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Colofon
“What’s another year”
zong Johnny Logan in 1980
en dat gevoel bekruipt me
steeds meer naarmate ik
ouder word. Het voelt toch
veel minder dan een jaar
geleden dat we afscheid
moesten nemen van Ruud
en Wiebe.

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

En ja, hoewel het leven dan
voor sommigen een poos stil
blijft staan, draait de wereld
toch echt door voor de rest...

Voor meer informatie over UCS De
Rode Loper:
www.ucsderodeloper.nl

En wat kan nog meer gebeu
ren in een jaar?! Op schaakgebied toch het schokkende
nieuws dat Icoon Jan in
ieder geval deze competitie
aan zich voorbij laat gaan.
Dat geeft kansen voor een
aantal om in ieder geval
een jaartje de nieuwe
koning van de Rode Loper
te worden. Seth lijkt hier de
te kloppen man.
Dit keer weer een goed
gevulde Balans, het
Verlicht Despotisme van
Kees werpt zijn vruchten af...
JT
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Kopij kun je sturen naar :
redactie@ucsderodeloper.nl
Redactie :
Peter Das, Jos Heesen, John Temming
Tanja Veenstra, Kees Volkers

Bezoek ook eens ons forum :
www.ucsderodeloper.messageboard.nl
De Balans is in 1985 herrezen uit de as
van het UCS-Bulletin. Eerdere
voorgangers van de Balans waren Uw
Clubstem en UCS-Nieuws.
UCS De Rode Loper is opgericht op 25
november 1930.
de nieuwe koning van de
Ereleden van de club zijn Nico van
Harten en Jan Polders.
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Schaakles 10: Paard of Loper – wat is beter (deel 2)?
Jos Heesen
Ook in dit Balans seizoen gaan we
verder met de Schaaklessen. We
waren gebleven bij les 9 over het
verschil tussen paard en loper.

speurt naar zwakke velden en pionnen
in het vijandelijke kamp. Daarbij is de
loper een nuttige assistent. Samen
slagen zij (koning en loper) er vaak in
het vijandelijke duo (koning en paard)
in zetdwang te brengen.

In die les hebben we gezien hoe een
paard in gesloten stellingen beter uit
de voeten kan dan een loper. In open
stellingen echter (stellingen waar
geen, of weinig pionnen in het
centrum staan) blijkt de loper
effectiever en daar gaan we in deze
les dieper op in.
De loper kan veel beter dan een paard
met beweeglijke vijandige vrijpionnen
omgaan. Daarom komt de loper ook
beter tot zijn recht bij asymmetrische
pionformaties met een gelijk aantal
pionnen; bijvoorbeeld drie tegen twee
op de damevleugel en twee tegen drie
op de koningsvleugel. Hoe groter
deze asymmetrie hoe beter de loper
wordt.

Zwart aan zet
Tsjechover – Lasker, Moskou 1935
Zwart heeft weliswaar de slechtere
pionnenstructuur, maar dat is in deze
stelling niet doorslaggevend.
Belangrijker is de dominante positie
van de loper op e5, die het witte paard
aan banden legt en alvast naar de
damevleugel tuurt. De witte pionnen
op a3 en b3 worden lekkere hapjes
voor de zwarte koning en loper.

Let vooral op de (eigen)
centrumpionnen, want die begrenzen
de reikwijdte van de loper. Dus: heb
je een loper tegen een paard, streef
naar een open stelling!

1...b5!
Bereidt Le5-b2 voor, wat wit weer tot
a3-a4 dwingt, waarna de pion a4 (na
afruil) een makkelijke prooi voor de
zwarte koning wordt.

In het eindspel groeit de rol van de
koning: hij wordt actiever en
agressiever zodra de vijandelijke
dame en torens zijn verdwenen. Hij
loopt dan graag naar het centrum en
3

Niet 1...Lb2? want dan komt de witte
koning op tijd om zijn pionnen te
redden: 2.a4 Kc6 3.Ke1 Kc5 4.Kd2
Kb4 5.Kc2

de tweede zwakte zijn de witte
pionnen op de koningsvleugel.
12...Lg1 13.f3 Lc5 14.Pb8 Kb5 15.g4
Le7 16.g5 fxg5 17.Pd7 Ld6 0-1

2.Ke1 Lb2 3.a4 bxa4 4.bxa4 Kc6!!
Exact gespeeld! Het voor de hand
liggende Kc7-b6 was niet goed
vanwege: 4...Kb6?! 5.Kd2 Ka5 6.Kc2
Le5 7.f4 Ld6 8.Kb3 en de witte
koning is op tijd bij pion a4.
5.Kd2 Kc5 6.Pc3
Ook 6.Kc2 helpt niets na: 6...Ld4 7.f3
Kc4 8.h3 Le5 en wit kan pionverlies
niet ontlopen.

Wit aan zet
Fischer – Taimanov, Vancouver,
1971

6...Kb4 7.Pb5
Wit probeert wat tegenspel te krijgen,
wat verstandig en ook goed is, maar
goede raad is inmiddels duur. De
zwarte pionnen lopen als vanzelf naar
hun promotievelden.

Wit is in het voordeel: de zwarte
pionnen zijn op de koningsvleugel op
een wit veld (de kleur van de loper)
vastgelegd. De pion op g6 is bijzonder
zwak, het zwarte paard zal
voortdurend nodig zijn om hem te
dekken. Zoals al aangegeven houdt
een loper (vanwege zijn reikwijdte)
van spel op beide vleugels. Maar al
met al zal het toch niet meevallen om
de zwarte stelling te kraken. Zal het
de witte koning, in samenwerking met
de loper, gaan lukken?

7...a5 8.Pd6 Kxa4 9.Kc2!
Verhindert Ka4-b3: 9.Pxf7 Kb3
10.Pd8 a4 11.Pxe6 a3 12.Pc5+ Kc4
13.Pa4 a2 14.Pxb2+ Kd4
9...Le5 10.Pxf7 Lxh2 11.Pd8 e5
12.Pc6
Weliswaar heeft wit de snelle opmars
van de a-pion gestopt, toch zal zwart
probleemloos winnen. Opnieuw is het
principe van de twee zwaktes hier
beslissend. De eerste zwakte is de
witte binding aan de zwarte a-pion en

1.Kd3
De witte koning heeft een gerieflijke
toegang tot de verzwakte zwarte
damevleugel. Wit is van plan zijn
4

koning naar b5 te brengen, waarna
zwart tot passiviteit gedwongen is.

24.b5 Pe4+ 25.Kb6 Kc8 26.Kc6 Kb8
1-0

Vanaf dat moment zal blijken of de
uitspraak "jede passive Stellung traegt
bereits den Keim der Niederlage in
sich" op waarheid berust.
1...Pe7 2.Le8!
De loper bindt het paard aan de
dekking van g6.
2...Kd5 3.Lf7+ Kd6 4.Kc4 Kc6
5.Le8+ Kb7 6.Kb5 Pc8 7.Lc6+!
Voorzichtigheid blijft geboden:
7.Lxg6?? Pd6#

Zwart aan zet
Golombek – Keres, Margate, 1939
Wit heeft een vrijpion op e4. Is die
pion sterk? Nee, in tegendeel! Hij zal
voor wit snel een zorgenkind worden.
Zwart heeft een pionnenmeerderheid
op de damevleugel en zal daar, op zijn
beurt, een vrijpion creëren. Zie hier
een voorbeeld van asymmetrische
pionnenstructuur waarbij de loper
beter tot zijn recht komt dan het
paard.

7...Kc7 8.Ld5 Pe7 9.Lf7 Kb7 10.Lb3
Nu wil wit zijn koning naar a6
brengen, maar dat kan pas als de loper
op de diagonaal h1-a8 staat.
10...Ka7 11.Ld1 Kb7 12.Lf3+ Kc7
13.Ka6! Pg8 14.Ld5 Pe7 15.Lc4 Pc6
16.Lf7 Pe7 17.Le8!
Opnieuw de bekende zetdwang
methode om een vesting open te
breken.

1...Lf2!
Dit dwingt wit zijn g-pion op te
spelen, wat de pionnenformatie op de
koningsvleugel voor zwart meer
aanknopingspunten geeft.

17...Kd8 18.Lxg6!+Wit kraakt de vesting op de twee
zwaktes: g6 en b6.
18...Pxg6 19.Kxb6 Kd7 20.Kxc5 Pe7
21.b4 axb4 22.cxb4 Pc8 23.a5 Pd6
Of 23...Kc7 als het zwart lukt de
pionnen te stoppen, zal de witte
koning gaan grazen op de
koningsvleugel: 24.b5 Kb7 25.Kd5
Pa7 26.Ke5 Pxb5 27.Kxf5 Pd4+
28.Kg6 Pe2 29.f5+-

2.g4 Kf6 3.Ke2 Ld4 4.Kf3
Wit reserveert het veld d3 voor zijn
paard. De witte verdediging bestaat
uit het verhinderen dat de zwarte
koning zijn stelling binnendringt.
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4...a5 5.g5+ Ke5
Ook hier weer blijven opletten, dus
niet 5...Kxg5?? vanwege 6.Pe6++-

Benko – Parma, Belgrado, 1964
Beide spelers hebben pionnen op twee
vleugels, wat vaak een voordeel voor
de loperpartij is. Bovendien is het
centrum open: nog een voordeel voor
de loper!. Onder deze
omstandigheden is de loper sterker
dan het paard. De witte koning kijkt al
likkebaardend naar de zwarte pionnen
op de damevleugel. Zwart kan
voorlopig niets anders dan
verdedigen: het paard moet de opmars
van de witte koning naar de
damevleugel verhinderen.

6.Pd3+ Kd6 7.h4 b5
Na c6-c5-c4 wordt de witte vesting
gekraakt.
8.Pe1 Lc5 9.Pd3 Lb6 10.Pf4 Ld4
11.Pd3 c5 12.Pf4
Of 12.Ke2 c4 13.bxc4 bxc4 14.Pf4
Ke5 15.Pd5 Kxe4 16.Pf6+ Kf5
17.Pxh7 Lg7 (17...Kg4 18.Pf8 Kxh4
19.Pxg6+ Kxg5 20.Pe7) 18.Kd2 Kg4
19.Pf6+ Kxh4 20.Pe4 Kg4 21.Ke3
Le5-+

1.Kf3 Kf8 2.Ke4 Pc7
Bittere noodzaak. Het zwarte paard
moet een passieve positie innemen om
de dreiging Ke4-d5-c6 te bezweren.

12...c4 13.bxc4 bxc4 14.Pd5 Ke5
15.Pf6 h5! 16.Pd5 c3 17.Pf4 c2
18.Pd3+ Kd6 19.Ke2 Lb2!
Hiermee forceert zwart de overgang
naar een gewonnen pionneneindspel.

3.h4
Nu probeert wit de zwarte stelling op
de koningsvleugel te verzwakken.
Met zijn pionnen en natuurlijk de
loper op b3 denkt hij dat dat gaat
lukken.

20.Kd2 c1D+ 21.Pxc1 Lxc1+
22.Kxc1 Ke5 23.Kb2 Kxe4 24.Ka3
Kf4 25.Ka4 Kg4 26.Kxa5 Kxh4
27.Kb5 Kxg5 28.a4 h4 29.a5 h3
30.a6 h2 31.a7 h1D 0-1

3...Ke7 4.f4 h6
Of 4...h5 5.Ke5
5.Lc4!
De loper toont zijn kracht: het paard
wordt “ingesnoerd”.
5...Pe6
Zwart maakt de weg naar de
damevleugel vrij voor de witte
koning, maar krijgt daarvoor wat
tegenspel: Pe6-g7-f5(h5).

Wit aan zet
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6.g4
Wit heeft geen haast met Ke4-d5. Er
is alle tijd om eerst zijn stelling te
versterken: 6.Kd5 Pg7 7.g4 (7.Kc6
Pf5) 7...h5 8.gxh5 (8.g5? Pf5)
8...Pxh5 9.Ke5 f6+ 10.Ke4 Pg3+
11.Kf3 Pf5 12.Ld3! Pxh4+ 13.Kg4
Pg2 14.Lxg6

11...Kg7 12.Ke5
Nu staat de witte koning niets meer in
de weg om op de damevleugel binnen
te dringen.
12...Pe8 13.Le6 Pf6 14.b4!
Natuurlijk was direct Ke5-d6 ook
goed, maar als er tijd is om eerst je
stelling te verbeteren dan moet je dat
ook doen.

6...Pc7 7.Ke5!
Wit dwingt nu f7-f6 af, wat zijn
hoofdplan - inbraak door de koning –
mogelijk maakt.

14...Pe8 15.b5 Pf6 16.a4 Pe8 17.Lf5
Pf6 18.Ke6 Pe8 19.Le4!
De loper op de h1-a8 diagonaal
berooft het paard van zijn laatste hoop
op een betere positie.

7...f6+ 8.Ke4 Kf8 9.h5!
Zeer goed gespeeld! Wit krijgt nu het
belangrijke punt f5 in zijn bezit, wat
zwart uiteindelijk tot zetdwang zal
brengen. Zwak was 9.g5?! , dat
weliswaar e5 in bezit neemt, maar ook
twee pionnen afruilt, bovendien wordt
pion g5 een doelwit, wat de zwarte
remisekansen doet toenemen: 9...hxg5
10.hxg5 Ke7

19...Pf6 20.Lf3 Pg8 21.Kd6 Kf6
22.Kc6 Ke7 23.Kb7 Kd6 24.Kxa7
Kc5 25.Ka6
Iets te bescheiden gespeeld, beter was:
25.a5! bxa5 26.b6 Pf6 27.b7 Pd7
28.Ld1 Kb4 29.Lc2!+- a4 30.Lf5 a3
31.Lxd7 a2 32.b8D+
25...Pf6 26.Lc6 Pxg4 27.a5 bxa5
28.b6 Pe5 29.Le8 1-0

9...g5
Of 9...Kg7 10.Ld3 Pe6 11.b4 a5 12.a3
g5 13.fxg5 fxg5 14.Lc4 Pf4 15.Ke5+10.fxg5 fxg5 11.Kf5
Dreigt Kf5-g6.

7

Schaken in Split (deel1)
Pascal Boittin
combinatie. Nee, niets daar van, op
termijn gaven zijn tegenstanders het
zelf weg.

Vorig jaar, juli 2012, ging ik naar
Kroatie op vakantie. Met mijn gezin
zaten we in Lozisca, een dorpje op het
eiland Brac tegen over de grote stad
Split. Split is een prachtige,
indrukwekkende stad waar de
Romeinse keizer Diocletianus een
paleis had. Dat paleis is nu nog goed
te zien.

Maar goed, nee, niemand was er om
een potje te spelen!
Iedere dag gingen we zwemmen in
Bobovišća na Moru, onder weg
maakte we een stop in de konoba
(cafe) Dalmatïa. Ik vroeg de ober,
genaamd Krono (van Chronos: tijd) of
hij iemand kende die schaken kon.
Nee, niemand.

Op vakantie had ik Schaakmagazine
meegenomen. Na een paar dagen,
nadat ik alles had gelezen en alle
oefeningen had gedaan, begon 'het' te
kriebelen. Even een potje spelen. Mijn
zoon Roland vroeg ik een paar keer,
maar sinds jaren is zijn antwoord
consequent 'Nee'. Hij speelt wel
iedere week bij Oud Zuylen, maar niet
tegen mij. Als hij bij Hot-Spirit komt
dan moet hij wel, en laatst had hij mij
ook nog mat gezet. Maar in de vrije
tijd is het 'Nee'!

In de tussentijd had ik in Split, in een
2de hands boekenwinkel, het
matchboek Kasparov-Karpov 1990
gevonden. Een heel leuk boek, al kon
ik de commentaren, in het ServoKroatisch van Gligoric, niet
begrijpen. De partijen heb ik met veel
'plaisir' na gespeeld. Vooral de 3de
partij van de match, een King's Indian
opening, trok mijn aandacht.
Kasparov offerde zijn Dame, later gaf
Karpov de zijne terug. Het eindigde in
een remise! Was dat geen
doorgestoken kaart?

In ons huurhuisje vond ik een boek
van Capablanca. Het was een goede
gelegenheid om zijn partijen door te
nemen. Ik had de indruk dat hij vaak
won, niet omdat hij beter speelde
maar omdat zijn tegenstanders het
weggaven. Natuurlijk, wie het langste
goed speelt, speelt het beste. Toch had
ik verwacht dat hij partijen zou kiezen
waar zijn winst het resultaat was van
een diepere strategie of een bijzondere

Na Schaakmagazine, het boek van
Capablanca en de Kasparov-Karpov
matchpartijen was ik vol opgeblazen
voor een potje schaak. Wat zeg ik?
Voor 'de schaakpartij'!

8

Krono, de ober van konoba Dalmatïa,
had nog niemand gevonden om met
mij te spelen. Maar op gegeven
moment biechtte hij plechtig op dat
hij wel eens met zijn vader schaak
speelde. We zouden een potje kunnen
spelen. We spraken een tijd af als er
niet te veel klanten in het café waren,
anders zou zijn baas niet blij zijn. Ja,
de toon was anders geworden, we
zouden zelfs om geld kunnen spelen,
ik zou immers toch ingemaakt
worden.

nippertje, vond ik wel een beetje
gênant. Krono, rennend van de
keuken naar het terras, bestellingen
opnemend, afrekenen en ook nog
tussendoor zetten. Dat was een ware
prestatie.
Onze partij had wat toeschouwers
getrokken, een Engelse vrouw was
naast mij gekomen, haar man kwam
erbij zitten. Ik nodigde hem uit om
mee te spelen, maar hij merkte op dat
zijn vrouw veel beter was. Ze durfde
niet plaats te nemen.

We speelden de partij de volgende
dag, niet om geld. Krono speelde de
zetten tussen het bedienen van de
klanten door en ik kreeg het steeds
moeilijker. Uiteindelijk, zoals in de
partijen van Capablanca, gaf hij de
partij weg. Zo winnen, op het

Na afloop beloofde de konoba
Dalmatïa voor spellen te gaan zorgen
voor het vermaak van de klanten.
Mijn vakantie was voorbij, maar ik
had mijn potje gespeeld.
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Van de bestuurstafel
Geurt van de Wal
Het bestuur komt ook met plannen,
bijvoorbeeld voor de financiën. We
hebben flinke reserves, maar ook een
begrotingstekort. Willen we dat wel?

Terug van weggeweest: een vaste plek
in de Balans voor een stukje van het
bestuur. We praten jullie namelijk
graag bij over wat er speelt in en rond
onze club en hoe wij als bestuur tegen
zaken aankijken. Om te beginnen: de
ALV. Wij zijn daar behoorlijk
tevreden over. Een verheugend grote
opkomst en een prima sfeer, waarin
iedereen die dat wou, zijn zegje kon
doen. Chris als woordvoerder van de
schoonheidscommissie greep op dit
punt iets te royaal zijn kans. Gaan we
wat aan doen. Ook willen we voortaan
nog wat duidelijker maken tot
wanneer voorstellen kunnen worden
ingediend voor de ALV. Belangrijkste
punt van discussie was ook dit keer de
plaatsing voor de interne. Een groepje
leden behield een zekere onvrede, ze
gaan aan het denken en ik verwacht
zeker een nieuw voorstel volgend jaar.

Een superbelangrijk punt voor de
komende jaren is dat we ons
sfeervolle speellokaal behouden en
dat de beheerder, stichting Dijckzigt,
continuïteit behoudt. Jo en Guus
worden tenslotte een dagje ouder.
Vanuit de Rode Loper kunnen we
misschien de helpende hand uitsteken,
huisgenoot Oud- Zuylen ging ons
voor. Denk eens na of je iets zou
willen betekenen in deze ideële
stichting.
Tot slot: welkom aan onze nieuwe
leden. Fijn dat jullie voor de Rode
Loper hebben gekozen. Veel plezier
en mooie partijen toegewenst!
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Interview Geurt van de Wal

‘Als ik het positief en eenvoudig kan houden, dan graag’
Tekst: Tanja Veenstra

Foto’s: Marjolein Swinkels

Onze voorzitter is al 11 jaar lid van De Rode Loper, maar is nog nooit
geïnterviewd. Dat kon zo niet langer. Daarom togen wij op een regenachtige
maandagavond naar de Schumannlaan in Oog in Al. Om hem onder het genot
van thee, koffie, bier en wijn het hemd van het lijf te vragen. Partner Ellis wordt
voor de gelegenheid verbannen naar de bovenvertrekken: ‘Dat praat toch
prettiger’.
staat overigens per abuis dat ik op 1
februari geboren ben. Dan is er nog de
timing: ik was er precies 9 maanden
na het tienjarig jubileum van de
trouwdag van mijn ouders. Ik verdenk
ze ervan dat ze hun tienjarig jubileum
flink hebben gevierd…

Schrijf nooit chronologisch, is een
bekend journalistiek principe. Dus
laten we beginnen bij je geboorte.
‘Daar ging het al meteen mis. Ik ben
geboren op 31 januari (1956), dus heb
ik lange tijd gedacht dat de vlaggen
later, op de verjaardag van Beatrix,
voor mij uithingen. Dat vind ik nog
steeds leuk. Op mijn geboortekaartje

Na vier zussen ben ik de tweede zoon,
ofwel “reservezoon”. Opvolging door
een zoon was in ondernemerskringen
destijds het primaire doel van het
krijgen van kinderen. Mijn vader was
bakker en had een eigen zaak midden
in het centrum, overgenomen van opa
Van de Wal. Mijn moeder kwam van
de boerderij.
Zelf werkte ik als 13-, 14-jarige na
school ook graag in de bakkerij:
koekjes inpakken en afwegen in
blikken. Ik weet nog steeds de namen
van alle koekjes: Allerhande,
Arnhemse meisjes, Kattetongen,
Krentenoublies... Het hele dorp rook
ernaar.
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Niet veel later legde mijn vader zich
met twee broers alleen nog toe op Van
de Wals ontbijtkoek, eerst in de oude
bakkerij, later kwam er een nieuwe
fabriek buiten het dorp. Als jochie van
19 mocht ik de fabriek in de zomer
draaiend houden: elke dag om vier uur
op om de ovens aan te steken, vond ik
spannend. Maar daar is het bij
gebleven. Niemand van ons is in de
voetsporen van mijn vader getreden.
Mijn jongste broer is eerst wel bakker
geworden, maar later ging hij een
andere kant op.

En toch Nederlands gestudeerd!
Ben je een alfa(mannetje)?
‘Nee hoor, ik heb atheneum b gedaan.
In de Nederlandse taal zitten trouwens
alle smaken: literatuur is alfageoriënteerd, taalkunde – Ellis’
specialiteit – is behoorlijk exact en de
communicatiekant, mijn pakkie-an,
heeft van allebei wat. Ik pas sowieso
in geen enkel hokje. Dat blijkt ook uit
allerlei tests die ik vanuit het werk
heb mogen ondergaan. Er komt nooit
iets eenduidigs uit. Ik ben een
“verknipte geest”, vind bijna alles
leuk. Het heeft zeker voordelen, maar
het kost wel energie als je niet zo’n
duidelijke persoonlijkheid hebt. Het
voordeel is dat ik met veel mensen
door één deur kan. Ik denk dat ik
redelijk sociaal ben en, zo nodig,
diplomatiek.

Van Barneveld naar Utrecht, was
dat geen grote overgang?
‘Naar Utrecht, waar ik Nederlands
ging studeren, niet zozeer. In
Barneveld ging ik naar de “School
met den bijbel”. Je kon daar
vervolgens maximaal mulo doen (nu
vmbo/red.). Als je nóg slimmer was,
moest je naar de “grote stad”, in dit
geval Amersfoort. Daar ging ik naar
het lyceum, het Corderius College,
waar ik op slag bleef zitten. Ik was er
nog niet aan toe, voelde me als
dorpsjongen behoorlijk onzeker.

Met wie ik niet door een deur kan?
Een allergie heb ik niet snel, maar als
ik er een heb, heeft het meestal te
maken met doorgeschoten principieel
gedrag. Meestal is zo’n allergie
wederzijds, die ander vindt mij
waarschijnlijk een draaikont of
manipulatief.’

Het werd er niet beter op toen de juf
Nederlands na mijn spreekbeurt zei
dat ik nogal plat praatte. Noem het
maar gerust een jeugdtrauma.’

Waarom Nederlands?
‘Eerlijk gezegd vanuit een negatieve
motivatie. Liever had ik geschiedenis
gedaan, maar dat deed mijn oudere
broer annex rolmodel Henk al. Ik
wilde niet alles hetzelfde doen als hij.
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Bovendien ben ik niet van de
specialisatie, met Nederlands kon ik
het breed houden, de veelzijdigheid
trok me. Het kandidaats deed ik in
recordtijd. Daarna, in de specialisatiefase, werd het moeizaam. Uiteindelijk
heb ik 13 jaar over mijn studie
gedaan. Een van de oorzaken was dat
ik de laatste zeven jaar van mijn
studie werkte bij de Algemene
Rekenkamer, eerst als stagiairredacteur, daarna voor de afdeling
communicatie in allerlei functies:
interne voorlichting, persvoorlichting,
woordvoerder, hoofd communicatie
en projectleider onderzoek. Ik ben er
nooit meer weggegaan.’

Is de Rekenkamer de kascommissie
van de overheid?
‘En wel wat meer dan dat: de
Rekenkamer controleert de uitgaven
van het Rijk, maar ook het beleid. We
onderzoeken in hoeverre nieuw beleid
het gewenste resultaat heeft. De
Rekenkamer kent verschillende
afdelingen. Voorheen zat ik op
Defensie & Ontwikkelingssamenwerking. We hebben ons toen
bijvoorbeeld fors met het JSF-dossier
bemoeid. Nu ben ik manager van de
sector Economische Zaken.
Daaronder vallen: landbouw,
innovatie, (duurzame) energie en
natuur. Totaal verschillende
onderwerpen, en daarom zo leuk. We
zijn nu bijvoorbeeld veel bezig met
het beleid voor duurzame energie. Is
dat effectief en in hoeverre is dat toe
te rekenen aan het overheidsbeleid?’
Politieke kleur?
‘Niet heel erg uitgesproken,
illustratief is dat ik in mijn leven op
vier verschillende partijen heb
gestemd. Maar nooit christelijk. Het
geloof is me van huis uit
opgedrongen, maar ik heb er niks
mee. Ook niks tegen, overigens. Het
is vooral handig voor alles wat je niet
kunt verklaren, zoals het kleinste
deeltje of het einde van het heelal. Er
is blijkbaar behoefte aan. Op zijn best
is het een kunstvorm, op zijn slechtst
– en dat vind ik echt ergerlijk – wordt
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het ingezet als patent op moreel
gedrag.’

molenaars- en een knechtenwoning
hebben we in ere hersteld. Het
hoogtepunt, in 1999, was de herbouw
van de molen. Ik mag wel zeggen dat
we het geld daarvoor tegen alle
winden in bij elkaar hebben gebracht.

Ben je ambitieus?
‘Dat adjectief is niet erg op mij van
toepassing. Niet in de zin van werk of
carrière met een uitgestippeld pad.
Maar ik vind het wel leuk om iets te
betekenen als ik denk dat ik ergens
goed in ben. En ik ben, denk ik,
bovengemiddeld maatschappelijk
betrokken. Zo heb ik mij 23 jaar
vrijwillig ingezet voor Molenerf De
Ster in Lombok, waar ik al die tijd
ook heb gewoond. Met drie stellen
hebben we van een verwaarloosd
terrein met een oud industrieel
molencomplex iets moois gemaakt.
De houtzagerij met loodsen, een

In Nederland zijn er nog zo’n 1000
molens, maar zo’n complex als dit,
met alles erop en eraan, daar is er
maar één van: het is een bijzonder
historisch monument. We wilden
zoveel mogelijk mensen in de wijk
laten profiteren van het Molenerf,
daarom creëerden we eigentijdse
functies op het terrein (crèche,
catering, dierenweide, optreedlocaties
enz.). Voor onze inspanningen hebben
we dit jaar een lintje mogen
ontvangen.’
Vanwaar je interesse voor het edele
spel?
‘Ik kom uit een gereformeerd
dammilieu. Schaken in Barneveld
deed je bij – let op de volgorde – de
Barneveldse Dam- en
Schaakvereniging. Mijn vader heb ik
nooit een spelletje zien doen. Mijn
moeder wel, die damde met ons, de
kinderen. Later ging ze kaarten,
vooral bridge. Schaken heb ik geleerd
op de middelbare school. Tussen de
middag kon je meedoen aan de
schoolcompetitie. Een blinde jongen
was op afstand de beste van de hele
school. Daar verloor je achter elkaar
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van. Hij schaakte zonder bord.
Inderdaad, blind dus, haha.

van de club, maar het was een schot in
de roos. De sfeer vind ik een groot
pluspunt.’

Het was in de tijd dat er een soort
schaakkoorts woedde, jaren zeventig.
Zo herinner ik me de match tussen
Fischer en Spassky, in 1972. Die heb
ik helemaal uitgespeld in de krant.
Ook de belevenissen van Timman,
later, in Buenos Aires (1982) staan me
nog helder voor de geest, dat was wel
wat. Donner deed er uitgebreid
verslag van in de Volkskrant. Daar
kon ik me echt op verheugen.

Je bent niet erg ambitieus, zei je,
hoe zit dat met schaken?
‘Een paar jaar terug heb ik wel
degelijk wat veranderd in mijn spel,
maar of dat gedreven is door ambitie
is de vraag. Het gaat eerder om
spelplezier. Op ons krukkenniveau
verlies je nu eenmaal meer dan je
wint. Vier jaar geleden leed ik in Wijk
aan Zee weer eens een vreselijke
nederlaag, verder kon ik een
zwijnremise bijschrijven en een
winstpot met van die saaie kleine
zetjes, je kent het wel. Ineens had ik
er zo tabak van. Ik heb toen besloten
alleen nog maar va-banque te spelen.

Pas in mijn studietijd heb ik het
schaken weer opgepakt. Ellis en ik
woonden toen aan de Oudegracht en
met mijn benedenbuurmannen speelde
ik regelmatig een potje. Daarnaast
keek ik wel eens een boekje in,
analyseerde wat.’

Sindsdien heb ik daar geen punt meer
verloren. Mijn KNSB-rating is aardig
gestegen, van zo’n 1430 tot bijna
1600. Ook extern ging het beter. Mijn
nieuwe schaakhouding sluit goed aan
bij mijn levensmotto: als ik het
positief en eenvoudig kan houden,
dan graag.’

Wanneer kwam je bij De Rode
Loper?
‘De dag nadat ik stopte met
voetballen – de rug hield er mee op –
ben ik lid geworden, begin 2002.
Voetballen heb ik 38 jaar gedaan. Als
jochie was ik best goed, ik speelde bij
Sterk Door Vriendschap Barneveld
(SDVB), zelfs een blauwe maandag
hoofdklasse. In elk geval deed ik dat
stukken beter dan ik ooit zal kunnen
schaken.

Kun je tegen je verlies?
‘Eerlijk gezegd kan ik slechter tegen
vervelende tegenstanders dan tegen
mijn verlies. Ik hou niet van
“schaakmaniertjes”. Van die types die
met dédain een schaakstuk vastpakken
of heel pedanterig de klok indrukken
na een verpletterende zet, je kent het

De Rode Loper vond ik via internet,
het was lekker dichtbij en het niveau
leek me gepast. Ik wist verder niks
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wel. Gelukkig zijn die er weinig bij
De Rode Loper.’

voeren over iets anders dan schaken,
dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Hoe kwam je erop om voorzitter te
worden?

Volgens mij moeten wij als club
massa houden in die middencategorie.
En het zou fijn zijn als we met ons
eerste externe team promotieklasse
kunnen spelen en met de andere teams
eerste, tweede en derde klasse. Dan
zijn we allemaal blij.

‘Anderhalf jaar geleden ben ik
verhuisd naar Oog in Al en stopte ik
met het vrijwilligerswerk voor het
Molenerf. Ineens had ik zeeën van
tijd.

Mijn voornaamste wapenfeit tot nu
toe is het afschaffen van de bingo. Ik
vond dat geen gezonde constructie en
ik heb meteen bij binnenkomst laten
weten dat ik daar vanaf wilde. Die
wens leefde al binnen het bestuur,
maar het lag natuurlijk wat gevoelig.
Dat heb ik dus meteen aangepakt. Wat
moet blijven, is ons clubgebouw en
natuurlijk de gezonde financiële
situatie.’

Kees wist dat, want die brouwt bier in
de molen en heeft via mij op het
molenterrein het jaarlijkse Utrechtse
bierbrouwersfestival opgezet, een
ongekend succes. Hij benaderde mij
om voorzitter te worden. Zoals gezegd
vind ik het fijn om iets te betekenen.
Ik heb veel bestuurservaring en ik
vind het prettig om mijn invloed aan
te wenden als de club daarmee
geholpen is.’

Stap je als voorzitter meteen op een
nieuw lid af?

Wat voor soort voorzitter ben je?
‘Ik ben niet zo’n type dat zegt: “Nu
heb ik eindelijk mijn kans, ik zal me
eens even flink profileren: we moeten
binnen vijf jaar zoveel leden erbij en
hoofdklasse spelen.” De club heeft al
een duidelijk profiel en ik denk dat we
dat moeten koesteren. Natuurlijk zijn
er raakvlakken met andere clubs, maar
wat ons typeert is een relatief beperkte
bandbreedte (rating tussen 15002000), verdeeld over een groot aantal
leden. Val je in dat segment, en wil je
bovendien eens een goed gesprek

‘Ik vind het inderdaad belangrijk om
snel contact te maken met
nieuwkomers. Maar ik zie ook dat
anderen dat doen. Zelf word ik vaak
ingedeeld tegen een nieuwkomer, ik
denk niet helemaal toevallig. Prima,
de opvang van aanlopers is een van de
taken van het bestuur.
Toen ik destijds aan kwam lopen ging
het nog iets anders: tot mijn
ontsteltenis werd ik uitgeloot. Hoe
onwelkom kun je je voelen? (Dat
moet in mijn “regeerperiode”
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vind ik relaxter. We willen natuurlijk
wel winnen, maar het gaat er allemaal
wat ontspannener aan toe.’

geweest zijn - JT) Heb daar toen
meteen een pittige column over
geschreven in de Balans, wat mij niet
door iedereen in dank werd
afgenomen.’

Heb je nog tijd over voor andere
bezigheden in je vrije tijd?

Een laatste prangende vraag:
waarom speel je extern voor de
Damrakkers?

‘Zeker, Ellis en ik hebben geen
kinderen (bewuste keuze). Dan heb je
wat meer tijd. Behalve voetballer ben
ik fietser. Altijd fietsvakanties en
toertochten gedaan, zoals LuikBastenaken-Luik. Ik beschik over een
enorm duurvermogen, al doe ik het
tegenwoordig wat rustiger aan. De
laatste jaren vind ik wandelen ook erg
leuk. Maar als het weer op maandag
(mijn vrije dag) goed is, spring ik op
de fiets en ga ik de dijk op. Vaak even
naar mijn moeder van 92, die woont
nog steeds in Barneveld. We hebben
het altijd erg gezellig en ze is nog bij
de tijd, dat geldt voor mij straks
hopelijk ook!’

‘De reden daarvoor is heel
pragmatisch. Voor De Rode Loper
extern spelen vind ik nogal een
verplicht nummer. Je moet er
eigenlijk alle acht keer zijn. Dan moet
je op maandagavond naar Acquoy, in
een koud hok zitten met een glas
lauwe cola. Is niet zo aan mij besteed
en komt soms erg beroerd uit met het
werk.
De Damrakkers zijn een vriendenclub,
waar je meer keuze hebt. Je speelt er
bijvoorbeeld 6 keer. Ook de teamgeest
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Verslag externe wedstrijd DRL4 - De Giesen en Linge 4
Jaap-Hein Vruggink
Op woensdag 16 oktober speelde het
vierde de eerste externe wedstrijd,
thuis tegen De Giessen en Linge, de
fusieclub van De Giessen, Gorinchem
en de Regiohakkers.
Piet was vlot klaar. Zijn tegenstander
ruilde praktisch op zet 1 de dames af
en hield deze strategie vast tot de twee
verbijsterde koningen in opperste
kaalheid tot remise besloten. Kort
hierna schoof Jeroen soeverein zijn
stukken naar een vol punt. Ik laat
Jeroen zelf aan het woord : (Dat doen
we verderop in het blad met een partij
verslag-JT)

scherpe stelling, maar keek ergens
overheen.
Juist, daarmee stond het 3-2. En de
drie resterende borden gaven weinig
moed. Huub stond achter, Tanja hield
open huis op haar koningsvleugel en
Hendrik’s tegenstander leek klaar
voor een winnende stormloop. Als er
al sprake was van een kat dan lag die
in het bakkie van Giessen en Linge.
Huub had al vanaf een zwakke
loperzet op zet vier enkel kunnen
verdedigen. Zijn tegenstander vierde
de overwinning al. Nooit verstandig:
in een vrij hopeloze stand met een
pion minder en beide spelers alleen
nog een paard wist Huub toch een zet
met enige dreiging te vinden. Prompt
reageerde wit verkeerd en stond Huub
na het bemachtigen van zijn paard
vrijwel zeker gewonnen. In tijdnood
bood hij remise aan dat zijn
tegenstander (met nog een half uur op
de klok) sportief accepteerde.

Ook Jaap-Hein, captain a.i. en uw
verslaggever, haalde een vol punt.
Mijn tegenstander gooide direct de
knuppel in het hoenderhok. Ik gooide
er een knuppel bij. Hij nog één! Dat
ging zo een tijdje door tot alle stukken
deelnamen aan een massale
showdown in het centrum. Gelukkig
bedacht ik op tijd dat je moet slaan
voor al je knuppels in het hoenderhok
liggen. Mijn tegenstander wikkelde
het verkeerd af en na wat planloos
geschuif vond ik op tijd de weg naar
winst.

Het wonder op het bord van Tanja
was nog groter. Tanja zegt hierover
zelf:
“Tegen Jaap Cornet speelde ik met
wit een buitengewoon bizarre partij.
In het Schots had ik me voorgenomen
nu eens geen enkele verdedigende zet
te doen (leek mij een fijn experiment,
aangezien het inleveren van initiatief
mij keer op keer nekt). Op zet 11
speelde ik weliswaar h3, maar daarna
volgde ook g4 (kort gerocheerd).

Nico en zijn tegenstander
beoordeelden hun partij als potremise
en deelden het punt in grote
harmonie; in Nico’s woorden ‘als
landgenoten onder elkaar’.
Helaas geen harmonie op het bord van
René. Hij had licht voordeel in een
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worden gezet en ik won zelfs een
toren. Of hij ging zelf mat. Dacht ik.
Cornet kwam tot dezelfde conclusie
en gaf op.
A tempo kreeg hij het om zijn oren
van zijn teamcaptain: 'Wat doe je
nou?! Je had hier kunnen slaan met
schaak (jawel dus) en dan sloeg zij
terug en dan gaf jij weer schaak en
dan won je haar toren, dat je dat niet
ziet, wat oliedom!!' Zo dom was ik
dus ook. Maar het kon mij niet deren.
Ik genoot van het betere door-hetoog-van-de-naald-gevoel, heerlijk!”

Het was riskant maar leverde
aanvankelijk ook aanvalskansen op
en een gezellige vrije boer op de 6e
rij.
Best leuk nog. Mijn tegenstander koos
echter ook voor de aanval, en dat deed
hij goed: ik leverde een kwaliteit in en
een paar pionnen (nog steeds vanuit
het principe 'niet verdedigen').
Uiteindelijk was mijn koning weinig
meer dan een schietschijf, het was
eenvoudig een kwestie van afmaken
met dame, toren en paard.
Met een dreigend mat voor de deur
deed ik een wanhoopsuitval met mijn
dame. Ik denk dat meneer Cornet van
schrik zijn concentratie verloor. Hij
deed een mindere zet en ik dacht: nu
alles op alles om te ontsnappen aan
dat mat. Plots kon ik een paard roven
en op Houdini-achtige wijze wist ik
vervolgens mijn koning naar de juiste
velden te bewegen, waardoor er
minimaal een remise-stand ontstond.
Maar die mogelijkheid ontging mijn
tegenstander. Mij trouwens ook. Ik
was er weer eens heilig van overtuigd
dat ik alleen nog maar kon winnen.
Mijn koning kon niet meer schaak

Niet alleen de teamcaptain van de
tegenstander was in de war! Ik
informeerde ook twee keer bij Tanja
of ik echt verstaan had dat zij
gewonnen had. Nun verschwinden
alle Plagen! Nun verschwindet Ach
und Schmerz! De eerste winst is
binnen!
Van de partij van Hendrik kreeg ik
vervolgens niet veel meer mee. Zie
voor de partij het forum.
En nog even netjes op een rij de
uitslagen:

Hendrik Aldenberg
Jeroen Weelink
Huub Brouwer
Tanja Veenstra
Nico van Harten
Piet Koenhein
Jaap‐Hein Vruggink
René de Ruiter
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½
1
½
1
½
½
1
0

De Rode Loper in de SGS competitie – een vooruitblik
Peter Das
veel tegenstanders met een
zogenaamd waterhoofd, verenigingen
met een of twee sterke spelers aan de
hoogste borden maar met veel minder
capaciteit aan de overige. Dat verloop
kent het vierde minder en dat is een
duidelijke voorsprong op de overige
teams in de poule. Het vierde heeft
echter nog een belangrijke voorsprong
op de tegenstanders:“Volgens mij zijn
alle leden van het vierde er van
doordrongen dat extern schaken eerst
en vooral een krachtsport is.”, zegt
een van de teamcaptains hierover. Dat
is een filosofie waar weinig tegenin te
brengen valt.

Het is weer november, de tijd van het
jaar dat de bladeren volop van de
bomen vallen, dat het ’s avonds veel
te vroeg donker wordt en dat
Sinterklaas met of zonder Zwarte Piet
weer met de stoomboot uit Spanje
aankomt. Maar belangrijker nog, het
is ook de tijd van het jaar dat de SGS
competitie weer serieus is begonnen.
Tijd dus voor een vooruitblik. Hoe
gaan onze teams het doen in de
externe?
Het Vierde
Het Vierde beschikt dit seizoen over
twee teamcaptains, Jaap Hein en
Hendrik. Om verwarring te
voorkomen is er een duidelijke
rolverdeling afgesproken. Jaap Hein
hierover: “Ik ben voor alle praktische
zaken teamcaptain ad interim, omdat
Hendrik het nogal druk heeft dit jaar.
Hendrik blijft wel spiritueel leider van
het vierde.”

De captains zijn niet zo bezig met het
eindresultaat in de poule. De
tegenstanders zijn nog niet diepgaand
geanalyseerd omdat Het Vierde vooral
uitgaat van zijn eigen kracht en omdat
de focus vooral op het hier en nu moet
liggen. Verder vooruitkijken dan de
eerstvolgende wedstrijd leidt alleen
maar af volgens Jaap Hein, die dat
kort samenvat met de woorden: “Er is
geen andere wedstrijd dan de
volgende.” Aan een voorspelling over
de eindklassering wagen ze zich
daarom niet. Wel wordt verwachting
uitgesproken over de winnaar van de
teambokaal: “Jeroen is op
oorlogspad.”

Waar het Eerste misschien in
kwalitatieve zin ons vlaggenschip is,
is het Vierde dat in kwantitatieve zin.
De teamcaptains hebben de luxe dat
ze over een brede pool van spelers
kunnen beschikken. Sterk in de
breedte dus, en dat is een belangrijke
kwaliteit voor een team dat uitkomt in
de derde klasse. In die klasse tref je
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Het Derde
op de Dijckzigtderby tegen de
Damrakkers.

Voor het verstrijken van de deadline
van de Balans heeft Het Derde als
enige Rode Loperteam al twee
wedstrijden achter de rug. Het
resultaat was uitstekend. Twee
overwinningen met als beloning een
hele dag op de eerste plaats van de
ranglijst. Gelukkig zijn de spelers van
Het Derde (twee seizoenen geleden
nog uitkomend in de derde klasse)
nuchter genoeg om zich te realiseren
dat ze een beetje het PEC Zwolle van
de 2e klasse D zijn. De teamcaptain:
“Die eerste plaats was boven onze
stand. Er zitten twee teams in de
poule die eigenlijk niet veel in de
tweede klasse te zoeken hebben. Het
voormalige Landhuis Nieuw
Amelisweerd en Oud Zuylen 3 steken
met kop en schouders boven de rest
uit. Een derde plaats lijkt dus het
maximaal haalbare en zelfs dat is
gezien het ratinggemiddelde al erg
optimistisch. De realistische ambitie
heeft Het Derde gesteld op minstens
een evenaring van de zesde plek van
vorig jaar”.

De strijd om de teambokaal zal in de
ogen van de teamcaptain dit seizoen
gaan tussen Bas en René. Bas kent op
dit moment de vorm van zijn leven en
er is nog geen enkele indicatie dat dit
van tijdelijke aard is. René is een
vaste leverancier van veel externe
punten, dus dat zal een spannende
strijd tussen deze twee heren
opleveren.
Het Tweede
De woorden van Hans Bernink, de
teamcaptain van het tweede zijn
eigenlijk niet te parafraseren. Zijn
vooruitblik op het komende seizoen
laat aan duidelijkheid niets te wensen
over. Daarom volgt hier integraal het
e-mailinterview dat plaatsvond kort
voor het verschijnen van deze Balans.
Vraag: Natuurlijk willen we allemaal
kampioen worden, maar als we het
even realistisch bekijken, wat is dan
de doelstelling voor het seizoen?

Naar welke ontmoeting in de poule
ziet Het Derde het meest uit? Naar de
wedstrijd op 2 april 2014 natuurlijk.
Het hele seizoen is slechts een
aanloop naar deze climax van de
externe competitie. Er vindt nu al
gedisciplineerde voorbereiding plaats

Vorig jaar is het tweede
gepromoveerd, met overmacht. Maar
dit jaar zal het een zwaardere dobber
worden. De tegenstanders zijn
gemiddeld 100 elopunten sterker dan
vorig jaar, misschien wel 150.
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gebeurd bij de eerste ronde. Of we een
wedstrijd winnen hangt dan af van het
“kantelpunt”.

Een realistische doelstelling voor het
tweede lijkt mij handhaven in de
middenmoot. We eindigen
vermoedelijk wel in het “rechter
rijtje”, maar doelstelling wordt het
linker rijtje. Op dit moment, na ronde
1, staan we op de 7e plaats (uit 10),
met nul wedstrijdpunten en 3½
bordpunten. Op zich dus een goed
begin.

Vraag: En wat kan de tegenstander
maar beter niet over jullie team
weten?
Ik denk dat de tegenstanders beter niet
kunnen weten wat voor openingen wij
spelen. Dan kunnen ze zich op ons
instellen. Wat ze beslist wel moeten
weten is dat zij op papier sterker zijn,
dan onderschatten ze ons tenminste.

Vraag: Naar welke wedstrijd in jullie
poule zie je het meest uit?
Ik denk niet dat wij een bepaalde
voorkeur hebben voor een van de
andere teams. Utrecht-3 lijkt me een
hele zware. Misschien dat
Rivierenland-2 de grootste kans op
een overwinning geeft. Maar je weet
het niet. In de poule (1B) zitten teams
van schaakgrootmachten die ook
landelijk spelen zoals Utrecht,
Amersfoort en Paul Keres. Daarnaast
ook nog vier eerste teams van lokale
clubs, en drie tweede teams van lokale
clubs (waaronder wij zelf). Best een
sterke poule dus.

Vraag: Het is koffiedik kijken, maar
op wie zou je je geld zetten voor het
winnen van de teambokaal?
Ik denk dat de teambokaal dit jaar
naar Kees Volkers gaat.

Het Eerste
Het Eerste is wellicht het team
waarvan we als Rode Lopers het
meest verwachten dit seizoen. Voor
Timo, de teamcaptain, geldt dat in elk
geval wel. Om de vraag te
beantwoorden wat de realistische
doelstelling voor zijn team is, heeft hij
slechts twee woorden nodig:
“Kampioen worden!”

Vraag: Waar zit jullie kracht als
team?
De kracht van het tweede als team zit
in de breedte van de schaaksterkte.
Onze eerste en laatste bord zijn
ongeveer even sterk. We zullen dus
meer verliezen aan de borden een,
twee, drie en vier en meer winnen aan
vijf, zes, zeven en acht. Dat is ook

In hoeverre is deze doelstelling
realistisch? Als we kijken naar het
ratinggemiddelde in de poule komen
onze mannen met hun 1842 op een
derde plaats achter Rivierenland 1
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(1886) en En Passant 2 (1853) Ze
worden echter op de voet gevolgd
door Laren 1 en Vegtlust 1 (beide
1838). De zwaarste concurrentie zal
dus komen van deze vier
tegenstanders, want de rest van de
teams in de poule lijkt wat achter te
blijven. De verschillen in de top 5 zijn
echter klein, dus kampioen worden?
Het kan maar zo.

Bang om met een verzwakt team te
moeten aantreden hoeft deze
kampioenskandidaat dus niet te zijn.
De wedstrijd waar Het Eerste dit
seizoen bijzonder naar uitkijkt, vindt
al op 8 november plaats. De
uitwedstrijd in Maarssen tegen
Vegtlust 1 staat dan op het
programma. Aan de reden hiervoor
maakt de teamcaptain wederom
weinig woorden vuil: “Wraak!” De
wedstrijd tegen Vegtlust 1 in het
vorige seizoen ging helaas verloren
mede doordat twee van de sterkste
Vegtlusters hun partij vooruit
mochten spelen.

De elo-rating is uiteraard slechts één
van de vele dingen die de kansen
bepalen. De captain zelf wijst nog op
een andere kracht van het team: “Het
feit dat we geen zwaktes hebben
(kleine sterkteverschillen).” We
mogen daar gerust nog iets aan toe
voegen. Het Eerste kan beschikken
over enkele zeer sterke invallers, te
weten Jan Prins, Peter Hoogakker en
de nieuwe ster aan het Rode Loperfirmament Remco Holland.

En tot slot de teambokaal van Het
Eerste? Op wie zet jij je centen,
teamcaptain? “Op Jacco, die is het
minst voorspelbaar.”
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Rapidtoernooi: schrijf snel in!
spelen. Tussen de partijen door zijn er
twee pauzes en om 18.00 uur is de
prijsuitreiking. Win jouw poule en
spendeer je welverdiende prijs van
dertig euro onmiddellijk en geheel en
al aan de bar! Ook met de tweede en
derde prijs van twintig en tien euro
heb je het inschrijfgeld van 7,50 euro
er riant uit. Snel geklopt? Bestel een
broodje aan de bar en bekijk op het
grote scherm hoe de grote jongens in
groep 1 het er vanaf brengen, kan erg
leerzaam zijn. Kortom: volop kansen
op een heerlijke schaakdag!

Ons eigen jaarlijkse rapidtoernooi
belooft weer een succes te worden. In
de nieuwe, vorig jaar begonnen opzet
is er plaats voor maar liefst tachtig
deelnemers. En het loopt storm. Dus
schrijf je snel in via
rapid@ucsderodeloper.nl op meld je
rechstreeks aan bij Henk van Lingen,
René de Korte of Geurt van de Wal.
We beginnen vroeg op zaterdag 16
november – namelijk om 10.30 uur –
om in groepen van maar acht
deelnemers partijen van 20 minuten te
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Rode Lopers Combineren – aflevering 1
Peter Das
“Chess is 99% tactics” hoor je vaak
zeggen. Er zit veel waars in die
stelling, want verreweg het grootste
deel van de partijen wordt beslist door
een tactische wending. De Rode
Loper is geen uitzondering. Als je
door de steeds verder uitdijende
partijenverzameling op de website
struint, kom je de ene verrassende
combinatie na de andere tegen. Deze
nieuwe rubriek laat zien met welke
combinaties we elkaar soms te slim af
zijn. Of juist niet. Het gaat hier zowel
om combinaties die echt gespeeld

zijn, als om mooie trucs die in de
stelling zaten, maar in het vuur van de
strijd zijn gemist. De antwoorden
staan achterin.
Heb jij nog voorbeelden van mooie
combinaties waar je trots op bent of
waarvan je denkt dat ze leerzaam
zijn? Stuur ze dan (met oplossing) in
pgn of FEN formaat op naar
drlcombinaties@gmail.com en de
mooiste ervan worden opgenomen in
Rode Lopers Combineren.

Stelling 1 Wit aan zet

Stelling 2 Wit aan zet
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Stelling 3 Zwart aan zet

Stelling 4 Wit aan zet

Stelling 5 Zwart aan zet

Stelling 6 Wat doet Wit (niet goed)?

Antwoorden op bladzijde 36
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O Barneveld, o Barneveld… Op stap met het Tweede
Kees Volkers
vorig jaar, maar dat we het in de
nieuwe klasse moeilijk zullen krijgen
was wel te verwachten.

Het gepromoveerde Tweede diende
voor de eerste wedstrijd van het
seizoen af te reizen naar Barneveld.
Barneveld ligt in de Gelderse Vallei
en is bekend om zijn gereformeerde
signatuur, zijn kippen, en de koek van
bakker Van de Wal, waar onze
voorzitter Geurt van de Wal, geboren
aldaar, nog smakelijk over weet te
vertellen.

Degradatiekandidaat
Barneveld zou geen gemakkelijke
tegenstander worden. De rating van de
Barnevelders lag gemiddeld ruim 100
punten hoger en op hun website
hadden ze al gemeld dat ze De Rode
Loper als een degradatiekandidaat
zagen. Een ruime overwinning van
6-2 werd voorspeld. We spraken af,
dat als we hier zouden winnen, in de
kantine luid het Barnevelder volkslied
zouden aanheffen (op de wijs van O
Denneboom):

Kampioenencoach Bernink zag zich
geconfronteerd met een half nieuw
team. Naast hemzelf zijn dit jaar ook
de zekerheden Victor van
Bergenhenegouwen, Jaap Kamminga
en Kees Volkers weer van de partij.
Jos Heesen en Jacco Vermeulen
promoveerden naar het Eerste, terwijl
Fred Jonkman en Pieter Bakker zich
voor het Derde plaatsten. Vier nieuwe
helden namen hun plaats in: Frank
Plomp (vorig jaar DRL 3), Hans
Nijland (vorig jaar DRL 1) en het
onafscheidelijke duo Peter Hoogakker
en Wim van Hoek. Die laatsten
speelden vorig jaar nog extern voor
Oud Zuijlen. In onze interne plaatste
Peter zich voor het Eerste, maar de
wens van Peter en Wim was om in
hetzelfde team te spelen. Peter werd
daarmee de logische eerstebordspeler.
Zo op het oog is het Tweede niet veel
zwakker of merkbaar sterker dan

'O Barneveld, o Barneveld wat zijn je kippen
ongesteld als 's ochtends vroeg het haantje
kraait dan is er weer een kip… etc.'

Helaas is dat er niet van gekomen.
Even leken er nog kansen op een
overwinning, maar het zag er naar uit
dat we met 4-4 weg zouden komen.
Ook een geweldig resultaat overigens.
Kapitein Bernink gaf het goede
voorbeeld door als eerste een vol punt
binnen te halen. Zelf mocht ik ook
redelijk snel het zoet der overwinning
smaken. Frank en Victor speelden
remise. Daartegenover stonden
nederlagen van Peter, Hans en Jaap.
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Wim
De tussenstand was dus 4-3 voor
Barneveld, maar wij hadden Wim van
Hoek nog! Deze stond aan bord acht
huizenhoog gewonnen, met twee
pionnen voor, stukken in de aanval,
twintig minuten meer dan zijn
tegenstander en op het punt met een
trucje nog een pion of kwaliteit te
winnen, waarna zijn tegenstander hem
een hand had kunnen geven.

zo'n remise reden zijn geweest om mij
dagenlang mokkend terug te trekken
in een bezemkast, maar Wim leek
zich totaal niet meer bezig te houden
met zijn dramatische partijslot. 'Er zit
hier toch anderhalve punt in de auto!',
kraaide hij van achter het stuur en
verder babbelde hij er lustig op los,
over van alles en nog wat. Hij maakte
zich wel zorgen over de snel dichter
wordende mist. Terwijl we met een
vaartje van 60 km over de A1
sukkelden en door de een na andere
vrachtwagen ingehaald werden, bleef
hij de opgewektheid zelve en scheen
de schaakpartij geheel vergeten.

Wim zag het trucje niet, maar geen
ramp, er dienden zich nog meer
mogelijkheden aan. Maar Wim
weigerde een einde aan het lijden van
zijn tegenstander te maken. Zijn
tijdsvoorsprong verdween als sneeuw
voor de zon, de toeschouwers
zuchtten en steunden en schudden
hoofden, Wim gaf een pion terug en
dreigde zelfs te gaan verliezen, maar
zo ver kwam het niet. Zijn
tegenstander nam genoegen met een
onherroepelijke remisevariant,
waarmee de zege van Barneveld I een
feit was.

Lurven
Ik moet bekennen dat ik hem een half
uur eerder nog bij z'n lurven had
willen grijpen om hem toe te
schreeuwen: 'PAARD D2, EIKEL!',
maar ik voelde nu grote sympathie
voor deze man. Waarom zou je je ook
druk maken om zoiets onbenulligs als
een gemiste winst in een schaakpartij
in de onderbond, in Barneveld, of all
places?

Auto
Op de terugweg zat ik in de auto met
Peter en Wim. Het was een mooie
gelegenheid om ze wat beter te leren
kennen. Wim reed, iets wat hij zo te
zien niet zo vaak deed. Peter maakte
daar dankbaar en voortdurend
opmerkingen over. Wim moest daar
weer erg om lachen. Voor mij zou

Gisteren las ik op ons forum dat Wim
gedeeld winnaar was geworden van
het Holiday-toernooi op Guernsey,
ver voor zijn makker en onze
eerstebordspeler Peter.
Dat dan weer wel! Het is hem van
harte gegund.
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Passie versus passiviteit
Met verbazing en plezier heb ik deze partij nagespeeld. Verbazing over de
passiviteit van de tegenstander en plezier van de mokerslagen die ???? zijn
tegenstander uitdeelt. Voortaan wel graag in de juiste notatie ????!- JT
???? – ????
Ik heb vorig seizoen ook tegen ???? gespeeld. Hij stond toen beter, maar door
een agressieve bluf-zet van mij koos hij ervoor om in de verdediging te gaan en
daardoor heb ik mogen winnen. Nu treffen we elkaar dus weer.
variant niet gekozen. Ik heb namelijk
nog een probleem met mijn twee
lopers, dus voor een geslaagde
koningsaanval is het beter om zwart
zo min mogelijk tegenspel toe te
laten.

1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Pc3 e6 4.Pf3 c6
5.e3 dxc4 6.Lxc4 Pbd7 7.O-O Pb6
8.Ld3 Ld6 9.b3 O-O 10.e4
Neemt controle over d5 en dreigt e5.
Het veld d4 is nu een zwakte en dit
blijft vervolgens een aandachtspunt
bij wit.

18...fxe5
De alternatieven leveren wit een goed
voordeel op : (18...h6 19.Pf7 Pc7
20.Pxd8) (18...hxg6 19.Pxg6)

10...Le7
Dit is een verlies van tempo. Als
zwart 8...Le7 had gespeeld, was de
aanval totaal anders gelopen.

19.gxh7+ Kh8
De pion mag uiteraard niet gepakt
worden : (19...Kxh7 20.Th3+ Kg8
21.fxe5 Lf6 22.Dh5. (Is het dappere
21...Lg5 22.Dh5 Lxc1 en het
teruggeven van het paard op f6 niet
houdbaar?! - JT)

11.Lb2 Dc7 12.Tc1
De half-open c-lijn, met een penning
op de dame.Wit zou kunnen
overwegen om op termijn d6 te
bezetten met het paard.
12...Ld7 13.Pe5 Tac8 (13...Ld6
14.Pb5 Db8 15.Pxd6 Dxd6) 14.f4
Tfd8 15.g4 Db8 16.g5
De stukken van zwart komen steeds
meer bekneld en verder af van de
koning te staan.
16...Pe8 17.Tf3 f6 18.g6
Hier wordt het eerste paard geofferd
(je hebt er toch twee), in ruil voor een
open lijn. Met het alternatief 18.gxf6
Pxf6 zou wit verdedigers toelaten bij
de koning. Daarom heb ik deze
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damegambiet, vind ik) loopt de
zwakte in het witte team te
verdedigen.

20.fxe5 20... Lg5

Het is nu een gedwongen mat in 12.
Ik zag dat uiteraard niet achter het
bord, maar ik voelde dat er mat in zou
zitten. Alle stukken van zwart zijn
lamgelegd, en de stukken van wit
staan klaar om mee te doen in de
aanval.

23.Pd5 (!! Killer move - JT)
Ik vond dit een mooie zet. Het brengt
een stuk naar de koning, zorgt voor
verdediging van de zwakte van wit en
is onaantastbaar, terwijl het toch drie
keer wordt aangevallen.
23...Pc7 (23...Pxd5 24.exd5+ g6
25.Dxg6#) 24.Pf6+ Het tweede
paardoffer. 24...gxf6 25.Tf7+ Kg8
26.Dg6+ Lg7 27.Dxg7# 1-0

21.Tf8+ Kxh7 22.Dh5+ Lh6
De wit-veldige loper staat stiekem
achter de e4-pion, bijna klaar om mee
te doen. De zwart-veldige loper (toch
altijd het probleemstuk in het

31

32

Degradant wint van promovendus
Timo Können
vorm. Bij sommige was de zijkant
schuin, waardoor een effect van
geleidelijke richtingverandering
ontstond. Bord 8 speelde daardoor
onder een hoek van 90° ten opzichte
van bord 1, en dat was eigenlijk wel
zo charmant. Als je aan tafel zat, kon
je elkaar beter zien zitten dan bij die
kille, lange rechte rijen.

4½-3½ waren de cijfers waarmee het
Eerste van Laren won. Niet ruim,
maar een van ons liet in zijn
gewonnen stelling eventjes een mat in
een toe. Dus het was eigenlijk 5½-2½
met gebruikmaking van de
veiligheidsmarge voor ongelukjes van
1 punt.
Laren was voor mij nieuw. Het bleek
een club te zijn die al zeker tien jaar
in de eerste klasse speelt, met nu en
dan een uitstapje naar de tweede
klasse voor een of twee seizoenen. Ze
waren nu net weer terug van zo’n
uitstapje, en troffen een club die
hopelijk bezig is met een soortgelijk
uitstapje (maar dan een niveau hoger).

Wat het schaken zelf betreft, aan de
eerste drie borden hadden ze duidelijk
ratingoverwicht en daar wonnen ze
dan ook met 2½-½, hoewel daar van
onze kant wel die ongelukkige nul
tussen zat. Vanaf bord 4 hadden wij
over het algemeen de betere papieren,
en daar werd het 1-4. Invaller Peter
Hoogakker, als laatste bezig, maakte
het nog een tijdje spannend voor de
teamcaptain door een extra stuk op het
bord te verbergen. Ik dacht dat hij
voor remise aan het vechten was,
maar toen de stelling wat
vereenvoudigde werd het tellen
makkelijker en ontdekte ik dat hij een
loper voorstond. Dat was een
aangename verrassing, en daarna
duurde het niet lang voor de twee
matchpunten binnen waren.

Ze waren niet zo slecht, maar toch
ook niet helemaal goed genoeg.
Aangezien het een promovendus
betreft (voor de taalpuristen onder
ons: dat moet eigenlijk een promotus
zijn, iemand die al gepromoveerd is,
een promovendus is iemand die gaat
promoveren), zal dit wel niet het beste
niveau zijn dat de eerste klasse te
bieden heeft. Om kampioen te worden
zullen we dus hier en daar wat meer
moeten presteren.
Laren speelde in een bovenzaaltje van
de Gereformeerde Kerk en daar
hadden ze iets dat een tip voor Guus,
Jo en Arwen moet zijn: gekromde
tafels. Dat wil zeggen, de tafels die
tegen elkaar aan geschoven waren om
een rij van acht borden te vormen,
hadden niet allemaal een rechthoekige
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Uit den ouden doosch : Wie was de grootste?
John Temming
Daar heeft hij met ingewikkelde
formules (voor mij dan) op een
begrijpelijke manier uitgelegd hoe
hij aan de historische ratings is
gekomen.

Het vergelijken van sporters uit
verschillende tijdperken is zonder
meetinstrumenten eigenlijk niet te
doen. Ik heb Cruijff, Maradona en
Messi in hun toptijd zien spelen,
waarbij naar mijn gevoel en inzicht
Maradona de beste van de drie
is/was.

Daar de ELO rating voor 1970 niet
bestond, moeten we uitgaan van de
ratings van Sonas die we vanaf nu
CM (ChessMetrics) noemen. Naar
mijn mening zijn deze ratings
accurater dan ELO. Na wat
veldwerk over zo’n 50 topspelers uit
alle tijdperken heb ik iedereen die
ooit een CM van 2800 of hoger
hadden geselecteerd en dat zijn de
volgende zestien :

Objectief meetbaar is dat echter
niet, omdat o.a. een factor als een
team om je heen ook bepalend is.
Bij schakers is dat wel meetbaar via
de ELO rating, maar hoe doe je dat
met historische spelers?!
In eerdere artikelen heb ik al eens
gewezen op een zeer interessante
site http://www.chessmetrics.com/
van Jeff Sonas, een statisticus met
een voorliefde voor het schaken.
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Hierbij moet opgemerkt worden dat
Sonas zijn enorme arbeid verrichtte
van 1999 t/m 2005. De “nieuwere”
spelers zitten er dus niet bij, maar
naar mijn mening hoort in dit plaatje
hooguit Carlsen en heel misschien
Topalov en Aronian.

Maar ik heb ook de dominantie
bekeken van de speler t.o.v. nr2 en
nummer 11 en ook dat levert
informatie op. Dominantie wil
zeggen het ratingverschil op dat
moment met nr 2 en nr 11. In ELO
termen teruggerekend wil een
dominantie van 100 pt zeggen dat
de verwachting van de sterkste partij
64% is en bij een verschil van 200
maar liefst 76%.

In het staatje zijn flink wat
verrassingen te zien :
Wereldkampioenen als Euwe, Tal,
Petrosian en Spassky ontbreken,
evenals mijn favorieten Morphy,
Bronstein, Keres en Stein. Ook
andere kanjers zoals Zukertort,
Rubinstein, Nimzowitsch,
Reshevsky en Geller hebben de
hoge lat niet gehaald. Ik kan me ook
voorstellen dat weinigen Maroczy,
Pillsbury en in mindere mate
Tarrasch kennen, laat staan dat
iemand wist dat ze zo sterk waren.

Een negatieve dominantie zoals bij
b.v. Tarrasch is verklaard omdat bij
de piek van Tarrasch Lasker toen
nr1 was. De negatieve dominanties
van Anand, Kramnik, Ivanchuk en
Karpov komen door Kasparov.
Hieronder is ook goed te zien dat
Steinitz en Fischer geheerst hebben
in een relatieve “luwe” periode en
dat Anand b.v. heel sterk was, maar
de pech had dat Kasparov nog
sterker was.

Het staatje is gesorteerd op hoogst
bereikt CM, dus Fischer is de
grootste, Kasparov tweede en
klaar?! Zo eenvoudig is het ook
weer niet.
Ik heb de gemiddelde sterkte van de
10 beste spelers van dat moment
erbij gezocht (dus exclusief de
speler zelf), en het is eenvoudig te
zien dat de gemiddelde tegenstand
in de tijd ongeveer steeds sterker is
geworden.
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Tja, en waar brengt ons dat? Ook met deze data is het niet eenduidig, maar
duidelijk is te zien dat b.v. Steinitz met kop en schouders boven zijn
tijdgenoten uitstak op zijn top. Persoonlijk vind ik dat de sterkste speler aller
tijden Kasparov is, maar genoeg voer voor discussie natuurlijk.
Hij had veel tegenstand en domineerde voor een hele lange periode. Mijn top
5 zou zijn : Kasparov, 2) Karpov, 3) Fischer, 4) Anand en 5) Capablanca.
Oplossingen : Stelling 1: Kees Volkers – Timo Können Interne competitie DRL, 29.09.2010
1.Pxf6+! Dxf6 2.Lc3! De7 3.Lxh8 en wit wint de kwaliteit en een pion.
Stelling 2: Frank Plomp - Chris Lutz Interne competitie DRL, 07.12.2012
1.Td7! en zwart gaat onherroepelijk mat 1. ...Th2+ 2.Kb1 Th1+ 3.Ka2 h5 4.Tg7#
Stelling 3: Fred Jonkman – Almer Toby Interne competitie DRL , 11.04.2012
1...Txe3! 2.Dxe3 (2.g3 Is waarschijnlijk de minst slechte zet, maar doet er verder niet veel toe in
de analyse omdat de toren veilig terug kan. Zwart wint dus gewoon een stuk en waarschijnlijk
nog wel meer met 2...Te4 waarna de belangrijke pion of d4 er ook nog af gaat. 3.Kg2 Txd4 wits
stelling stort helemaal in.) 2...Dd1+ 3.Kf2 Lxd4
Stelling 4: Peter Das – Chris Tromp SGS 2011/12 DRL3-Giessen 2, 03.01.2012
1.Txc6! Txc6 2.Pe5+ Kf8 4.Pxc6
Stelling 5: Seth van der Vegt – Chris Lutz Interne competitie DRL, 21.03.2012
1...Pf3+! game over!
Stelling 6: Hans Nijland – John Temming Interne competitie DRL, 16.01.2013
1.Kf1? (Na 17.Kh1 is er weinig aan de hand voor Wit) 1...Pg4! 2.Te4 (2.Tf2 was waarschijnlijk
beter geweest, maar ook dan verliest wit teveel materiaal 2...Dxb2 3.Lxd5+ Lf7 4.Lxf7+ Txf7
5.fxg4 Taf8 6.Tf3 enzovoort) 2...Pxh2+ 3.Ke2 Dg1 4.Lxd5+ Kh8 en Wit geeft op.
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