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Colofon

In
een paar

Ook
leuke

ik niet

Na mijn constatering dat er
te weinig kopij was voor de
LenteBalans en mijn draadje
daarover op het forum, bleek
onze club te bestaan uit felle
“Balansista” (kamp Kees)
en minder felle “Forumista”
uit het kamp Majnu. Voor de
niet-ingewijden : Het gaat om
de vraag of in dit digitale
tijdperk de Balans nog een
meerwaarde geeft.
Voorlopig lijkt het er op dat
de “Balansista” de eerste
slag hebben gewonnen, met
Kees in een trekkende, doch
ietwat dubieuze rol. Op nogal
Machiavelliaanse wijze werd
de huidige hoofdredacteur, ik
dus, gedegradeerd tot typ- en
opmaakgeit en benoemde
meneer zichzelf tot hoofdredacteur. Forumista Majnu
werd zwaar onder druk gezet
om kopij op te leveren :”Zo
meneertje, je denkt toch niet
een Okuutje te winnen zonder
daarover kond te doen in ons
mooie blad and live to tell?!”
Ook anderen kregen “an offer
you can’t refuse” en ziedaar,
de bijdragen vlogen me weer
als vanouds om de oren…
Viva la revolución! JT
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De Balans is het clubblad van UCS De
Rode Loper en verschijnt minimaal 4x per
jaar.
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Voor meer informatie over UCS De Rode
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Schaakles 09: Paard of Loper – wat is beter (deel 1)?
Jos Heesen
Wat kun je beter hebben: een paard
of een loper? Het is niet eenvoudig
om een concreet antwoord op deze
vraag te geven. Maar in twee delen
gaan we dat toch proberen! En ik zal
proberen om mijn eigen voorkeur
voor het paard niet te zwaar te laten
meewegen…

kan vanaf veilige afstand de eigen
stukken en pionnen ondersteunen.
Het paard echter houdt van zwakke
velden en gesloten stellingen. Hij
kent geen hindernissen of blokkades,
want hij springt er simpelweg
overheen. In tegenstelling tot de
loper kan hij (theoretisch) elk veld
bereiken ongeacht afstand of kleur.
Het paard komt goed tot zijn recht
bij de blokkade van vrijpionnen,
omdat zijn werking, zelfs met een
verdedigende opdracht, tot in het
vijandelijke kamp reikt. De beste
plek voor een paard is het centrum,
omdat hij daar alle kanten op kan.

Het paard en de loper zijn allebei
ongeveer 3 pionnen waard, maar ze
hebben allebei ook hun voor- en
nadelen.
Typisch voor een loper is dat hij
maar één kleur beheerst. Hij kan
alleen op diagonalen van zijn eigen
kleur opereren. Het is dus niet prettig
als op die diagonalen eigen pionnen
staan, en al helemaal niet als die
pionnen ook nog eens geblokkeerd
zijn!

Uit het voorgaande blijkt dat de
beantwoording van de vraag of het
paard of de loper beter is,
afhankelijk is van de
pionnenstructuur waarmee ze te
maken krijgen. In gesloten stellingen
is het paard beter; in open stellingen
met weinig (of liever: geen) pionnen
in het centrum, is de loper weer
beter.

Elk ander stuk kan (theoretisch) alle
64 velden bereiken, maar de loper
staan er maar 32 ter beschikking. Het
moet daarom vermeden worden de
loper dwars te zitten met eigen
pionnen op zijn kleur!

In deze les laten we een paar
voorbeelden zien waarin het paard
beter blijkt te zijn dan de loper...

In vergelijking met het paard heeft
de loper een grotere reikwijdte en
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inbraakveld d2 op tijd onder controle
krijgt. Ook 6...Td5?! werkt niet:
7.Txd5 cxd5 8.g4! Lc8 9.Td1 cxb3
10.axb3 e6 11.e4 dxe4 12.Td8+ Kf7
13.Pxe4 Ke7 14.Th8 h5 15.gxh5
gxh5 16.Th7+ Kd8 17.Pxf6 en wit
staat gewonnen.
7.Txd8+ Txd8 8.Kf2 Kf7 9.b4 Lf5
10.Ke1
De witte koning heeft nu d2 onder
controle. De zwakke zwarte pionnen
op de damevleugel garanderen wit
goede kansen op winst.

Wit aan zet
Smyslov – Tal, Moskou 1969
Door afruil verzwakt wit de zwarte
damevleugel, die daarna een grazige
weide voor het witte paard wordt.

10...e5
10...Lc8 was voorzichtiger, dan
waren de volgende zetten
onmogelijk geweest.

1.Lxc6! bxc6 2.Pf3 f6
Zwart verhindert het onaangename
Pf3-e5. Op 2...Lg4 komt 3.Pe5 Lxe2
4.Te1 La6 5.Pd7 Tfe8 6.Pxc5 Lc8
7.Tad1 met voordeel voor wit.

11.Pb7! Td7 12.Pa5 c5 13.bxc5
Td5 14.Pb7 Td7 15.Pd6+ Ke7
16.g4
Met deze zet probeert wit de toren
op a1 in het spel te brengen; de loper
op f5 moet de controle over b1
loslaten.

3.Pd2
Maar het paard heeft een alternatieve
route! Zijn doel is het veld c5, van
waaruit hij onbereikbaar is en
onaangenaam kan drukken op de
zwarte stelling.

16...Le6 17.Tb1 Tc7 18.Tb7
Verzekert de toekomst van de pion
op c5.

3...Tfd8 4.Pe4 c4 5.Pc5 Lf5 6.f3
Wit begrenst de reikwijdte van de
loper en bereidt de centralisatie van
zijn koning voor.

18...Txb7 19.Pxb7 Kd7 20.Pd6!
Vanuit het centrum is het voor een
paard veel eenvoudiger om te
switchen naar de koningsvleugel.
Opnieuw wordt duidelijk dat het
verdedigen van twee zwaktes heel
moeilijk is.

6...Lc2
Voorlopig heeft zwart de controle
over de d-lijn. Maar erg veel heeft
hij daar niet aan, omdat wit het
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De eerste zwakte voor zwart is dat
hij gebonden is aan de witte pion op
c5 en de tweede zwakte openbaart
zich op de koningsvleugel. De zet
20.Pa5 was niet zo goed omdat het
paard dan passief moet blijven.

prachtig gecentraliseerd is om mee te
werken aan zwarte initiatieven op de
koningsvleugel. De witte loper op c2
wordt tot passieve toeschouwer
gedegradeerd.
2.Lxf6 Dxf6 3.fxe4 f4!
Hiermee reserveert zwart e5 voor het
paard. Tegelijkertijd creëert zwart
een pionnenmeerderheid op de
koningsvleugel, wat goede
aanvalskansen zal bieden.

20...h6 21.Kf2 Kc6 22.Ke3 a5
23.Pe8 f5 24.Pg7 Ld7 25.gxf5 gxf5
26.f4!
Met deze zet maakt wit de doorbraak
van zijn koning mogelijk en beslist
daarmee in feite de partij.

4.Tf2
Wit kan niet actief worden en is
daarom tot passieve verdediging
veroordeeld.

26...Kd5 27.c6! Lc8 28.c7 Kd6
29.h4 Ld7 30.Ph5 Lc8 31.fxe5+
Kxe5 32.Pf4 Ld7 33.Pg6+ Kf6
34.h5 Lc8 35.Kf4 Le6 36.Pe5 Ke7
37.e3 a4 38.a3 Ke8 39.Pxc4 Kd7
40.c8D+ Kxc8 41.Pd6+ Kd7
42.Pxf5 1-0

4...Pe5 5.Tdf1 Dh4 6.Ld1 Tf7
7.Dc2 g5 8.Dc3 Taf8 9.h3
En niet 9.Lxa4? want a4 is
vergiftigd: 9...Pg4 10.h3 Pxf2
11.Txf2 f3! En zwart komt tot een
gevaarlijke aanval: 12.De3 fxg2
13.Txf7 Txf7 14.Kxg2 g4 15.hxg4
(15.Dg3 Df6! 16.De1 Df3+ 17.Kh2
Dxh3+ 18.Kg1 g3 en zwart wint)
15...h5 16.Dg3 Df6 17.Kh2 Df1
9...h5 10.Le2 g4 11.Txf4 Txf4
12.Txf4 Txf4 13.g3 Pf3+
Met 13...Dxh3! kon zwart nog
sneller winnen: 14.gxf4 g3 15.De3
Dh2+ 16.Kf1 g2+

Zwart aan zet
Pilnik – Geller, Goteborg 1955

14.Kf2 Dxh3 15.gxf4 g3+ 16.Kxf3
g2+ 17.Kf2 Dh2 0-1

1...e4!
Een geweldig pionoffer! Zwart krijgt
een geweldig paard op e5, dat
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waarschijnlijk met 1.g4 Pf8 2.Kg2
Pe6 3.Le3 opgesteld. Zwart kan dan
geen breed pionnenfront op de
koningsvleugel vormen zoals nu wel
in de partij.
1… Pf8 2.Ke2 Pe6 3.Kd3
Zwart heeft zijn paard op e6
geposteerd, van waaruit hij het witte
zorgenkind op d4 onder vuur neemt.
Maar hoe kan zwart zijn voordeel
vergroten? Het antwoord hoorden
we al vaker: creëer een tweede
zwakte; in dit geval op de
koningsvleugel.

Wit aan zet
Saidi – Fischer, New York 1963
Welk stuk is in bovenstaande stelling
beter: paard of loper? Dit hangt af
van de pionnenstructuur. Als de
pionnen op d4 en d5 er niet geweest
waren, zou de witte loper sterker zijn
dan het zwarte paard. Een open
centrum is namelijk in het voordeel
van de grotere reikwijdte van de
loper. Maar hier wordt de activiteit
van de loper belemmerd door zijn
eigen pion op d4.

3...h5!
Bereidt de opmars van de zwarte
koning via h7-g6- f5 voor.
4.Le3 Kh7 5.f3 Kg6 6.a4
Of 6.g4!? f5! Met goede
winstkansen: 7.h3 Pg5 8.Lxg5
Kxg5! 9.gxh5 f4 10.Ke2 Kh4 11.Kf2
Kxh3 en zwart wint.

Later kwam ik er achter dat
hetzelfde eindspel ook voor komt in
het boek “De kracht van het Paard”
van Jan Timman (een boek dat ik
nog heb overgehouden uit de
prijzenkast van een van de Rode
Loper toernooien). Ik neem een paar
van de annotaties van Jan in cursief
mee in het onderstaande.

Het is interessant om te volgen wat
er op de damevleugel gebeurt. Bij
elke overgang naar een
pionneneindspel kan elke pionzet
daar de situatie veranderen. Tegen
de tekstzet is niets in te brengen: wit
zet de pion op de juiste kleur (niet
die van zijn loper) en behoudt
daarbij genoeg tempozetten.

1.Kf1…
Met de bedoeling om de koning te
centraliseren. Als wit had beseft wat
zwart van plan was had hij zich

6...Kf5 7.Ke2 g5 8.Kf2 Pd8
Een grootmeesterlijke behandeling
van de partij.
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Met deze herhaling van de stelling
wil zwart het volgende bereiken:

27.Kd3 Pf5 28.Lf2 Ph4-+ 29.a5
Of 29.Lxh4 Kxh4 30.Ke2 Kg3
31.Kf1 f3 32.gxf3 Kxf3 en zwart
wint.

a) Tijdwinst op de klok
b) Opvoeren van de psychologische
druk (de tegenstander wordt
duidelijk gemaakt dat hij volledig
machteloos is).

29...Pxg2 30.Kc3 Kf3 31.Lg1 Ke2
32.Lh2 f3 33.Lg3 Pe3 0-1

9.Ld2 Kg6 10.Ke3 Pe6 11.Kd3 Kf5
12.Le3 f6 13.Ke2 Kg6 14.Kd3 f5
15.Ke2 f4 16.Lf2 Pg7 17.h3 Pf5
18.Kd3 g4!
Zwart dreigt met g4-g3 en Pf5-h4
een pion te winnen.
19.hxg4
Bittere noodzaak.
Wit aan zet

19...hxg4 20.fxg4 Ph6 21.Le1
De beslissende fout...

Zubarev – Alexandrov, Moskou
1915

21… Pxg4
Zwart dwingt nog een zwakte af: de
pion op g2. Wit kan niet ruilen en na
g2-g3 komt f4-f3.

Zwart heeft een "slechte" loper op
d7: die wordt gehinderd door zijn
eigen pionnen op e6,d5,a6 en b5. In
schril contrast daarmee is het witte
paard dat zwart overal kan lastig
vallen. Voor wit is het plan:
centralisatie van de koning. Het veld
c5 is daarvoor ideaal, want van
daaruit bestaat voortdurend de
dreiging dat de koning het vijandige
kamp verder binnendringt.

22.Ld2 Kf5 23.Le1 Pf6
En niet 23...Pe3? 24.g3 Pg2 25.Lf2
en zwart moet op g3 ruilen: 25...f3
26.a5
24.Lh4 Pe4 25.Le1 Kg4 26.Ke2
Pg3+
Een gecombineerde aanval op de
zwakke pionnen d4 en g2, waarna
zwart beslissend voordeel krijgt.

1.Kf2 Ke7
Ook de poging om met 1...Kf7 op de
koningsvleugel iets te proberen,
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wordt opgevangen: 2.Ke2 Kg6 3.Pe3
Kg5 4.g3 en de witte koning loopt
beslissend door naar c5.

van het paard naar f4 voor. Van
daaruit worden de pionnen e6 en h5
onder vuur genomen, waarna zwart
in zetdwang komt.

2.Ke3 Kd8 3.Kd4 Kc7 4.Kc5
De zwarte koning moet nu op zijn
witte collega passen. Het wordt nu
tijd voor het witte paard om zijn
kunsten te vertonen en daarmee een
nieuwe zwarte zwakte af te dwingen.

15...gxh4 16.gxh4 Le4
Verhindert Pe3-g2-f4.
17.Pf1
Het paard is onderweg naar f4 en het
is slechts een kwestie van tijd,
voordat het daar aankomt.

4...Lc8 5.Pb4 Lb7 6.g3 Lc8 7.Pd3
Ld7 8.Pf4
Dreigt Pf4-h5.

17...Ld3 18.Pd2 Le2 19.Pb3 Lg4
20.Pd4 Lh3 21.Pe2 Lf5 22.Pf4
Eindelijk!

8...g6 9.Ph3 h6 10.Pf4 g5 11.Ph5
Le8 12.Pf6 Lf7 13.Pg4
Het paard lokt de h- en g-pion naar
witte velden, alwaar ze een prachtige
schietschijf worden.

22...Lg4 23.b4
Zetdwang. Elke zet van de zwarte
koning of loper kost een pion,
daarom: 1-0

13...h5 14.Pe3 Lg6 15.h4!
Fixeert de h5-pion op de kleur van
zijn eigen loper en bereidt de opmars
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Achter de schermen bij het OKU
(of: Hoe De Rode Loper langzaam het OKU overneemt)
Henk van Lingen
binnen sportverenigingen een
bekend fenomeen, en voor ons
natuurlijk net zo bruikbaar. De Club
van 100 is een verzameling
donateurs die per jaar 100 euro
inleggen ten behoeve van het OKU.
Als wederdienst worden deze, indien
gewenst, vermeld met weblink op
een speciale pagina op de website en
op de speellocatie.

Direct na de laatste ronde van het
OKU verzoekt de hoofdredacteur
van de Balans mij dwingend een
stukje aan te leveren over de
organisatie. Hoe kan ik weigeren?
Mijn rol begint dit jaar op
Kerstavond, wanneer ik van Jan Jaap
Janse een brandmail krijg. Jan Jaap
is toernooidirecteur en roerganger bij
schaakvereniging Paul Keres. De
voorgaande twee edities was ik op
de startvrijdag van het toernooi al
voor in de middag aanwezig in
verband met de zestien digitale
borden, maar de brandmail is de
aanzet tot een rol als een van de
hoofdorganisatoren dit jaar.

Bovendien geef je het recht op
advertentieruimte in het clubblad. Na
het cafébezoek worden de details
uitgewerkt, en de Club van 100
wordt een succes: onder andere De
Rode Loper en Majnu (Chess
Improvement) worden lid en een
flinke groep anonieme Keresianen.

"Sponsor of zaal gezocht", is de mail
getiteld. Er leeft bij de organisatie al
enkele jaren onvrede over de locatie
Den Hommel, welke duur is (ook
aan de bar) en immer onduidelijk in
afspraken. Daarbij heeft het OKU
geen hoofdsponsor meer. Ik stel wat
vragen, en besluit met Jan Jaap een
biertje te gaan drinken in
Springhaver. Aldaar nemen we de
begroting door, en de diverse
zaalopties en problemen.

Speelzaal
Rest de kwestie van de speelzaal.
Dat blijkt een zware dobber. Jan
Jaap vist bij de gemeente naar opties,
sporthallen zijn een lastige zaak, en
ergens op De Uithof wil ook al niet.
Begin februari is er toch plotseling
een locatie: een voetbalclub in
Overvecht. Op een zondagmiddag
bezoek ik met Jan Jaap en Colijn de
locatie, om een beeld te krijgen van
de mogelijkheden.

Inzake fondsenwerving stel ik voor
een Club van 100 te beginnen. Dat is
9

Ik had me ingesteld op een
achteruitgang vergeleken met Den
Hommel, maar heb toch de rest van
de dag buikpijn. Ik twijfel of ik op
dit moment nog aan de noodrem kan
trekken. Jan Jaap is een aanstekelijke
optimist, en Keresianen zijn vanuit
hun studentenachtergrond wellicht
niet vies van een potje schaak bij je
buurman op schoot en met een bar in
je nek.

maar geeft aan wel de vloer te
moeten prepareren met karton. Als
er drank mee naar binnen gaat,
moeten er eigenlijk een soort 'stucrollen' overheen. Dat blijkt na
prijsopgave niet reëel, maar geen
koffie naast het bord is natuurlijk
onverkoopbaar.
Na enkele dagen geeft OVVO aan
het afdek probleem zelf op te lossen,
en drank mag, maar geen alcohol.
We hebben een locatie, en kunnen
ons richten op de normale
voorbereidingen: begroting,
digiborden, folder, website en
inschrijving.

De speelruimte is ongeveer de helft
van wat we in Den Hommel tot onze
beschikking hadden, en de bar zit in
de speelruimte. Analyseruimte is er
nauwelijks, om nog maar te zwijgen
van de shabby aankleding. Kortom,
wat mij betreft een drama, en 's
avonds laat mail ik de hele groep
organisatoren dat we hier niet mee
aan kunnen komen. Colijn valt me
bij, dus we gaan toch weer uitkijken
naar alternatieven. Leegstaande
panden passeren, ik spreek met een
strandtent, en begin maart is daar
plotseling: Korfbalvereniging
OVVO.

Hobbels
Vrijdag 31 mei is het zover. Als elk
jaar ga ik vroeg in de middag naar de
speelzaal om op te bouwen. Dit jaar
kar ik rond in de bedrijfsauto van de
Universiteit (VW Caddy),
volgeladen met apparatuur en allerlei
tassen met rondeprijzen,
notatiebiljetten en weet ik wat. Het
zal qua live borden een toernooi met
hobbels worden. Het begint er al
mee dat 3 van de 8 borden van
Amersfoort ergens anders blijken te
liggen dan verhuurder Jeroen Schuil
dacht. Gevolg: die 3 komen pas om
19.00 uur. De wifi verbinding in de
zaal komt ook moeizaam tot stand.
Maar zowaar weet ik alles voor
aanvang in orde te krijgen.

Karton
Op een dinsdagavond bezoek ik met
Jan Jaap de sporthal tussen Maarssen
en Utrecht waar OVVO resideert.
Parkeer- en schaakruimte zat, goede
hal en goede kantine. Wifi aanwezig,
alsmede een busverbinding. OVVO
is enthousiast (extra barinkomsten),
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Zaterdagochtend valt vlak na
aanvang de hele B-sectie uit, en
halverwege de onderste 4 borden van
de A-groep. Dat A-probleem
herhaalt zich 's middags. Ik vertrouw
de Amersfoortse sjofele kabels niet,
en vervang tijdens het diner de helft
door onze eigen kabels. Geen
problemen meer. Hebben we alles
dan gehad? Welnee, op
zondagmiddag valt de hele website
van Paul Keres uit! Een vage
melding over gebrek aan resources.
Weg live partijen, indelingen en
verslagen. Een list is geboden. Colijn
heeft de hele website in zijn laptop
zitten, dus ik besluit die maar
integraal onder de Rode Loper
website te hangen. Dat gaat vrij vlot,
en ik twitter namens Paul Keres het

nieuwe adres rond en chat
schaaksite.nl en utrechtschaak.nl bij.
Overname
Wij hebben als Rode Lopers maar
liefst tien deelnemers, zijn Club van
100-lid, en hosten nu ook de
website. Er lijkt onderhand sprake
van een overname! Het OKU is al
met al op de nieuwe locatie een
succes, al hebben we komend jaar
wel betere stoelen nodig. Na afloop
laad ik de hele OKU inboedel weer
in de Caddy, inclusief de OKUwisselbeker. Die zet ik, vol
gegraveerd met namen van
Grootmeesters, thuis voor mijn
verbaasde vrouw op tafel. Heb ik die
gewonnen? Nee, natuurlijk niet. Ik
heb wel geschaakt, maar daar zullen
we het maar niet over hebben.
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Puzzel: Le fou et le cheval blanc
Oplossing
In het verhaal in de winterbalans - over een kwijlende gek en een man in korte
broek op een wit paard - waren schakers verborgen. Welke schakers, dat moest
u zelf maar uitzoeken. Nou ja, er waren natuurlijk wel een paar duidelijke
hinten. Inderdaad ging het om Rode en Gouden Lopers uit de huidige ledenlijst.
In totaal ging het om 42 namen! U had ze natuurlijk allemaal!
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.

'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; kipeters eten kip en rundeters gaan al bij
een zwijnenburger voor de bijl.
Smaken verschillen!

Hij kreeg nooit klanten.

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

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?'

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.
12
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La stratégie du sous-marin. L'arme par excellence dans un tournoi ouvert
Majnu Michaud
Marie Benschop wordt gegeven. In
deze workshop wordt aandacht
besteed aan de mentale houding
waarmee je een partij speelt.
Interessant vond ik om van Klaas te
horen dat het niet vanzelfsprekend is
dat je je elke keer ten doel stelt om te
winnen. Spelplezier en het leereffect
zijn ook legitieme doelstellingen. Ik
nam me voor om me te richten op
het spelen van interessante partijen
en te oefenen met mijn leerdoel op
dit moment: varianten diep en
nauwkeurig uitrekenen.

“Wilt u alstublieft geen kopij meer
insturen? We zitten tot eind volgend
jaar vol! We zijn namelijk een elitair
blad, we plaatsen niet zomaar alles!”
schreef Kees, hoofdredacteur van De
Balans, op ons internetforum.
In een elitair blad hoort een artikel
met een Franse titel, die ik natuurlijk
niet zal vertalen omdat ik ervan uitga
dat zoiets voor U, beste elitaire lezer,
volstrekt overbodig is.
Jaren geleden heb ik ervaren hoe
demotiverend het kan zijn om in de
A-groep van het OKU te spelen als
je speelsterkte nog niet genoeg is om
een deuk in een pakje boter te slaan.
Als een naïef veulentje dartelde ik
toen rond tussen hongerige leeuwen
en valse hyena's om uiteindelijk na
vijf nederlagen en een bye onderaan
de ranglijst te eindigen. Die fout
maak ik niet weer. Om vooruitgang
te boeken met schaken hebben we,
net als met ieder ander leerproces,
een evenwicht nodig tussen
uitdagingen en succeservaringen. In
de A-groep slaat de balans door, de
uitdagingen zijn te groot en de
succeservaringen te schaars. Dit
deed me besluiten om dit jaar een
stap terug te doen en me aan te
melden voor de B-groep.

Vrijdagavond

De voorbereiding

Een van de leuke aspecten van het
OKU is het sociale karakter van het
toernooi. Voor aanvang van de
eerste ronde heb ik gezellig staan
kletsen met schakers uit de regio.
Sommige van hen, die nog nooit
gehoord hadden van de workshop
van Anne-Marie Benschop, maakten
opmerkingen als “Jij gaat natuurlijk
de B-groep winnen”. Ik deed mijn
best om uit te leggen dat ik voor het
spelplezier en het leereffect was
gekomen, maar dat kwam niet
helemaal over. Ze keken me aan met
een glimlach die maar twee dingen
kon betekenen: ze dachten dat ik gek
was geworden of dat ik een excuus
aan het gebruiken was om me in te
dekken tegen een slecht resultaat.

Klaas van der Horst vertelde me
onlangs over de workshop Mentaal
fit achter het bord, die door Anne-

Mijn eerste partij speelde ik met
zwart en het leverde meteen mooie
oefenmomenten voor het rekenwerk.
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glas Chileense wijn en met de kat op
schoot naar de live-uitzending te
kijken. Jos ging te onder tegen
Wayne Welsh, die eerder Rode
Lopers Peter Das en Kees Volkers
tot zinken had gebracht. Philippe
Friesen, die zondag mijn tegenstander zou blijken zijn in ronde vijf,
scoorde zijn vierde punt op rij.
Zondag
Zondagochtend werd ik uitgerust
wakker. Een goede nachtrust is
essentieel om mentaal fit te zijn.
Maar mijn voornemen naar
aanleiding van de verhalen van
Klaas had nu plaats gemaakt voor
een killer-mentaliteit. Niet langer
stond spelplezier en het leereffect
bovenaan mijn lijstje. De
vriendelijke Dr. Jeckyll was naar de
achtergrond geschoven en Mr. Hyde
had het nu voor het zeggen.

Kan zwart veilig 12...Pd4 spelen?
Wat volgt er na 13. Pxd4, exd4 14.
Pb5, d3 ?
(Het pionoffer 12…e4 13.Pd2 e3!?
14.fxe3 Dh4+ ziet er sterk uit –JT)
Deze partij eindigde in remise. Mijn
naam verdween uit de top-10 van de
ranglijst. Zo dook ik als een
onderzeeboot uit het zicht van de
concurrenten.
Zaterdag

Ik wilde winnen, mijn tegenstanders
verpletteren en, met hun scalp in
mijn hand als trofee, door de
speelzaal paraderen. Philippe had
dezelfde intentie. Op zet 15 ging hij
een remise-variant uit de weg en
speelde net als ik voor de dood of de
gladiolen. Het werd een spannende
strijd die uiteindelijk in mijn
voordeel werd beslist.

Na de derde ronde was ik weer
boven water met 2,5 uit 3. Ook mijn
clubgenoot Jos Heesen en Gouden
Loper Johnny de Kraker stonden in
de top-10. Wat ging ik doen als ik
een van hen in de laatste ronde zou
tegenkomen? Deze vraag kwam heel
even in me op, maar het antwoord
lag voor de hand. Echte Rode Lopers
zijn vrienden vóór en ná de partij.
Tijdens de partij vliegen ze elkaar
naar de strot. Zo luidt onze mooie
traditie.

In de lunch-pauze daarna kon ik
buiten in het zonnetje ontspannen en
met een paar vriendelijke spelers van
Oud Zuylen filosoferen over hoe we
met winnen en verliezen omgaan in
het schaken en in het leven
daarbuiten.

's Avonds, terwijl mijn toekomstige
tegenstanders zich verder uitputten
in ronde vier, zat ik in mijn
woonkamer onder het genot van een
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De laatste ronde
Samen met maar liefst vijf andere
spelers stond ik bij het ingaan van de
laatste ronde op een gedeelde eerste
plaats. Daarachter een peloton van
negen man met maar een half punt
achterstand. Er was geen andere
optie dan boven water vol in het
zicht de strijd aan te gaan.
Mijn tegenstander, Jan Jansen,
vertelde me voor aanvang van de
partij dat hij jeugdtrainer van
Antonio Carretero was geweest. Na
deze subtiele poging om me te
intimideren begonnen we aan onze
confrontatie.

In deze stelling mocht ik 28.f6!
spelen en mat op g7 was niet meer te
voorkomen. Jan Jansen gaf me een
hand en feliciteerde me met de partij
en met de toernooi-overwinning.
Après échecs

Hij koos voor het gevaarlijke Wolgagambiet, waarmee hij meteen
duidelijk maakte dat ook hij besefte
dat het nu erop of eronder was. Na
afloop vertelde hij me dat hij weinig
ervaring met dit gambiet had en dat
was in de partij te merken. Het
actieve spel dat zwart meestal over
de b-lijn krijgt, bleef achterwege en
ik kon alle torpedo's die ik had op
zijn koning richten.

Onder het genot van een biertje kon
ik vervolgens buiten op het terras
over mijn toernooi-overwinning
vertellen aan Gouden Loper Pascal
Boitin, die me wees op een
merkwaardige strategie die je in
open toernooien kan gebruiken: De
onderzeeboot-strategie. Door in de
beginronde van een toernooi niet te
winnen blijf je een tijd lang
onzichtbaar voor de concurrentie en
kom je pas in de laatste ronden de
sterkere tegenstanders tegen. Ik heb
het niet bewust toegepast maar het
bleek achteraf inderdaad l'arme par
excellence dans un tournoi ouvert!
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Bye, bye
Jos Heesen
grens tussen Utrecht en Maarssen
omschreef) werd gehouden. Ik kon
er eenvoudig en snel met de fiets
naar toe.

Als je familie, vrienden of kennissen
vertelt over je plannen om mee te
doen aan een weekendtoernooi
schaken, wordt je een beetje
meewarig aangekeken. “Het hele
weekeinde binnen zitten, als het zo’n
lekker weer is?” en/of “Wat zeg je:
hoe lang duurt zo’n partij; meer dan
vier uur?” en “Speel je echt zes van
die lange partijen?”.

Bij de inschrijving heb ik een tijdje
getwijfeld over de optie om een bye
op te nemen. Maar ik wilde graag
weer schaken (door een operatie en
het herstel daarna stond ik al een
paar weken schaaktechnisch
“droog”) en dus zes partijen spelen.
Ook speelde de gedachte dat ik, naar
goed Nederlands gebruik, de ratio
inschrijfgeld per partij acceptabel
wilde houden. Dit bleek ook Jan’s
drijfveer om geen bye op te nemen.

Met die laatste vraag had ik wat
moeite, want de organisatie van een
weekend toernooi geeft alle spelers
de mogelijkheid om vooraf aan te
geven of in een van de rondes een
“bye” opgenomen wordt. Je speelt
dan die ronde niet, en krijgt als
uitslag een remise. Niet-schakers
vinden dat een vreemde regel. “Niet
spelen in een competitie en toch
punten krijgen, wat is dat voor
flauwekul?” en “Doen ze dat dan
niet allemaal?” en “Als ze het
allemaal doen, waarom heeft het
toernooi dan niet gewoon een ronde
minder?”. Lastige vragen om te
beantwoorden, zeker omdat ik het
voor een deel met ze eens ben, dat
het opnemen van een bye eigenlijk
flauwekul is.

Conform mijn ELO schreef ik in
voor de B-groep (want < 1800) en
was toen de eerste Rode Loper die
dat deed. Er volgde er nog een
vijftal… Wat je dan hoopt is dat je
ze dat weekeinde eigenlijk niet treft,
want dat kan ook elke week op de
clubavond.
Die hoop werd al meteen in de eerste
ronde de grond ingeboord: ik mocht
met zwart aantreden tegen David
Bakker. Omdat hij nog niet zo lang
lid is, is David nog niet op de hoogte
van de diverse openingsvoorkeuren
van de andere Rode Lopers. Ik kon
hem daarom nog verrassen met het
“Heesen Systeem” en moest na wit’s
22e zet in de volgende stelling een
plan voor zwart bedenken:

Na vele jaren afwezigheid, had ik dit
jaar besloten om weer eens met het
OKU mee te doen. Vooral omdat het
zo ongeveer in “mijn achtertuin”
(zoals Majnu de speellocatie op de
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als verkenner vooruit stuur om
paniek en verwarring te stichten in
het rokadekamp van de
tegenstander…" was mijn gedachte.
En het plan met 22…f4 en de
dreiging 23…f3 miste zijn
verwarrende werking niet! Een
achttal zetten later stond het zo (met
zwart aan zet):

David heeft zich goed geweerd en
eigenlijk is er nog niet veel aan de
hand. Mijn stukken staan wellicht
wat actiever, maar veel is dat nog
niet waard. Ik wilde graag winnen
omdat ik tegen Majnu had gebluft
dat het mijn ambitie was om het hele
toernooi op een van de “live” borden
te spelen.
Hier speelde ik het listige 30…Kf7
en welke witspeler zou hier niet a
tempo met de koning slaan op h3
(zeker als de tijd begint te dringen)?
Zo niet David, die op tijd zag dat hij
dan na 31…Th8 pardoes mat zou
staan.

Onze intern wedstrijdleider was bij
de organisatie van dit OKU
betrokken en had elke ronde 12
“live” borden beschikbaar. Als ik
mij niet vergis waren er 6 voor de A
groep en 6 voor de B groep. Dat
betekent dat je dus na elke ronde bij
de bovenste 12 moest staan om de
volgende ronde weer op een “live”
bord te mogen spelen.

Maar niet slaan betekende dat hij
zwart een verre vrijpion gunde en
dat bleek 25 zetten later genoeg voor
de winst… Dat werd dus de 2e ronde
op een “live”bord!

Om mijn bluf waar te maken moest
er dus een actief en overtuigend
aanvalsplan bedacht worden! In zo'n
evenwichtige stelling moet je op
zoek naar een zet of plan dat de
balans flink doet schommelen. Iets
dergelijks vond ik niet via de halfopen c-lijn, maar wel in mijn verst
opgerukte pion. "…als ik die nu eens

Die 2e ronde werd gespeeld op
zaterdagochtend en direct na mijn
krachtzet 1.Pc3… viel de
datatransmissie van mijn bord naar
de PC en het internet weg.
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web op geknald is. De partij is een
schoolvoorbeeld geworden van hoe
het “Heesen Systeem” gespeeld
moet worden en verdient eigenlijk
een volledige analyse, maar dat moet
wachtende tot een volgende Balans.

Omdat de live-borden van de Bgroep in serie geschakeld waren viel
daarmee de transmissie van alle 6 de
borden weg (gelukkig had de Agroep een aparte serieschakeling).
Dus de wereld heeft gemist hoe ik de
“grote Johan van de Griend” (de
kwalificatie “grote” is van Timo)
mat zette vanuit deze stelling:

Daarom nu twee cruciale stellingen
uit die partij; de eerste na de 22e zet
van wit:
Zwart speelt hier 22…b5! En trekt
daarmee de partij definitief naar zich
toe. Zesentwintig zetten later echter
kan pas de executie met 48…Ta3 en
49..De4 voltrokken worden vanuit
deze stelling:

Wit begint met 30.Th2… en eindigt
met 40.Ph6+… en mat op de
volgende zet. Vermeldenswaard is
nog dat het paard op f5 zijn
zegetocht begonnen is op wit’s
eerste zet (1.Pc3…); achteraf
gesproken niet alleen met
destructieve gevolgen voor de
datatransmissie, maar ook voor de
grote van de Griend.
Hé, maar dat betekende: ook de 3e
ronde op een live-bord, en wel tegen
Frank Heinen.
Dit is de partij waar ik het meest
trots op ben. Ik ben dan ook blij dat
hij ongeschonden het wereldwijde
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“Wit is klaar gaan liggen om
opgeveegd te worden”, of gedachten
met een vergelijkbare strekking
schoten door me heen. Maar hoe
veeg je iemand op? Weer 15 zetten
later stond het zo (met zwart aan
zet):

Zo, dat is lekker: na 3 ronden 3 uit 3!
Dus de volgende (4e) ronde weer een
live-bord; misschien wel het eerste!
“Himmelhoch jauchzend!” Maar
deze regel uit Goethe’s Sturm und
Drang gedicht “Freudvoll und
leidvoll” heeft nog een tweede deel:
“Zum Tode betrübt”.
En inderdaad: wat een deceptie toen
ik de zaal binnenwandelde voor die
4e ronde: slechts de helft van het
aantal spelers was op komen dagen.
Alle anderen hadden een bye
genomen en lagen thuis met een
“bokkie” (of iemand anders) op de
bank uit te rusten van een zware
schaakdag. En zelfs met dit
uitgedunde gezelschap was mij het
1e live-bord nog niet gegund… Hoe
verwerk je deze tegenslag?

“En nu ben ik dit Halma spel zat en
moet de doorbraak komen!” dacht ik
en speelde 30…g5?? Op zich nog
niet helemaal fout, maar het
voordeel dat ik zag bleek illusoir.
Alles had nog rechtgezet kunnen
worden als ik in de onderstaande
stelling niet ook nog 37…Pg4??
gespeeld had:

Dat bleek bovendien ook nog eens
extra lastig omdat ik wist dat mijn
tegenstander, Huib Vriens, 100 ELO
punten minder had. Van de andere
kant dacht ik: hij heeft ook 3 uit 3,
dus dat ELO verschil zal wel
meevallen… Die mening stelde ik
bij toen we na 15 zetten de volgende
stelling bereikten (ik had zwart):
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Twee nullen achter elkaar, tja, dan
knakt er iets. De laatste partij tegen
Toon Jansen (gewoon weer op een
plastic bord met plastic stukken) was
een schoolvoorbeeld van wat er
misgaat als de concentratie en
vechtlust is weggevallen:

Bijvoorbeeld 37…hxg3 was een
goede optie om de partij weer in
balans te krijgen, ondanks het stuk
minder. Na het gespeelde Pg4 liet
wit zijn voordeel niet meer glippen.
“Kan gebeuren” denk je dan nog, als
je rond het middernachtelijke uur
naar huis fietst en ook:
“Morgenvroeg er weer fris
tegenaan!” Die zondagochtend tref
ik, nog steeds op een live-bord,
Wayne Welch, die al een paar Rode
Lopers aan zijn zegekar gebonden
heeft en nu wel trek heeft in nog
zo’n hapje…
De partij gaat lange tijd gelijk op, al
heb ik wel voortdurend het idee dat
ik met wit het hardste moet werken
om het evenwicht te bewaren. Het
omslagpunt komt als zwart hier een
minoriteitsaanval inzet met 27…a4!

In bovenstaande stelling kom ik op
het onzalige idee 14.Te1… om pas
daarna Le4 te spelen, maar die tijd
heeft wit niet. Zwart grijpt direct zijn
kans: 14…Lxf3 15.Dxf3 Dd4+ en
het doek valt.
Het behoeft zeker geen toelichting
meer dat alle OKU winnaars (de
twee in de A-groep, Majnu in de Bgroep en die in de C-groep) een bye
opgenomen hadden. Dat je kunt
winnen door even niet te spelen blijft
een raar concept .
Maar alle hulde voor Majnu, want de
OKU B-groep winnen is een
prachtige prestatie!

Ik vang dat niet goed op en moet een
pion en wat later de partij inleveren.
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OKU 2013, bespiegelingen van een verliezer
Chris Lutz
Ook dit jaar deed mijn persoontje
weer mee met het OKU. In groep 1,
hoewel ik daartoe niet verplicht was.
Waarom eigenlijk?
Grootheidswaanzin? Interessantere
partijen? Masochisme? Ik weet het
zelf eigenlijk niet. In ieder geval
begon ik vol goede voornemens en
eindigde ik roemloos onderaan met 1
vol punt. De goede voornemens
waren in werkelijkheid gewoon
dagdromen gebleken. En, zoals
iedereen weet, dromen zijn bedrog,
en dagdromen zijn zelfbedrog.

als je die kennis op het moment
suprême niet kunt toepassen?
Niet echt pijnlijk dus, al die
nederlagen, wel onprettig. Of je nou
heel langzaam eraf geschoven wordt,
snel gehakt wordt na een fout in de
opening, een onschuldig ogende
aanvalletje snel aan kracht wint of
een dodelijke tegenaanval over het
hoofd ziet (en dat terwijl je net zo
lekker bezig was....). U ziet geachte
lezer, verliezen kun je in vele
variaties. Om maar eens Simon &
Garfunkel te parafraseren: "You
know what it is, Chris? There must
be fifty ways to loose a
chessgame...". Maar in twee
opzichten stemmen nederlagen altijd
overeen: je wordt er nooit vrolijk
van en de uitslag is altijd hetzelfde.

Een pijnlijk demasqué dus? Nee, dat
ook weer niet. Een middelmatig
schakertje als ik weet, dat hij er nou
eenmaal weinig van kan, en nou ja,
voor nederlagen tegen sterkere
spelers hoef je je niet te schamen.
Echt pijnlijk was eigenlijk maar één
moment, toen zo'n klein
onderdeurtje, dat nog nauwelijks
boven mijn navel uitkwam, liet zien
dat de slotstelling van de partij, die
ik zojuist remise gegeven had,
gewoon gewonnen was voor mij.
Pijnlijk vooral, omdat ik de stelling
van Lucena toch echt wel ken, maar
dat mij dat in de hitte van het
uitvluggeren totaal ontgaan was.
Waar is al die studie dan goed voor,

Je wordt tijdens zo'n toernooi dus
keer op keer geconfronteerd met je
beperkingen als middelmatig
schakertje. Dat is geen verrassing. In
welk opzicht , is iedere keer weer de
vraag. Dat houdt het spannend, ook
voor de verliezer. Maar toch,
volgend jaar zal het wel weer groep
2 worden; eens kijken of ik me dan
kan onttrekken aan het zwarte gat
der grauwen middenmoot.
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Het Tweede team kampioen in 2013
Hans Bernink
In 2012 was het nog huilen. Heel het
tweede in treurnis. Stonden we
volledig gelijk, zowel in
wedstrijdpunten als in bordpunten
met Oud Zuylen 3. Alleen het
onderlinge duel hadden we verloren,
geplet nog wel met 2½ - 5½. Dus
geen promotie, balen!

rustig (nou ja rustig, rode koppen
) over geboomd. Dat moet dus
beter. Vanaf nu gewoon alles
winnen. Bij voorkeur zo, dat we op
de voorlaatste wedstrijd al kampioen
zijn, het dus niet laten afhangen van
zoiets lulligs als een “finale” tegen
onze concurrent. Want die verliezen
we dan natuurlijk, en dat willen we
niet.

In 2013 moest dat anders, dat hebben
wij ons ferm voorgenomen. Bij een
etentje in oktober met het voltallige
team bij Surinaams restaurant
POMO in de Voorstraat (aanrader!)
waren we daar met zijn allen vrij
snel uit. Dat nooit weer. Dit jaar
kampioen! Zo’n etentje doet wat dat
betreft wonderen, we hebben de
neuzen in de zelfde richting gezet,
wat motivatie erbij, stukje
grootspraak (wij zijn nu toch echt de
beste), even roeren, en klaar is uw
kampioenskandidaat!

Aldus afgesproken. Gewoon alles
winnen. Aldus ook gedaan. De ene
na de andere tegenstander beet tegen
ons in het stof. Ook als het er
halverwege de wedstrijd niet best
voor ons uit zag, was er altijd wel
weer een held in ons midden die het
tij deed keren!
Ook onze concurrent ontpopte zich
al snel, luisterend naar de naam
Damrakkers. Lange tijd konden de
Damrakkers gelijk op met ons gaan.
En natuurlijk was de laatste
wedstrijd van het seizoen tegen ... ja,
inderdaad! Waar wij begonnen met
alles gewoon te winnen, deden de
Damrakkers dat gewoon ook. De
vijfde wedstrijd van ons tegen
Vianen 2 was nog spannend, met een
krappe 4½ - 3½ voor ons, en de
zevende wedstrijd tegen Moira
Domtoren 3 moesten we zelfs drie
bordpunten afstaan (5-3).

Nog wel even waarmaken natuurlijk.
De eerste wedstrijd werd gelijk een
teleurstelling. Hans Bernink als
nieuwe teamcaptain zat onder onze
voeten in Australië te lanterfanten
terwijl het team tegen IJsselstein 1
niet verder kwam dan een gelijkspel.
Leuk begin als je kampioen wilt
worden.
We hebben daar in november met
z’n allen op de club nog maar eens
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Maar de rest werd toch zeer
overtuigend gewonnen, vier maal
met 5½ - 2½, en de voorlaatste
wedstrijd zelfs met 6½- 1½.
Tegelijkertijd was de Damrakkers zo
onfortuinlijk om hun voorlaatste
wedstrijd te verliezen (van de
Doredenkers, op dat moment de
hekkensluiter). En toen waren we
dus met nog één wedstrijd te spelen
niet meer in te halen: kampioen!

een formaliteit, die we dus maar
even met 7-1 hebben afgerond, om
even duidelijk te maken: er is maar
één kampioen, en dat zijn wij!
Natuurlijk hebben we dit seizoen in
stijl afgesloten met een etentje. En
daar waren we het over één ding heel
erg eens: wij waren een geweldig
team!
Doelstelling voor volgend jaar is
uiteraard iets bescheidener:
handhaven in de middenmoot van de
eerste klasse SGS. Maar dat
bespreken we wel in oktober. Bij een
etentje. Met het nieuwe team UCS
de Rode Loper 2, allemaal kanjers!

Tja, dat was dus precies zoals we het
aan het begin van het seizoen hadden
gewild. Kampioen op de voorlaatste
ronde! De laatste wedstrijd tegen de
Damrakkers was nu niet meer dan
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Groots en meeslepend gehandhaafd. Het Derde, seizoen 2012/13
Peter Das
Van de vier externe Rode Loper
equipes bestond Het Derde
ongetwijfeld uit het bontste
gezelschap. Het team had zowel het
oudste als het jongste lid binnen de
gelederen, beschikte daarnaast over
een schaakgod, een schaakfilosoof,
een all-round schaakorganisator en
over het meest waardevolle
schaakstuk (De Dame). Dit geheel
werd gecompleteerd met een
topscorer en een aanvoerder. Een
groots en meeslepend seizoen kon
dan ook niet uitblijven.

door de teamcaptain en de heer des
huizes hooggeachte Bob Dylan.”
Het was inderdaad een gezellige
avond waarbij ook ambities en
verwachtingen voor het komende
seizoen ter sprake kwamen.
Natuurlijk wilden we allemaal
kampioen worden, maar we wisten
ook wel dat we realistisch moesten
zijn. De doelstelling luidde:
handhaving.
De eerste wedstrijd speelden we in
Buren tegen Rivierenland 2. Het was
vooral de zelfbenoemde schaakgod
Almer die hier indruk maakte door
zijn tegenstander met een rating van
bijna 1900 op remise te houden. De
schaakgod vatte het nuchter samen:
“Bijna de hele partij net iets slechter
gestaan. Gelukkig voor mij lukte het
mijn tegenstander niet om me over
het randje te duwen.” Ook Henk en
Nico begonnen goed aan het seizoen
door hun tegenstanders vlot tot
overgave te dwingen. Helaas was het
net niet genoeg. Met 4,5- 3,5
moesten we de matchpunten in de
Oranjestad laten.

Het seizoen begon voor Het Derde
niet achter het schaakbord, maar
achter een etensbord. Vice-team
captain en all-round
schaakorganisator Henk hierover:
“Het hoogtepunt van het seizoen was
natuurlijk de aftrap: in een fraaie
woonkamer aan de Leidseweg
gebruikten wij een door de
teamgenoten zelf samengesteld
diner. De captain had tevoren de
taken verdeeld: Frank werd geacht
borrelhapjes te verzorgen, Almer een
bijzondere soep, Tanja een dessert
en Peter een hoofdgerecht. Henk en
René konden de dranklogistiek
oppakken. Het werd een topavond,
met een brede variatie aan
gesprekken onder andere over de

De tweede wedstrijd ging helaas ook
verloren. In een muffe, aircoloze
hotelkamer in Khartoum werd door
de teamcaptain gespannen gewacht
op berichten op het forum.
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Het internet was tergend langzaam
en er verscheen maar geen nieuws.
De uitdrukking ‘geen nieuws is
goed’ bleek in dit geval helaas niet
op te gaan. In de tijdnoodfase had
Tanja een betere stelling
weggegeven. Met prachtig gevoel
voor dramatiek liet ze op het forum
weten: “Helaas, helaas: ik heb het
punt voor een gelijke uitslag niet
binnengehaald. Wederom stond ik
goed, maar wederom raakte ik in
tijdnood de kluts kwijt en gaf ik een
volle toren weg. Ik geloof dat er op
dat moment tien man om mijn bord
heen stond, dus ik voelde de druk om
te winnen meer dan ooit. Maar dat
hielp natuurlijk niet. Daar ging mijn
toren op d1 die natuurlijk naar f1
had gemoeten achter de toren op f3.
En daarna meteen rammen op f7,
want de dame stond ook al keurig
klaar voor die aanval. Ja, ik heb het
dus wel gezien - vannacht op het
plafond. Nee, ik heb het niet gedaan.

De tegenstander die in alle rust de
partij uit had kunnen tikken, begon
echter mee te vluggeren en beging
de ene schaakdoodzonde na de
andere. Het was een hele prestatie
van de IJsselsteiner dat hij een
manier vond om een zó gewonnen
stelling in remise te laten ontaarden.
En het was ook best een prestatie
van de teamcaptain dat hij met
zoveel koelbloedigheid een chaos
veranderde in een machtpunt. Al
zegt hij het zelf.
Op de tweede dag van het nieuwe
jaar werd het tweede matchpunt
binnengehaald. Vanwege vakanties
moesten we twee invallers
optrommelen, John en Marcel. De
laatste viel sterk in en vatte het
verloop van de avond als volgt
samen: “4-4. We begonnen met een
vroege 0 op bord 1: Peter liet zich
smoren naar mat. Vervolgens
kwamen de punten: eerst Frank,
daarna won ik en vervolgens Bas.
Een luxe 3-1 voorsprong, maar nog
geen reden om de champagne te
openen. Alle overige partijen konden
nog alle kanten op. John verslikte
zich als eerste, Henk kwam op
remise en daarna kwam het lange
wachten.

Het eerste matchpunt werd
binnengehaald in IJsselstein. En hoe.
Na een lange avond leek Het Derde
opnieuw op een nederlaag af te
stevenen. Alleen de teamcaptain was
nog bezig en moest snelschaken in
een totaal verloren stelling met
minder dan een minuut op de klok.

27

hem moeten stellen omdat hij het,
terecht, hogerop gaat zoeken in team
twee.

René stond gelijk, verloren, remise,
misschien gewonnen, toch verloren
en uiteindelijk toch remise (of had ie
toch kunnen winnen...?). Tanja ging
als laatste de mist in, in een
gecompliceerde stelling. Ze had
allicht eerder remise kunnen hebben,
maar toen waren de andere partijen
nog niet duidelijk.”

Een kleine maand later werd ook het
team van Kijk Uit over de knie
gelegd. Het werd maar liefs 6-2!
Nico was als eerste klaar. Zijn
jeugdige tegenspeler had geen schijn
van kans tegen de 60 jaar ervaring
van onze clublegende. Gelukkig
reisde de jongen terug naar
Oudewater met de troostende
gedachte dat het punt voor
Nederland bewaard was gebleven.

Het zoet van de overwinning werd
voor het eerst gesmaakt in Woerden.
In de recreatiezaal van het
bejaardenverzorgingstehuis wisten
Peter, Almer, René en Tanja
overtuigend te winnen. Tanja was
vanzelfsprekend erg blij met haar
mooie prestatie: “Toen Arnold
besloot met mij te ruilen en ik
zomaar in het derde binnen kwam
vallen, voelde ik eigenlijk meteen al
de druk om te presteren. Nu is dit
iets waar ik behoorlijk allergisch
voor ben, en het staat natuurlijk
garant voor averechtse effecten.
Maar deze keer lukte het wel!” Henk
was al vroeg remise
overeengekomen met zijn
tegenstander en zorgde voor een
sfeervol fotoverslag op het forum.

De zegereeks werd helaas ruw
onderbroken in Giessenburg. De
heren van De Giessen en Linge
waren duidelijk een maatje te groot.
Alleen Henk wist te winnen op bord
5, waar hij het hele seizoen al prima
presteerde. Met slecht slechts 2,5
bordpunten moesten we de aftocht
blazen.
Dat deze afstraffing het team weer
op scherp bracht bleek begin april in
de Zeven Steegjes in Utrecht. Het
zesde team van stadgenoot Paul
Keres werd totaal zoek gespeeld.
Arnold viel goed in voor de
teamcaptain en ook Almer en René
wonnen. Maar de hoofdrolspeler was
toch onze schaakfilosoof.

Frank sleepte keurig een halfje uit
het vuur in een stelling die lange tijd
slecht was. Hier bleek al duidelijk
het talent dat er voor heeft gezorgd
dat we het volgend seizoen zonder
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Broeder Bas ipse dixit: “All this
twaddle, the existence of God,
atheism, determinism, liberation,
societies, death, etc., are pieces of a
chess game called language, and
they are amusing only if one does
not preoccupy oneself with winning
or losing this game of chess. (Marcel
Duchamp).Mijn hoogtepunt(je) van
het seizoen had plaats bij de
ontmoeting met Paul Keres 6 in
buurthuis De Sjuut begin april. Daar
mocht ik het zoet der overwinning
smaken, maar vooral na afloop,
weliswaar ietwat ongemakkelijk, de
(over)enthousiaste loftuitingen van
mijn opponent in ontvangst nemen.
Deze was zeer te spreken over mijn
stijl van spelen, terwijl ik zelf het
gevoel had dat er toch nog wel wat
op aan te merken viel. Desondanks
volhardde hij erin. Mijn vijftien
minuten faam kortom. Als bijlage de
stelling na mijn (26e) zet e6.

Het seizoen werd afgesloten met een
gevoelige nederlaag. Het oude
Goede Zetten Zat deed haar laatste
goede zetten en sloot haar bestaan
definitief af met een 6-2
overwinning op de onzen. Het mocht
de pret van een goed seizoen niet
drukken. De doelstelling,
handhaving, was ruim, maar dan ook
ruim gehaald.
En al die tijd deed de topscorer waar
hij goed in is: scoren. René bond de
ene SGS-er na de andere aan zijn
zegekar, hetgeen resulteerde in een
monsterscore van 6 uit 9. Vijf
overwinningen en twee remises! Des
te opmerkelijker was het dat hij,
gevraagd naar het hoogtepunt van
zijn seizoen, liet weten: “Ik moet
zeggen dat ik het erg moeilijk vind
om iets aan te wijzen... Misschien
moet het mooiste nog komen... de
afsluiting.”
Bij die afsluiting kunnen we
misschien nog gebruik maken van
het feit dat Almer niet alleen een
schaakgod maar ook een kookgod
blijkt te zijn. Het geheime recept van
zijn ‘bijzondere soep’ die helemaal
geen soep was, is op te vragen bij de
redactie.
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Meta-schaakanalyse
Timo Können
jaar lang konden we die voorspelling
logenstraffen, dit seizoen een keer
niet. Toch zijn er die knagende
vragen. 4 matchpunten uit 9
wedstrijden is opeens wel erg
weinig, er was niemand die lekker
scoorde, er werden veel goede
stellingen weggegeven en veel van
onze nederlagen waren met de
hatelijke cijfers 3½-4½. Hoe kon dat
toch?

Wat was er toch aan de hand met het
Eerste dit jaar? Een paar
mogelijkheden:
‐ We waren toe aan een nieuwe
uitdaging en streefden daarom
onbewust naar degradatie,
zodat we vervolgens een reële
kans op promotie zouden
maken.
‐ We worden oud. Het effect
van het ‘geestelijk verjongde
Eerste’, zoals ik het team
noemde bij mijn aantreden als
captain drie jaar geleden, is
langzamerhand verdwenen.
We zijn een gewoon team
geworden, niet langer in staat
boven zichzelf uit te stijgen.
‐ We worden echt oud.
‐ Het kwam door de
teleurstelling dat we een
seizoen eerder even hadden
gedroomd van spelen op
landelijk niveau en daarna
hard terug op aarde waren
gekomen.
‐ Het was overmoed door de
goede klassering in de twee
voorgaande seizoenen.
‐ Het is allemaal toeval.

Ik ben wel geneigd te geloven in de
macht van de negatieve spiraal. Toen
het eenmaal niet lekker leek te gaan,
werd het steeds moeilijk om aan dat
gevoel te ontsnappen en de
onzekerheid over het eigen spel
tegen te gaan. De eerste twee
seizoenen als teamcaptain had ik er
steeds de nadruk op gelegd dat we
met volle inzet, maar zeker ook met
plezier en dus een zekere losheid
zouden spelen. Zo ging het naar mijn
gevoel ook. Zolang dat positieve,
ontspannen gevoel er is komen er
gemakkelijk successen die het
gevoel in stand houden. Dit seizoen
begon matig, en dan kan het haast
niet anders of dat gevoel gaat
verdampen.
Wat voor houding moet je in die
situatie aannemen? Volgens mij is
het ons niet gelukt daar een
antwoord op te vinden. In mijn mails
aan het team kwam ik niet echt
verder dan pogingen het mooie oude
gevoel weer op te roepen.

Zo zou ik nog wel even kunnen
doorgaan. Laten we vooropstellen
dat we met onze degradatie nu pas
het resultaat hebben bereikt dat drie
seizoenen geleden al was voorspeld
toen we voor het eerst een aantal
sterke spelers moesten missen. Twee
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nogal eens hoorde dat het weinig
meer dan een verzameling
individuen was.

Achteraf denk ik dat dat
waarschijnlijk niet de goede aanpak
is geweest en dat een beroep op
ieders capaciteit tot verbeten
fanatisme meer kans had gemaakt
om het (relatieve) gevoel van
malaise (‘Wat moeten we nou
doen?’) te doorbreken. Als dat zo is
ben ik ten onrechte blijven hangen in
het succesrecept van de eerste twee
seizoenen. Er was wat anders nodig:
een adequate reactie op
teleurstellingen, want die kenden we
als team in deze samenstelling nog
niet echt!

Dat prettige teambesef wil een
captain natuurlijk in stand houden.
En wat dat betreft moet ik helaas
vaststellen dat deze captain aan het
begin van het seizoen niet voor
honderd procent functioneerde. Ik
kwam net terug van een verre reis,
had moeite het gevoel voor het
schaken terug te krijgen en kreeg het
ook nog eens druk op m’n werk. De
eerste wedstrijden was ik er gewoon
met m’n hoofd niet helemaal bij, wat
zich bijvoorbeeld uitte in mails die
laat werden verzonden. Dat ik ten
onrechte twee leden van Vegtlust liet
vooruitspelen, waarna we de
wedstrijd verloren (uiteraard met
3½-4½) was er ook een symptoom
van. (Al hebben we daardoor wel
allemaal Laura Bensdorp kunnen
bewonderen, iets waar ik tot nu toe
onvoldoende waardering voor heb
gekregen, vind ik.) Bij deze dan
Timo  - JT

Sommige mensen zullen het
allemaal wel te ver
doorgepsychologiseerd vinden, door
een captain die z’n eigen rol
overschat. Maar let op. Je moet twee
dingen scheiden: het bestaan van een
groepssfeer – dat die een grote
invloed heeft op de prestaties zullen
de meeste mensen beamen – en de
invloed die een captain daarop kan
uitoefenen. Dat laatste is inderdaad
veel minder duidelijk, maar ik heb
dit seizoen wel het gevoel gehad dat
er iets aan het eerste, de sfeer,
veranderde. Drie seizoenen geleden,
toen ik als captain begon, merkte ik
dat spelers aangenaam verrast waren
door de vrij uitgebreide mails die ik
voor iedere wedstrijd rondstuurde,
met dingen als staatjes waaraan je
kon (proberen te) zien wie
waarschijnlijk je tegenstander zou
worden. Volgens mij heeft dat toch
wel als een katalysator gewerkt voor
het ontstaan van een prettig soort
wij-gevoel, in een team waarover je
in de tijd van de vertrokken ‘sterren’

Heel erg kan het team er niet onder
geleden hebben, het bestond immers
uit volwassen, intrinsiek
gemotiveerde mensen, maar ik
noemde al die negatieve spiraal.
Toen er een paar dingen misgingen
had een meer wakkere houding
misschien net genoeg kunnen zijn
om daar weer een positieve spiraal
van te maken. Het Vegtlust-incident
kan daarentegen best de beslissende
domper zijn geweest.
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van de vage grijze wolk in mijn
hoofd die weergeeft hoe ik er tegen
aankijk. Ik ben bereid er met
iedereen over te praten. En eigenlijk
ben ik wel benieuwd of het enige
weerklank vindt in de hoofden van
mijn voormalige (helaas!)
teamgenoten.

Ach, misschien is het allemaal maar
zelfoverschatting, zo’n analyse.
Maar als je de rol van captain een
beetje serieus neemt, ben je mentaal
niet in staat iets anders te geloven
dan dat je in staat bent dingen te
beïnvloeden.
In ieder geval is dit de uitwerking
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Eindstand interne competitie seizoen 2012 - 2013
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rode Loper
punten wit
Jan Prins
2591 -1
Seth van der Vegt
2336 0
Klaas van der Horst
2002 0
Chris Lutz
1893 0
Jacco Vermeulen
1745 -1
Hans Bernink
1716 1
Jos Heesen
1711 1
Peter Hoogakker
1667 1
Victor van Bergenhenegouwen 1663 -2
Wim van Hoek
1621 0
Kees Volkers
1618 0
Henk Dissel
1578 -2
Majnu Michaud
1566 -2
John Temming
1551 2
Jaap Kamminga
1548 0
Frank Plomp
1543 -2
Timo Können
1532 0
Hans Nijland
1491 2
René de Korte
1438 0
Almer Toby
1429 0
Fred Jonkman
1351 2
Peter Das
1316 -2
Arnold van Gelder
1295 -1
Nico van Harten
1289 1
Henk van Lingen
1274 -1
Pieter Bakker
1250 1
David Bakker
1236 -2
Bas Peek
1197 1
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afm
3
5
6
6
10
9
6
13
6
15
8
16
16
12
7
1
12
14
12
16
18
15
16
6
4
13
8
22

score
25½/33
22½/32
20/32
19/32
17½/27
17½/29
16½/31
14½/25
17½/32
12½/22
15½/30
12½/22
11½/22
13½/26
15/30
17/36
14½/26
12/24
13/26
12/22
10½/20
10½/22
11/21
14/31
15½/33
12/25
15/30
8½/15

elo
2055
1928
1851
1810
1733
1609
1745
1734
1663
1625
1677
1787
1826
1689
1662
1628
1732
1730
1529
1570
1587
1564
1522
1418
1428
1556
1339
1469

tpr
2047
1969
1868
1739
1667
1561
1735
1731
1628
1660
1700
1809
1743
1712
1612
1720
1608
1708
1586
1596
1557
1575
1546
1404
1426
1549
1390
1450

Nr
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Rode Loper
punten wit afm score
elo tpr
Jeroen Weelink
1156 -1 12 11½/25 1289 1347
Ben Westerman
1143 -1 24 7½/13 1641 1715
Piet Koenhein
1136
0
6
14/32 1345 1419
Huub Brouwer
1039
2
20 8½/18 1289 1251
Johan Kerssies
1024 -2 18
8/20 1271 1304
Geurt van de Wal
1018
0
6
12/30 1281 1315
Tanja Veenstra
971
2
14
9/24 1336 1282
Hendrik Aldenberg
907
1
22 5½/15 1341 1264
Jaap-Hein Vruggink
835
0
21
5/16 1273 1169
Johan van der Sluis
652
1
20 2½/17 1047 1029
René de Ruiter
606
2
4
7/34 1068 1130
Marcel Bijlsma
592
-2 33
2/4
1520 1494
Ronald van Houdt
565
0
36
2/2
1606 1643
549
1
34
1½/3 1619 1414
Abderrahim el Madani
Hans Koren
542
0
36
2/2
1567
Oscar Groenhof
468
0
36
1/2
1378
Toon van der Ouderaa 449
-1 37
1/1
1483 0
Taco Jansonius
448
0
36
1/2
1484 1279
Olger van Dijk
378
0
38
0/0
1939 0
Mike Harzevoort
371
0
38
0/0
1930 0
Ernesto Bonne Boizan 364
0
38
0/0
1829 0
Marco Plantema
357
0
38
0/0
1572 0
Dick de Bruin
350
0
38
0/0
1932 0
Marjolein Swinkels
343
0
38
0/0
1423 0
Ton van Ingen
336
0
38
0/0
1778 0
Linda Kruyt
329
2
30
0/8
901
Gerwin van der Kamp 322
-1 37
0/1
1509 1120
Dieuwertje Visser
315
0
36
0/2
891
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Eindstanden externe competities
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
Amersfoort 2
Moira‐Domtoren 1
SSC 1922 2
Amersfoort 3
Zeist 1
Hoogland 1
Vegtlust 1
DBC 1
Utrecht 3
De Rode Loper 1

Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten
9
8
0
1
16
47
9
8
0
1
16
46
9
3
3
3
9
34,5
9
4
1
4
9
33
9
4
0
5
8
37,5
9
3
2
4
8
34
9
3
2
4
8
33
9
2
2
5
6
32,5
9
2
2
5
6
30,5
9
2
0
7
4
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Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
De Rode Loper 2
Woerden 2
IJsselstein 1
De Damrakkers 1
Rivierenland 3
Moira‐Domtoren 3
Almkerk 1
Doredenkers 1
Vianen 2
Nieuwegein 1

Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten
9
8
1
0
17
49
9
7
0
2
14
46
9
5
2
2
12
36,5
9
5
1
3
11
36,5
9
4
0
5
8
39,5
9
4
0
5
8
37,5
9
3
2
4
8
33
9
1
2
6
4
30
9
2
0
7
4
27
9
2
0
7
4
25

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten
Rivierenland 2
9
7
1
1
15
46
Oud Zuylen 4
9
6
2
1
14
44
Kijk UIt 1
9
5
2
2
12
39
De Giessen en Linge 3
9
4
2
3
10
39,5
Paul Keres 6
9
4
1
4
9
37,5
De Rode Loper 3
9
3
2
4
8
34,5
Denk en Zet‐Advisor 1
9
3
2
4
8
34
Woerden 3
9
2
3
4
7
34
TRIO 1
9
2
2
5
6
33
IJsselstein 2
9
0
1
8
1
18,5

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Team
Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten
Acquoy 1
8
5
3
0
13
39
Oud Zuylen 5
8
5
3
0
13
38,5
Moira‐Domtoren 4
8
4
2
2
10
37,5
DBC 3
8
3
3
2
9
33
De Rode Loper 4
8
2
3
3
7
30
Woerden 4
8
3
1
4
7
29,5
De Giessen en Linge 4
8
2
1
5
5
27
ZZC 2
8
1
2
5
4
27,5
Doorn‐Driebergen 3
8
2
0
6
4
26
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Een stelling tot besluit
John Temming
Nog maar weer eens Boris, “de man die van Fischer verloor”. Hier staat Spassky
al goed met en pionnetje voor tegen Viktor de verschrikkelijke. Maar er is meer
gaande…
In onderstaande stelling werkt het brute 1. Th1+ niet omdat wit dan zelf mat kan
gaan, 1…Kg8 2. Dh6 Dd3+ 3. Ka1 Pc2+ 4. Kb1 Pe1!+ 5. Ka1 Dd1+ 6. Dc1
Dxc1+#

Maar Boris had het elegante 1.Dh6+!! klaarliggen en de stukken konden in het
doosje, 1- 0
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