt: 
11.De3 Pd5 12.Da3 Ke8 13.Dxa5 
Lb4+). Daarom besloot ik de dames 
te ruilen, hoewel dat meestal niet in 
het voordeel van de aanvaller is. 

11.Dxh5 Pxh5 12.Lg5+ Pf6 13.0–0–
0 Lf5 14.Pc3 Lg6 
Hier was 14...h6 beter; na 15.Pd5+ 
Kd6 is de stelling gelijk. Na het 
gespeelde Lg6 zag ik plotseling een 
combinatie op zwarts onderste rij 
aan de horizon opdoemen: 

15.The1 Kd8 16.Pd5 
Wit dreigt hier met Pxf6 materiaal te 
winnen, dus zwart doet er goed aan 
om uit de penning te stappen.  

16...Kc8 17.Lxf6 
Het idee van de combinatie is goed, 
alleen de volgorde waarin deze 
wordt uitgevoerd is fout. Beter was:  
17.Pxg6 hxg6 18.Pxf6 gxf6 19.Te8+ 
Kd7 20.Txa8 fxg5 21.Te1 en wit 
staat er goed voor. Na de gespeelde 
zet loopt de combinatie niet, omdat 
zwart nog …Lh6+ heeft. Dat zag ik 
pas een zet later, maar de combinatie 
was toen al "onderweg". 

17...gxf6 18.Pxg6 hxg6 19.Te8+ 
Kd7 20.Txa8 Lh6+ 21.Kb1 Txa8 
22.Pxf6+ Ke7 23.Pg4 Lf4 24.g3 
Ld6 25.Te1+ Kf7  

 
Hoe staat dit? Heeft wit genoeg 
compensatie voor de geofferde 
loper? Op zich zijn, volgens de 
offerwaarde tabel van Vukovic, drie 
pionnen voor een loper voldoende. 
Maar ook hier is het vreemd dat hij 
in zijn stukken waarde tabel de loper 
3.3 punten geeft (terwijl het paard er 
3 krijgt). 
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Op zich is zijn redenatie wel 
interessant. Hij stelt dat de waarde 
van 1 pion gelijk is aan 3 tempi; 
ofwel een tempo is 0.3 pion en dat 
ene tempo is volgens hem precies 
het verschil tussen een loper en een 
paard (je kunt dat wel voorstellen: 
een loper op f1 kan in 1 zet naar b5; 
het paard op c1 heeft daar 2 zetten 
(dus een tempo meer) voor nodig…). 

Het doorrekenen van alle opties in 
de voorgaande zetten had ons allebei 
een hoop tijd gekost, zodat nu ook 
de wegtikkende minuten op de klok 
in de afweging van welke zet 
gespeeld diende te worden, 
meegenomen moesten worden… 

Opvallend is ook dat het 
Siliconenmonster zich na zet 17 erg 
koest hield en zijn commentaar tot 
de laatste zet beperkte tot platitudes 
als “Zwart dreigt met 
materiaalwinst” of ”Wit wint 
ruimte”. Blijkbaar is ook voor hem 
de ongewone materiaalverhouding 
een probleem en kon hij niets beters 
bedenken dan de zetten die zwart en 
ik speelden. 

26.b3 Pc6 
Ik beperkte me in deze fase van de 
partij tot het inperken van de zwarte 
mogelijkheden en afwachten of er 
zich kansen zouden voordoen. 

27.c3 Pe7 28.Kc2 c5 29.dxc5 Lxc5 
30.Pe5+ Kg7 31.Pd3 Ld6 
En die kans doet zich hier voor met 
Te6, waarna de zwarte stukken uit 
lijfsbehoud over elkaar heen gaan 
struikelen. 

32.Te6 Pc8 33.Te8 Kf7 34.Td8 Le7 
35.Td7 e6 36.Txb7 Pd6 

 

Hier stelde zwart remise voor. Ik 
gebruikte een fors deel van de mij 
resterende 12 minuten om een 
concreet plan te bedenken dat begon 
met 37.Pf4+, en dat ook nog 
uitvoerbaar zou zijn in slechts enkele 
minuten. Blijkbaar was mijn 
rekenmodule inmiddels oververhit 
geraakt, want er kwam niets 
bruikbaars meer uit, daarom leek mij 
remise een mooi slot voor de partij:  
½–½ 
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Le fou et le cheval blanc  

Kees Volkers 

Nog één keer een puzzel dan. De legende van de loper (le fou) en het witte paard 
(le cheval blanc), vrij vertaald uit het Frans. Een echt schaakverhaal vol met 
schakers!. De hints liggen voor het oprapen. Geen materiele beloning,slechts 
roem en onsterfelijkheid kunnen u hier deelachtig worden. Uw definitieve 
oplossing kunt u voor 1 april mailen naar secretaris@ucsderodeloper.nl.  

Naast het oude raadhuis, in een 
voormalige brouwerij, zat nu een 
pandjeswinkel stampvol met troep: 
lompen, oud ijzer, kampioensbekers, 
bakken vol kerstballen, een  kapotte 
tv, een straatnaambord, een 
vliegenhor, stukken tapijt, 
gebitsprothesen, een Jezushart en 
meer van die  dingen. De rommel 
werd verzameld door een oude gek 
met twee linkerhanden en 
speekselslierten op zijn kin. Op zijn 
neus zat een wrat ter grootte van een 
koffieboon.  

Hij kreeg nooit klanten.   

Op een dag naderde vanuit de 
polders over de dijk een zonderlinge 
figuur op een wit paard. Nee, het 
was geen prins. Hij droeg een 
voetbaldas, een jagershoedje en een 
korte broek. Hij stopte bij de winkel 
en vroeg de uitbater of hij ook 
Henegouwse feesthoedjes verkocht. 
De oude gek schudde zijn hoofd: 
'Vroeger had ik bergen 
Henegouwense feesthoedjes, maar 
misschien heeft u interesse in wat 
oud roest, zo goed als nieuw?' 

'Wat moet ik met oud ijzer, man?' 
hoonde de ruiter, 'Hou die flutzooi 
maar bij je. Breng me liever iets te 
eten en te drinken!'. 

'Ik heb thee en brood. Blieft u rogge 
of volkoren?'   

Dat was niet zo'n rare vraag, want 
wat voor Pietje een lievelingsgerecht 
is, daar kan Jantje van walgen. De 
een houdt van gelderseworst en de 
ander van gerookte palingen; kip-
eters eten kip en rundeters gaan al bij 
een zwijnenburger voor de bijl. 
Smaken verschillen!  

Maar de paardrijder werd boos. 
'Thee, seniel? Bruin brood?  Is dat 
alles wat je te bieden hebt, 
koekenbakker?' 

De oude baas, 't honen zat, maakte 
nu aanstalten om de brutale vlerk 
een paar kerssies op z'n jansonius te 
geven. Maar die was hem voor. Met 
een paar lukrake rammen en een 
linkse hoek stelde hij de oude gek 
buiten gevecht.  Daarna vertrok hij 
met onbekende bestemming.    
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Mein System (4) 

Lessen van Nimzowitsch 

???? ???? 

De afgelopen afleveringen van de 
Balans heb ik af en toe een bijdrage 
geschreven over Mein System van 
Aaron Nimzowitsch. Sinds de laatste 
bijdrage ben ik maar weer een klein 
beetje opgeschoten. Daarom leek het 
me leuk om in plaats van een 
volgende aflevering over het boek nu 
eens te kijken wat het doorwerken 
van dit boek mij nu oplevert tijdens 
de partij, of in de analyse. 

Wit: ???? ????, Zwart: ???? ????, 
DRL1 – Utrecht 3, promotieklasse 
SGS, 20 februari 2013 

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 
Lg7 5.Dd2 Pg4 
Precies dezelfde opening speelden 
wij in januari 2012 tegen elkaar. 
Toen ging de partij verder met 6.Lg5 
f6?! 7.Lf4?! Ter voorbereiding had 
ik die partij natuurlijk nog eens 
nagespeeld en gezien dat mijn loper 
naar h4 terug moet. Daarnaast had ik 
uitgebreid allerlei partijen met de 
Pirc nagespeeld. Daar zou ik nog van 
profiteren. 

6.Lg5 h6 7.Lh4 f5? 
Deze zet geeft e5 uit handen. Na 8. 
exf5 Lxf5 9.0-0-0 g5 10.Lg3 Pd7 
11.Pf3 kan zwart geen e5 spelen 

vanwege 12.h3. En op 11… e6 kan 
iets volgen als 12. Te1 De7 13. Ld3 
Lxd3 14.Pd5! en wit wint. Mijn 
voortzetting is ook goed, maar 
minder dwingend. 

8.f3 Pf6 9.0-0-0 Pc6 10.De1! 

 

Deze zet had ik mede te danken aan 
mijn voorbereiding. Bij mijn 
voorbereiding had ik namelijk de 
partij Beljavski-Hort (1974) 
nagespeeld waar in plaats van 7… f5 
het logischere 7… h6 werd gespeeld, 
gevolgd door 8.0-0-0 – b5 9.f3 – Pf6 
10. De1! De dame maakt de d-lijn 
vrij voor de toren, en ondersteunt 
tegelijkertijd de opmars van de e-
pion. 
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10… g5 11.Lf2 
Zo op het oog een logische zet, maar 
Fritz geeft 11.Lg3 aan als beter. En 
bij nader inzien is dat ook zo.De 
zwarte pionnenketen h6-g5-f4 kan 
gemakkelijk worden aangevallen 
door g3 en gxf4 en daarna ziet de 
zwarte koningsvleugel er vrij 
hopeloos uit. 

11… e5 12.dxe5 Pxe5 13.g3 
Dreigt exf5 en f4 te spelen. Maar die 
dreiging is eenvoudig te pareren met 
de volgende zet. 

13… De7 14.Ld4 Pc6 
Mijn 14e zet was onnauwkeurig. Na 
14… fxe4 15.Pxe4 is de stand 
ongeveer gelijk. Aan de andere kant 
komen er nieuwe motieven in het 
spel waar ik door het foute antwoord 
van zwart meteen gebruik van kan 
maken. 

15.Lxf6 Dxf6 16.exf5+ Pe7 17.g4 

 
Volgens Nimzowitsch heb ik nu een 
enorme troef in handen: een 
verbonden vrijpion. Op f6 staat 

daarentegen nog een ideale 
‘Blockeur’ (zie mijn vorige 
aflevering over Mein System): de 
zwarte dame blokkeert, dreigt (na 
verjagen van het paard op c3 
bijvoorbeeld Dxb2 mat) en is 
elastisch. Mijn taak is nu in elk geval 
om deze Blockeur te ontregelen. 

17… Ld7 
Nu dreigt 18… b5 en 19… b4. Mijn 
volgende zet was dan ook zowel 
aanvallend (Pg1-e2-g3-h5) als 
verdedigend (Pg1-e2-d4 blokkeert de 
diagonaal h8-a1) bedoeld. 

18.Pge2 0-0-0 19.Pg3 De5 
De beste opstelling leek mij Df7 en 
Le5. De tekstzet geeft mij de 
mogelijkheid tot vereenvoudiging. 

20.Ph5 Dxe1 21.Txe1 Lxc3 22.bxc3 
Pd5 
De afwikkeling die zwart heeft 
gekozen biedt praktische kansen 
door de zwakke pionnen op de witte 
damevleugel. Nadeel is dat zwart 
haar loperpaar kwijt is.
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23.Kd2! 
Het uitroepteken geef ik mijzelf 
omdat mijn neiging in deze stelling 
is om de pion op c3 te dekken door 
Kb2 te spelen en daarmee alle 
zwakke pionnen op de damevleugel 
te ondersteunen. Maar daags voor 
deze wedstrijd had ik in Mein System 
gelezen over het eindspel. Het 
hoofdstuk daarover opent met een 
paragraaf over centralisering en die 
paragraaf begint met de 
centralisering van de koning. 
Nimzowitsch beschrijft de rol van de 
koning op zijn inmiddels bekende 
beeldende wijze: ‘Langsamen 
Schrittes nähert sich der König der 
Mitte zu, dort angelangt versammelt 
er sämtliche Minister und Ratgeber 
um sich, stärkt sich durch ein 
opulentes Frühstück, konsultiert 
seine Minister, frühstückt noch 
einmal (der König frühstückt zum 
Unterschiede von gewöhnlichen 
Sterblichen zweimal), konsultier 
wiederum die versammelten 
Ratgeber und erst dann wählt er den 
ihm (und den Ratgebern) 
gutdünkenden Kriegsschauplatz.’ De 
koning is een sterk stuk in het 
eindspel, maar is niet snel en het is 
niet bekend waar hij nodig zal zijn 
op het bord. Daarom is het centrum 
in eerste instantie de beste plek. 

23… Lc6 24.Lg2 Tde8 25.Txe8+ 
Txe8 26.f4! 

De loper op g2 moet mee gaan doen 
in het spel. Het is geen probleem dat 
dit een pion kost. Die valt ook nog 
eens weg op een belangrijke 
verdedigingsplek. Zwart kan nu niet 
terugslaan met het paard: 26… Pxf4 
27.Pxf4 gxf4 28.Lxc6 bxc6 29.Te1 
en wit wint. 

26… gxf4 27.Te1 
Het is moeilijk te zien dat deze zet 
het hele witte voordeel weggeeft. 
Zwart heeft nu de kans remise te 
forceren met 27… Pe3 28.Lxc6 
Pc4+ 29.Kd1 Pb2+ etc. Een 
interessante kans was 27.Lxd5 Lxd5 
28.Pf6 Lxh1 29.Pxe8 

27… Txe1 28.Kxe1 Pxc3 29.Lxc6 
bxc6 

 

30.Pxf4? 
Wat lijkt er logischer dan het winnen 
van een vijandelijke vrijpion en het 
centraliseren van een paard in één 
zet? 
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Helaas geeft dit zwart net genoeg 
tijd om de witte a-pion op te halen 
die op het eind van de film het 
verschil zou maken tussen winst en 
remise. Winnend was 30.h4! Toch 
kan wit ook nu nog winnen. Helaas 
had ik hier nog maar een minuut of 
vier over. 

30… Pxa2 31.Kd2 Pb4 32.h4 Kd7 
33.g5 hxg5 

 
Ik heb hier een tijdje zitten rekenen 
of 34.h5! winnend zou zijn. Helaas 
kon ik het in de korte tijd die ik had 
niet vinden. Ook in de analyse keken 
we eroverheen. 34…Ke7 35.h6 Kf7 
36.Ph5 Kg8 36.f6 Pd5 37.f7+ Kxf7 
38.h7 en 39.h8D wint. 

34.hxg5? Ke7 35.c4! c5 36.Ph5? 
Ik had bekeken dat ik met mijn paard 
de koning van de witte pionnen weg 
zou kunnen houden. Ik had niet 
gezien dat het zwarte paard net op 
tijd terug zou zijn. Als ik dat had 

gezien, had ik de zetten om kunnen 
draaien. Als zwart na 36.g6 ook 
36… Pc6 had geantwoord, dan had 
ik 37.Pd5+ kunnen doen en na 
37…Ke8 38.f6 Pe5 39.g7+ Kf7 
40.Pe7 had zwart de promotie op g8 
niet kunnen voorkomen. 

36… Pc6 37.g6 Pe5 38.f6+ Kf8 
39.Pf4 Pxg6! 40.Pxg6 Kf7 41.Pe7 
Kxf6 42.Pc6 a6 43.Kd3 Ke6 
44.Ke4 Kd7 45.Kd5 
Omdat het witte paard na 45.Pb8+ 
Kc8 46.Pxa5 Kb7 verloren gaat. 

45… Kc8 46.Pa5 Kd7 
Ik heb hier nog even zitten rekenen 
op 47.Pb7 Kc8 48.Kc6 Kb8 
49.Pxd6!? maar dat levert ook net 
geen winst op na 49… cxd6 50.Kxd6 
a5 51.Kxc5 a4 52.Kb4 a3 53.Kxa3 
Kc7 54.Kb4 Kc6 

47.Pc6 ½-½ 
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Bijna Geveegd! 
 
Jos Heesen 
 
"Jaaaaa, ja. Jij zou dus een potentiele clubkampioen hebben laten ontsnappen? 
Je had hem zelfs kunnen vegen? Vast en zeker weer van die kletskoek van een 
gefrustreerde verliezer! Er moet zeker weer een ego of elo opgepoetst worden... 
Harde bewijzen, meneertje, keiharde bewijzen moet ik hebben! Laat die stelling 
waarin je hem zogenaamd hebt laten ontsnappen maar eens zien. Ik zal je dan 
wel eens aantonen dat je toch kans gezien hebt je frustraties in teveel alcohol te 
verdrinken. Met die zatte kop van je kun je onmogelijk nog een loper van een 
paard onderscheiden, zoals Donner al over Prins wist te melden... Laat staan 
dat je een stelling op zijn merites zou kunnen beoordelen... Haal eerst maar eens 
twee biertjes, want ik heb spraakwater nodig voor dit gratis analyse lesje!" 
 
(Een kwartiertje later staan onderstaande stelling en twee bier op tafel) 
 

 
 
"OK, vooruit dan. Deze stelling 
kwam op het bord na de 19e zet van 
zwart. Je ziet: ik sta weer eens als 
een jonge god en bezit het 
paardenpaar! Ik zat al een paar zetten 
te zoeken naar combinaties waarbij 
ik gebruik zo kunnen maken van de 
open h-lijn, maar had nog niets 
concreets gevonden. Helaas koos ik 
hier voor 20.Pxf7… en mijn 
tegenstander zag kans zich te  
 

ontworstelen aan de omklemming en 
won vervolgens in het eindspel. 
 
Had ik maar 20.Dxg7!! gespeeld, 
want met dat dameoffer had ik 
aanspraak kunnen maken op 
eeuwigdurende onsterfelijkheid 
binnen De Rode Loper! Kijk zelf 
maar..." 
 
20.Dxg7!! Kxg7 21.Txh7 Kg8 
22.Txf7… 
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"Probeer nu maar eens voor zwart 
een sluitende verdediging tegen de 
manoeuvre Td1-h1-h7 of h6 met 
matdreiging te vinden…" 
"Hmmmwaa, dat moet toch kunnen 
zou je zeggen; laat ik eens wat 
proberen…" 
 
A. 22…Dd8 
"Eerst die pion op e7 een steuntje 
geven…" 
 
23.Pe6… 
"Droht ein weniges!" 
 
23…Lxe6 24.dxe6 Dc8 25.Pd5 
Dxe6 26.Txe7… 
"Nur so! Wohin das Weib?" 

 
26…Dc8 27.Th1… 
"Zoals beloofd: Komt die toren! En 
nilfisken maar…" 
 
27…Df8 28.Txb7 Tb8 (volgende 
diagram) 
"Probeert nog wat!" 
 
29.Tbh7 Dg7 30.Pe7+ Kf8 31.Txg7 
Kxg7 32.Td1… 
 
 
 

 
"En wit wint gemakkelijk met een 
paard en twee pionnen meer…" 
"OK, OK, dat geloof ik wel. Laat ik 
dan wat anders proberen: een 
tegenaanval bijvoorbeeld, met:" 
 
B. 22…b5 
"Dat is hetzelfde, maar dan in het 
blauw en nog veel sneller!" 
 
23.Th1 b4 24.Th6! bxc3 25.Txg6 
Kh8 26.Th7 mat 
"Hmmm, ik lust nog wel een 
biertje… dan kunnen we proosten op 
je eeuwige roem!" 
 
Naschrift JT : Ik vertrouwde deze 
analyse niet helemaal. Het eerste wat 
in me opkwam was 21…Kf6 en in 
de hoofdvariant 22…Ld7. Rybka 
hielp me al gauw uit de droom met 
prachtige matbeelden :  
20. Dxg7+ Kxg7 21. Txh7+ Kf6 22. 
Pxf7 b5 23. e5+ Kf5 24. Pe2 b4 25. 
g4# 
 
20. Dxg7+ Kxg7 21. Txh7+ Kf6 22. 
Pxf7 e5 23. g4 Ke7 24. Tdh1 b5 25. 
Pxe5+ Ke8 26. Th8+ Ke7 27. 
T1h7+ Kf6 28. f4!! en ondekbaar 
mat 
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20. Dxg7+ Kxg7 21. Txh7+ Kf6 22. 
Pxf7 Ld7 23. e5+ Kf5 24. Pxd6+ 
Kf4 25.Th4+ Kg3 26. Pde4+ Kxg2 
27. Td2+ Kg1 28. Pe2+ Kg2 29. 
Pf4+ Kg1 30. Th1+ Kxh1 31. Pg3+ 
Kg1 32. Tg2# 
 
20. Dxg7+ Kxg7 21. Txh7+ Kf6 22. 
Pxf7 Ld7 23. e5+ Kf5 24. Pxd6+ 
exd6 25.Tf7+ Kxe5 26. Te1+ Kd4 
27. Te4# 

En 22…Ld7 werkt ook niet : 
 
22. ... Ld7 23. Th1 Tf8 24. Tfh7 
Tf4 25. e5 dxe5 26. Th8+ Kg7 27. 
T1h7+ Kf6 28. Pce4+ Txe4 29. 
Pxe4+ Kf5 30. Tf7# 
 
22. ... Ld7 23. Th1 Le8 24. Tfh7 e5 
25. Pe6 g5 26. Tg7# 

 
 

Naschrift JTnn 
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Bekerronde 

???? ???? 
 
Het mooie van een bekercompetitie is, dat je soms mag spelen tegen de “grote 
jongens” van de club. De eerste ronde had ik een bye, dus zonder veel moeite  
belande ik in ronde nummer twee en mocht ik het opnemen tegen ????s. 
Natuurlijk hartstikke leuk (helemaal omdat ik ???? gevraagd had om als 
meeloper eens naar wat partijen van mij te bekijken) het beloofde een zware 
avond te worden.  

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 
dxc4 5. a4 
We zijn begonnen… de opening is 
zeker niet mijn favoriete onderdeel 
van het spel en dat is ook wel te zien 
aan deze zet. Bang voor b5 besloot 
ik om mijn pion maar meteen naar 
voren te sturen. 

Lf5 6. Lxf6 gxf6 7. e4 Lg6 8. Lxc4 
Eerlijk gezegd weet ik niet of het 
slim is om mijn loper af te ruilen 
tegen een paard. Maar met deze 
reeks kan ik me snel ontwikkelen en 
de pion terug winnen. 

Pd7 9. Pge2 Da5 10. O-O O-O-O?! 
Een tegengestelde rokade! Dus dat 
beloofd een gevecht te worden. Ik 
wil zo snel mogelijk mijn aanval in 
zetten op de damevleugel. Maar 
moet eerst een voorbereidend zetje 
doen…  

11. Ld3 Pb6 12. b4 
Nu zwart het paard ook op de 

damevleugel heeft gezet kan ik 
mezelf niet meer bedwingen. Een 
pionnetje voor de aanval! 

 
Dxb4 13. Tb1?! 
Beter is om meteen het paard aan te 
vallen met a5. Op die manier moet 
het paard terug naar d7 en heeft de 
dame geen goed vluchtveld meer als 
zij wordt aangevallen. 

Dd6? 14. a5 
Maar nu kan a5 alsnog…  
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Pd7 15. Db3 Dc7 16. Pd5 
De week hiervoor, in Wijk aan Zee, 
dacht ik ook mijn paard wel op een 
gedekt veld te kunnen zetten en wat 
voelde dat lekker…. één tussenzetje 
later was dat wel over. En eerlijk is 
eerlijk, alweer had ik een zetje over 
het hoofd gezien, want zwart kan 
hier als tegenaanval Pc5 spelen. 
Hoewel Frits dan nog steeds groot 
voordeel voor wit aangeeft. 

Db8 17. Tfc1 
Nu dreigt de toren op c6 te nemen. 
Waarna de loper binnen komt. 

c5 18. La6!! 

Dit is natuurlijk een bijzonder fijne 
zet. Waarmee de stelling in één klap 
explodeert.  

bxa6 19. Txc5+  
Nu moet de toren er ook aangeloven. 

Pxc5 20. Dxb8+ Kd7 21. Dc7+ Ke8 
Het enige veld, omdat op Ke6, Pef4 
mat volgt. 

 22. Dc6+ Pd7  
En dit is natuurlijk ontzettend aardig 
van Chris dat hij niet de toren speelt, 
maar dat ik een stikmatje mag 
geven! 

23. Pc7# 

Door naar de volgende ronde...  
????, kom maar op!  

Een immergrüne! Hieronder showt 
Rene zijn parel tijdens Wijk aan zee. 
(JT)N
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Eerste doet eindelijk weer normaal 

Timo Können 

Het was even schrikken toen het 
Eerste na de ingecalculeerde 
nederlaag tegen het Tweede van 
Amersfoort ook van hun Derde team 
verloor. De ‘ziekte’ die we dit 
seizoen schijnen te hebben, het niet 
waarnemen van kansen, speelde 
weer op. Majnu en Hans N. verloren 
vanuit kansrijke stellingen, en ik 
kreeg zelf de ‘eer’ om het cruciale 
bordpunt te verspelen.  

Eerst wist ik een eindspel met een 
pion minder met wat hulp van mijn 
tegenstander gelijk te trekken, terwijl 
de stand in de wedstrijd intussen 3½-
3½ werd. Gek is dat: bij die stand is 
de uitslag van je partij gelijk aan de 
uitslag van de hele wedstrijd. Nadat 
we allebei in tijdnood waren 
gekomen (vooral hij), blunderde 
mijn tegenstander een belangrijke 
pion weg en had ik opeens grote 
winstkansen. 

Voor hem het sein om maar eens 
remise aan te bieden, de derde keer 
in de partij. Ik geloof niet dat het me 
beïnvloed heeft, maar even later zag 
ik na een klein pionzetje van hem 
achteruit slaan met een loper over 
het hoofd, en dat kostte dus een 
toren. Na zo’n op-en-neergaande 

partij zou ik normaal denken: pech 
gehad, kan gebeuren, maar dat ik het 
nu voor zeven anderen verpestte 
vond ik toch wel zuur. Dit was onze 
vierde nederlaag achter elkaar en we 
stonden nu echt laatste in de poule. 

Tegen Utrecht 3, op de woensdag 
voordat deze Balans verschijnt, 
moest er dus echt gewonnen worden 
om nog kansen op handhaving te 
houden. Misschien was dat besef van 
urgentie net wat we nodig hadden? 
Voor de zekerheid gooide ik er in het 
begin van de week nog een 
telefonisch peptalkrondje tegenaan. 
In ieder geval werden er nu alleen 
kansen weggegeven waar het echt 
geen kwaad kon. 

Zo leek Kees als invaller wel 
honderd keer te kunnen winnen voor 
hij het uiteindelijk deed (tja, met die 
digiborden denkt ook iedereen het 
beter te zien), maar hij had dan ook 
een stelling waarin de tegenstander 
toch niets kon beginnen. 

En Hans wachtte met als enige te 
verliezen tot de teamoverwinning 
veilig was. Het was alsof hij wilde 
zeggen: kijk, voor mij is eigen glorie 
totaal niet belangrijk als het team het 
maar goed doet.
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Dat demonstreerde hij door op zet 39 
door z’n vlag te gaan, terwijl hij een 
gemakkelijk mat in drie had. Hadden 
we achter gestaan, dan had hij dat 
mat ongetwijfeld gewoon op het 
bord gebracht. 

Onze voorsprong was begonnen te 
ontstaan toen Chris op de Draak van 
Marc Speijers reageerde door een 
stuk te winnen. In de loop van de 
partij werd Marc steeds roder en 
kromp hij verder in elkaar, terwijl 
zijn schuldig-beteuterde 
gezichtsuitdrukking van ‘en toch 
moet ik volhouden’ me steeds meer 
aan iemand deed denken, maar wie 
was dat toch? Toen Chris het met 
enkele rake klappen uitmaakte, wist 
ik het opeens: paus Benedictus! Dat 
heb ik Marc natuurlijk nog wel even 
verteld. Hijzelf keek alleen maar 
verbaasd, maar de meegereisde 
Marijke Kok gaf me gelijk. 

Ook Seth won zo’n lekker duidelijke 
partij van Gerard Verholt, voor wie 
de jaren gaan tellen. Seth is een 
methodische speler, die als hij 
eenmaal een goede stelling heeft zijn 
tegenstander meestal weinig kansen 
laat. 

Majnu leek wat moeizaam te 
opereren tegen de sympathieke maar 
niet zo sterke Roland Bes, maar 
Roland was toen plotseling zo 
vriendelijk te blunderen. Ikzelf had 

al vrij snel remise, iets waar ik als 
captain anderen vaak van probeer te 
weerhouden, maar als je dan op 3½-
½ komt met zulke stellingen op de 
borden… Serieus: ik had de hele 
partij verdedigd (toch die 
openingsvariant nog eens bekijken) 
en zat in een stelling die alleen mijn 
tegenstander eventueel nog kon 
winnen. Dus als captain gaf ik 
mezelf als speler toestemming de 
remise aan te nemen.  

Jan zag eerst een beetje op tegen zijn 
partij tegen Robert Beekman, want 
daar heeft hij een matige score tegen. 
Maar sinds Jan met vervroegd 
emeritaat is gegaan kan hij op het 
spel studeren en dat hebben we 
gemerkt, op Guernsey, in de interne 
competitie en ook in de externe. Het 
werd een typische Jan-boel, met een 
gehavende maar nog wel te 
verdedigen koningsstelling en een 
oprukkende a-pion aan de andere 
kant van het bord. Plotseling greep 
Robert naar zijn hoofd: Jan had hem 
getruct om een beter eindspel te 
bereiken. Dat wist Robert nog wel 
goed genoeg te verdedigen. 

Klaas speelde tegen dezelfde 
tegenstander (Gillian Visschedijk) 
die hij vorig jaar ‘onweerstaanbaar’ 
had genoemd. Deze keer was hij 
gelukkig gewaarschuwd, zodat zijn 
weerbaarheid groter was. 
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Hij leek steeds degene te zijn die op 
winst speelde, maar in een 
dynamische partij werd het 
evenwicht nooit echt verbroken. 
(Nou, dat bleek in de analyse toch 
echt wel anders JT) 
Het einde was passend: remise in 
een stelling met paard en pion voor 
Klaas tegen vier pionnen voor 

Gillian. ‘Volgens mij moeten we in 
ieder geval nog één keer winnen om 
niet te degraderen,’ zei Majnu na 
afloop, en dat lijkt me goed gezien. 
De volgende wedstrijd tegen 
Hoogland, net zo’n team als waar we 
nu van gewonnen hebben, kan Henk 
D. er waarschijnlijk weer bij zijn. 
Even doorpakken is het devies. 
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Een stelling tot besluit 
John Temming 

Helaas is deze geweldige speler, vooral bij de jongere spelers onder ons, alleen 
nog maar bekend als “de man die van Fischer verloor”. Naar mijn mening 
volkomen onterecht, maar ja, zo werkt geschiedenis nu eenmaal; “Geschiedenis 
wordt geschreven door de overwinnaars” (Churchill) 

In onderstaande stelling moet wit gedacht hebben redelijk goed te staan. Zijn 
loper staat in en dus speelde hij nietsvermoedend 28.Lb5. Spassky had een 
bijzonder geïnspireerd moment, wat speelde hij? 

 

 

 

Gilles Andruet – Boris Spassky, Bundesliga 1988 

 

28…Df3!!  0-1   
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