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Colofon
En weer is het zowat
Kerst! Waar ik vroeger
nogal opzag tegen dit
feest, betrap ik mezelf er
meer en meer op dat ik
het nu echt leuk begin te
vinden. Ouder worden
maakt mild…

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

De techniek liet me nogal
in de steek tijdens het
vervaardigen van deze
editie. De overgang naar
een nieuwe computer
terwijl je de stervende
oude nog steeds nodig
hebt is niet goed voor het
hart als het tegenzit…

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

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.

Maar toch! Ik denk dat
we weer een mooie en
dikke editie hebben, met
voor elk wat wils.
Combinaties, leesvoer,
partijen en wat al niet
meer.

Ereleden van de club zijn Nico van
Harten en Jan Polders.

Inhoudsopgave
Schaakles 11
Blz 3
Schaken in Split (2)
Blz 9
Interview Hans Bernink Blz 12
Van de bestuurstafel
Blz 21
Rode Lopers combineren (2)
Blz 22
Het Tweede in de Bible Belt
Blz 24
Vacature
Blz 26
Kerstraadsel
Blz 28
Verslag Rode Loper 3
Blz 30
Verslag Rode Loper 4
Blz 33
Rode Loper in de SGS
Blz 37
Een vlekkeloze afruilvarant
Blz 40
Oplossingen combineren
Blz 43
Een stelling tot besluit
Blz 44

Rest mij om een ieder
namens de redactie en
ook de redactie zelf een
paar mooie feestdagen
toe te wensen!
Tot volgend jaar! JT
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Schaakles 11: Toren tegen lichte stukken (paard en loper) in het
eindspel
Jos Heesen
Natuurlijk spelen in de praktijk
bepaalde kenmerken van de
concrete stelling ook een rol, laten
we daarom maar eens naar de
voorbeelden kijken!

Als je pas met schaken begint leer
je dat een toren vijf en een paard
of loper drie pionnen waard is.
Met andere woorden: een toren en
een pion zijn evenveel waard als
twee lichte stukken. Het eindspel
van dit type dat het meeste
voorkomt is dat loper en paard het
tegen een toren opnemen. Het
blijkt dan dat de toren vaak de
sterkste is. De toren heeft open
lijnen en de vrije ruimte nodig om
zijn kracht te bewijzen. In het
eindspel maakt de toren jacht op
zwakke pionnen van de
tegenstander, of ondersteunt
(samen met zijn koning) juist een
eigen vrijpion.

Zwart aan zet
Hübner – Karpov, Tilburg, 1977
Zwart staat wat beter gezien zijn
meerderheid op de damevleugel en
zijn betere kansen bij de strijd om
de open c-lijn.

De lichte stukken hebben alleen
een kans tegen de toren als ze goed
kunnen samenwerken, in het
centrum steunpunten hebben of
een sterke vrijpion ondersteunen.
Als de lichte stukken en een toren
het moeten opnemen tegen twee
torens, dan zijn ze bijna altijd
sterker omdat hun eigen toren de
lineaire werking van de
vijandelijke torens kan
neutraliseren (die lineaire werking
missen de lichte stukken). De
bezitter van de lichte stukken zal
daarom geen torens willen ruilen.

1...Lh6! 2.e3
Gedwongen, wit moet de volgende
afruilcombinatie toe laten. Dekken
van het paard was niet beter:
2.Tfd1 Txc1 3.Lxc1 Pc3 4.Te1
Tc8 5.Pb3 Lxc1 6.Pxc1 Pb5 7.a4
Pc3 8.a5 bxa5-+
2...Lxe3!
Vanzelfsprekend! Zwart krijgt
voor loper en paard een toren en
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twee pionnen: dat is meer dan
genoeg compensatie.

ontregelen moet zwart ook zijn
koning in het spel brengen.

3.fxe3 Pxe3+ 4.Kf3 Pxf1 5.Pxf1
Txc1 6.Lxc1 Tc8!
De zwarte toren is nu actief en
heeft de open c-lijn. Hij kan daar
gebruik van maken nu de witte
stukken nog niet samenwerken.
Het doelwit is de pion op a3.

19.g4 Tc1+ 20.Kb3 Kd5 21.Lg5
Tb1+ 22.Kc2 Th1 23.Kb3 Th3!
24.Pf6+ Kd4 25.Pxh7 Txd3+
26.Kc2 a4
Nu kan de opmars van de zwarte
vrijpionnen niet meer
tegengehouden worden.

7.Lb2 Tc2!
En niet 7...e5? om de f-pion te
redden want wit überdeckt dan het
inbraakveld c2 met 8.Pe3!, zodat
hij nog stevige tegenstand kan
bieden.

27.Le7 Tc3+ 28.Kb1 Tc7 0-1

8.Lxf6 Ta2 9.Ke3 Txa3
De toren heeft ruim baan gemaakt
voor de pionnen op a7 en b6. Zij
zullen de winst moeten
binnenhalen.

Zwart aan zet

10.Pd2 b5 11.Pe4 b4?
Zorgeloos gespeeld. Zwart maakt
het zichzelf moeilijk: de witte
koning krijgt nu toegang tot c4 en
daarmee de mogelijkheid de
damevleugel pionnen te stoppen.
Beter was 11...a7-a5.

Novikov – Kaidanov, SovjetUnie, 1984
Hoewel hij toren tegen loper en
paard heeft, ziet de stelling er toch
goed uit voor wit, want hij dreigt
met Pd8-c6 de pion a7 te
veroveren. Maar zwart kan de
stabiliteit van de loper op c3 ter
discussie stellen.

12.Kd4 a5 13.Kc4
Wit dreigt na 14 Lf6-b2 Ta3-a2
15.Kc4-b3 de zwarte toren te
vangen.

1...Tc4!
Dreigt onaangenaam a4-a3 en de
a-pion is niet ver meer van zijn
promotieveld.

13...Ta2 14.h4 Kc6 15.Ld4 Te2
16.Le5 Te1 17.Lf6 Tb1 18.Le7 e5
Om de witte verdediging te
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25.Kxa7 Kxh2 26.b4 Kg2 27.b5
h2 28.b6 h1D 29.b7 Da1+ 30.Kb6
De5 31.Ka7 Da5+ 32.Kb8 Kf3
33.Kc8 Dc5+ 34.Kd7 Db6 35.Kc8
Dc6+ 36.Kb8 Ke4-+

2.Pc6 a3! 3.Pd4 Tc5 4.Kf3 a2
5.Pc2
Wit heeft met veel moeite de apion gestopt. Maar nu is zwart
heer en meester. De vrijpion op a2
bindt de witte stukken. De witte
koning moet nu in het geweer
komen om de a-pion definitief
onschadelijk te maken. Zwart kan
ondertussen de koningsvleugel
onder vuur nemen.

12...Kf4 13.Kb2 Kxg4 14.Pc2
Kh3 15.Pd4 Kxh2-+
Zwart heeft nu een nieuwe vrijpion
op h7, dat wordt teveel voor het
witte paard.
16.Pe6 Kg3
Nog beter was 16...h5! 17.Pxg7 h4
18.Ph5 h3 19.Pxf6 Kg3 20.Pe4+
Kg2 21.f6 h2 22.f7 h1D 23.Kxa2
Df1-+

5...Txb5 6.Pa1 Kf7
Zwart centraliseert eerst zijn
koning.
7.Ke3 Ke6 8.g4
Verhindert Ke6-f5.

17.Pxg7 Kg4 18.Pe8 Kxf5
19.Pd6+ Kg4 20.Pe8 Kg5 21.Pd6
h5 22.Pe4+ Kf4 23.Pxf6 h4
24.Pd5+ Kf3 0-1

8...Kd5 9.Kd3 Tc5
Dreigt Tc5-c4.
10.b3 Txc3+!
De zwarte koning gaat op jacht
naar de witte pionnen op de
koningsvleugel, terwijl wit eerst
iets moet doen aan de pion op a2.
Voor het afzijdige paard op a1 zal
het moeilijk worden om de
vrijpionnen op de damevleugel
tegen te houden.
11.Kxc3 Ke4 12.f5
Voor de echte liefhebber is dit de
variant als wit de andere pion
opspeelt: 12.g5 Kxf4 13.gxf6 gxf6
14.Kb2 Ke4 15.Pc2 f5 16.Pa3 f4
17.Pc4 Kd3 18.Pe5+ Ke2 19.Kxa2
f3 20.Pxf3 Kxf3 21.Ka3 h5
22.Ka4 h4 23.Ka5 h3 24.Ka6 Kg2

Wit aan zet
Kochiev – Ivanov, Sovjet-Unie,
1974
De materiaalverhouding toren,
loper en paard tegen twee torens
en pion is beter dan loper en paard
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tegen toren en pion. Dit komt
omdat in het eerste geval de toren
de lineaire werking van de twee
torens kan neutraliseren. In dit
concrete geval controleert wit het
inbraakveld op de open d-lijn,
waardoor het voor de zwarte
torens moeilijk wordt om in het
spel te komen.

de verdediging makkelijker
maken.
5.Th7 Kf7 6.exf6
Wit heeft zijn doel bereikt: Zwart
krijgt nu losse pionnen op e6 en
g7, en dat worden nieuwe
aanvalsdoelen.
6...Kxf6 7.Th5!
De toren wil naar e5.

1.e5!
Het witte plan is als volgt: eerst de
zwarte pionnen op de
koningsvleugel verzwakken en ze
daarna met de drie stukken
aanvallen.

7...Kf7 8.Te5 Td6
Of 8...Tfe8 9.Pe4 Kf8 10.Pg5 Td6
11.f4 Te7 12.Lf2 a6 (12...Te8
13.Txc5! bxc5 14.Lxc5 Ke7
15.Pe4+-) 13.Lh4 Te8 14.Lg3 g6
15.f5! gxf5 16.gxf5+-

1...Th8
Of 1...fxe5 2.Kf3 a6 3.Ke4±

9.Pe4 Tc6 10.Ld2 Td8 11.Pg5+
Ke7 12.Lc3?!
Dit geeft zwart de kans om een
toren te ruilen, beter was: 12.f4!?
Td5 13.Te4 Tcd6 14.Lc3 g6
15.Te3 b5 16.Th3 Td7 17.Pe4+-

2.g4! Tf8?!
Zwart kiest ervoor om af te
wachten, wat begrijpelijk is, maar
de toren stond op h8 beter, daarom
was Ke7-f7 een betere zet.

12...Td5! 13.f4 Txe5+ 14.Lxe5 g6
15.a4 Tc8?!
Beter was 15...a6 met het idee b6b5, om de damevleugel aan het
rollen te krijgen.

3.h5 gxh5
Of 3...Th8 4.exf6+ gxf6 5.Pe4
gxh5 (5...e5 6.g5 Txh5 7.Txh5
gxh5 8.Pxf6 Td8 9.Pxh5+-) 6.gxh5
4.Txh5!
Wit controleert de open h-lijn,
waardoor het natuurlijk
makkelijker wordt de zwarte
pionnen op de koningsvleugel te
verzwakken.

16.Kd3!
Op weg naar b5, van waaruit de
zwarte damevleugelpionnen
aangevallen worden.
16...Td8+ 17.Kc4 Td1
Of 17...a6 18.Pe4 Td1 19.a5 Tc1+
20.Lc3 bxa5 21.Pxc5 Tf1
22.Le5+-

4...Tdd8
Met het idee Tf8-h8. Torenruil zou
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De eerste onnauwkeurigheid, beter
was: 4...g5!? 5.h3 Th6 6.Pf2 Th4
De zwarte toren op h4 verhindert
wit de creatie van een vrijpion op
de damevleugel en richt zijn pijlen
bovendien op pion h3.

18.Kb5
Wit heeft nu een technisch
gewonnen stelling bereikt, en dat
doe je zo:
18...Ta1 19.Pe4 Te1 20.Pd2 Te2
21.Pc4 Te4 22.b3 g5 23.fxg5
Txg4 24.Lf6+ Ke8 25.Ka6 Tg3
26.Kxa7 Txb3 27.g6 Tg3 28.g7
Kf7 29.Pd6+! Kg8 30.Kxb6 Td3
31.Kxc5 Td5+ 32.Kc6 1-0

5.a4!
Wit offert de pion op h2 en wint
daarmee tijd voor zijn plan om een
vrijpion op de damevleugel te
creëren.
5...Th5 6.b4 Txh2+ 7.Kd1 g5!
De enige zet die het voor zwart
mogelijk maakt zijn toren bij de
verdediging in te schakelen. Niet
7...h5? vanwege 8.a5 bxa5 9.d6
cxd6 10.b5 Ta2 11.b6 Ta3 12.Kc2
a4 13.Pc1+8.a5! bxa5 9.d6! Th6 10.d7 Td6
11.bxa5 Kf8
En niet 11...Txd3+? want het
paard is taboe: 12.Ke2 Td6 13.a6

Zwart aan zet
Litinskaya – Shafranska,
Yerevan, 1985

12.a6 Ke7 13.Lb5 Txa6?
En dit is het moment dat de
tegenstander meewerkt! Beter was:
13...c6! 14.a7 cxb5 15.a8D Txd3+
16.Ke2 Txd7 en zwart moet
vasthouden aan zijn pion op f7 en
de toren op e6 of g6 zetten, waarna
er voor wit geen doorkomen meer
aan is.

Deze stelling is zonder hulp van de
tegenstander niet te winnen.
1...Td6!
De enige zet. Als zwart niets
onderneemt, zal wit na a3-a4, b2b4, a4-a5 een vrijpion op de a-lijn
creëren en makkelijk winnen
omdat het promotieveld a8
vanwege de witte loper op c6 voor
zwart onbereikbaar is.

14.Lxa6 Kxd7 15.Ke2
Langzamerhand moeten alle
zwarte pionnen een prooi voor wit
worden.

2.Txe2 Tf6+ 3.Ke1 Txe2+ 4.Kxe2
Tf5?!
7

15...f5 16.Kf3 Ke6 17.Lc8+ Kf6
18.Pc5 h5 19.Pa6 Ke5 20.Pxc7
g4+ 21.Kg3 f4+ 22.Kh4 f3 23.La6
Kf5 24.Pe8 1-0
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Schaken in Split (2)
Pascal Boittin
in koor zeggen om de echte
geheimen achter te houden.

Mijn zoektocht van vorig jaar
naar schakers in Kroatie leverde
me uiteindelijk maar één partij
op: tegen de ober van de Konoba
Dalmatïe, die tussen het serveren
van de klanten zijn zetten
speelde. Maar de vakantie beviel
zo goed dat we dit jaar opnieuw
naar het eiland Brac gingen. Ik
had me voorgenomen om flink
aan mijn schaken te werken en
had hiervoor twee boeken
meegenomen: 'Wat iedere
schaker van het eindspel moet
weten' van Juri Lwowitsh
Awerbach en 'Take My Rooks'
van Yasser Seirawan en Nikolay
Minev.

Maar goed, ik zou wat eindspel
studeren!
Het boek van Yasser Seirawan is
echt leuk. De partijen zijn goed
gekozen en vooral is er vaak een
kleine persoonlijke opmerking. Je
hebt het gevoel dat hij als een
erudiete vriend met je praat. Zie
bij voorbeeld de partij Beni Pietzch: 'This game does not
correspond exactly to our theme.
Nevertheless, we decided to
show it in this collection because
it is very attractive and includes a
variation which must be known.'
Ja, daar hou ik van.

Aangezien ik steeds vaker tot het
eindspel kom, is het hoog tijd om
daar meer aandacht aan te
besteden. Te vaak in de laatste
fase van het spel, in het
blunderuurtje, heb ik het gevoel
dat ik zwem in een zee ver van
een veilige kust. Dan wordt het
zwemmen steeds moeilijker, het
water steeds kouder, en
uiteindelijk is verdrinken
onoverkomelijk. Herhaaldelijk
lees ik in interviews, of hoor ik
bij trainingen, dat de weg tot de
zege wordt bereikt met een goed
eindspel. Zelf denk ik dat ze dit

Net aangekomen, ik had al
genoten van de zee, pakte ik mijn
schaakbord en schaakboeken.
Een paar dagen later, begon het
weer serieus te kriebelen!
'Roland', vroeg ik mijn zoon,
'speel je een potje?' Nee,
antwoordde hij resoluut! Hij zou
geen krimp geven: een echte
schaker.
Vrij snel was ik dus naar de
konoba gegaan op zoek naar
Krono, de ober, even kijken of
we iets konden regelen.
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rechtdoor, ergens op het strand.
Later bleek dat iedereen, ook in
ons dorpje, dit Ledig Erf-adres
kende. Op de stranden Firule en
Zenta, tussen het duiken door,
speelden mannen in
zwembroeken, heel fanatiek en
op luide toon, schaak. Heel
vriendelijk kon ik meteen
aanschuiven. Er waren zeker zes
toeschouwers die zich
enthousiast met de partijen
bemoeiden. Het was een ware
gebeurtenis, puur vermaak voor
Roland. Helaas moesten we te
snel weg en kon ik maar vier
potjes spelen. Drie verloren, één
gewonnen. Prachtig, volgende
keer meer! En een strand verder
waren nog zeker veertien mannen
driftig op klokken aan het
rammen!

Misschien hadden ze al één
schaakspel gekocht? Ze waren nu
zeker allen aan het spelen; ik kon
niet wachten.
Krono herkende me direct en gaf
mij vriendelijk een hand. Via via
had hij van onze komst gehoord
en hij had een schaak-app
gedownload om te oefenen. Maar
keer op keer had hij daarmee
verloren. Ook op een laag niveau,
soms vroeg hij om een hint en
zelfs had hij zetten terug
genomen, toch bleef het bij een
bittere nederlaag. De app had
hem gebroken. Hij had de
conclusie getrokken dat hij tegen
mij ook zo genadeloos zou
verliezen. Blijkbaar zag ik eruit
als een app. Ik kon er niets meer
aan veranderen. Krono zou niet
spelen. De konoba had ook geen
schaakspel gekocht; er was toch
niemand om te spelen.

Door gebrek aan beter ging ik
ook meteen maar over op de
'Kroatische' app: 'Chess Free'.
Een leuke app, gratis en niet te
sterk. Op niveau 7 begon ik op
40% winst en na een week klom
ik tot 54%. Helaas ging de
vakantie snel voorbij, maar ik
was helemaal klaar voor het
nieuwe schaakseizoen: het
houthakken kon beginnen!

Op een rommelmarktje in Split,
op de Grgnur Ninski, kocht ik
een metalen schaakstuk. Het was
een pion met een zielig hoofd die
me aan Don Quichot deed
denken. Ik vroeg aan de
marktkoopman of er hier in de
buurt werd geschaakt. Ja, daar
achter, links, rechts en een stuk
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Konoba Dalmatïe
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Interview

Hans Bernink, 25 jaar Rode Loper:

‘Ik ben een groot voorstander van nodeloos
geweld (op het schaakbord)’
Tekst en foto’s (behalve Hans met lang haar): Tanja Veenstra
Met een wijds gebaar opent Hans de deur en start meteen enthousiast een
rondleiding door zijn huis. Hij woont hier met zijn vrouw Mildred.
Beneden zijn een ruime keuken met wandmeubel, helemaal op maat
gemaakt door Hans, inclusief uitschuifbaar plankje voor het
koffiezetapparaat – ‘zodat de damp weg kan als ie aanstaat’ – en een
slaapkamer met in een hoek een aantal sterrenkijkers met toebehoren: ‘Die
grote gaat altijd mee op vakantie.’ Daarboven twee woonlagen: een voor
Mildred en een voor Hans. Zo kunnen ze ieder hun gang gaan en elkaar
ontmoeten wanneer ze willen: ‘We slapen elke nacht samen, alleen weten
we van tevoren nooit in welk bed.’
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Hans gaat me voor naar zijn domein
op de bovenste verdieping. Naast een
tweede keuken bevindt zich hier
Hans’ ‘werkruimte’. Je vermoedt er
meteen serieus technisch vernuft. Eén
wand is van onder tot boven gevuld
met oude sigarendoosjes, stuk voor
stuk voorzien van opschriften als

‘knoppen 2’, ‘apparaatvoeten’,
‘meetsnoer zeer lang’, maar ook
‘riemgespen’, ‘oranje’ (wuppies!) en
‘Zener’ (paranormale kaarten, luidt de
cryptische verklaring). Tegen de
andere wand een bijna even grote
stapel kunststof koffertjes, gevuld met
allerlei zwaarder materiaal.

In de woonkamer springt een stel
bovenmaatse luidsprekers in het oog.
Met hun trapeziumachtige vorm zijn
ze beslist esthetisch verantwoord.
‘Waar haal je die vandaan?’ vraag ik
niet zonder afgunst. ‘Die heb ik zelf
gemaakt.’ In de kast staat naast een
groot aantal cd’s en minstens
evenveel vinyl een fonkelnieuwe
platenspeler. Op de versterker eronder
een loden plaat, ‘om de interne
trillingen van het apparaat tegen te
gaan.’ Hier woont een man die er
letterlijk alles aan doet om de muziek

zo zuiver mogelijk binnen te laten
komen. Welkom bij Hans Bernink.
Om met de deur in huis te vallen: je
bent wel een perfectionist, hè?
‘Klopt. Delen daarvan heb ik in mijn
werkend leven wel afgeleerd, hoor,
want ik ben altijd over mezelf aan het
leren. Je moet goed nadenken
waaraan je je tijd wilt besteden. Een
onverbeterlijke perfectionist komt niet
vooruit omdat hij verzandt in details.
Maar ik rust niet voordat een taak af
is op een hoog kwaliteitsniveau.’

13

Ik kan problemen van verschillende
kanten bekijken. Dat geeft mij in mijn
werk ook een pré. Zo werd ik ooit
aangenomen voor een klus, terwijl ik
er weinig ervaring mee had en
passeerde ik iemand met twintig jaar
ervaring. Ik beschik kennelijk over
skills die mij heel effectief maken.
Daar kun je eigenlijk alle kanten mee
op.’

Waar komt dat vandaan?
‘Dat weet ik niet: ik heb gewoon een
grote liefde voor kwaliteit. Ja,
natuurlijk is het ook een manier om je
te manifesteren, om gezien te worden.
Het is mijn visitekaartje.’
Wat heb je met sterren?
‘Sterrenkunde en wetenschap in de
breedste zin van het woord vind ik al
van jongs af aan heel interessant.
Vanaf mijn zesde, zevende las ik alles
wat los en vast zat over met name
natuurwetenschappen: sterrenkunde,
maar ook geologie, natuurkunde,
scheikunde, biologie enzovoort. En
toen ik een jaar of negen was nam ik
mij voor sterrenkundige te worden.
Net als mijn oudere broer was ik een
goede leerling. Hij is heel intelligent
en kreeg meteen het advies om HBS
te doen. Wat in die tijd best bijzonder
was voor een kind uit een
arbeidersgezin. Zelf kreeg ik een
Mulo-advies (mavo/vmbo) vanwege
die achtergrond. Maar daar was ik het
helemaal niet mee eens. Dus mocht ik
van mijn vader naar een
beroepskeuzebureau, waar ik allerlei
tests deed. Daar ben ik hem nog
steeds dankbaar voor. Het advies
luidde: ‘Ga doen waar je goed in bent,
je hebt een ruime keuze.’ Zo werd het
dus toch HBS.’

Heb je je voornemen
waargemaakt?
‘In Utrecht begon ik inderdaad met
(wis-, natuur- en) sterrenkunde, die
studierichtingen waren toen nog
gecombineerd in het propedeusejaar.
Maar al snel kwam ik tot de conclusie
dat dit wereldje mij te sterk naar
binnen gekeerd was. Het percentage
vakidioten was hoog en de meesten
blonken niet uit in flexibiliteit.
Openstaan voor andermans ideeën
was er niet bij. Bovendien was het
loopbaanperspectief voor de klas
staan. Dat zag ik absoluut niet zitten.
In Utrecht maakte ik ook kennis met
de zogeheten gammawetenschappen.
Ik had het idee dat ik daar een hoop
van kon leren over de samenleving. Ik
wilde niet alleen bezig zijn met mijn
eigen houtje-touwtje, dus koos ik voor
psychologie. Voor mij was dat een
soort algemene ontwikkeling. Na mijn
kandidaats ben ik gestopt. Ineens had
ik genoeg van al dat studeren. Dat
deed ik al mijn hele leven.’

En waar ben je goed in, wat is jouw
kernkwaliteit?
‘Mijn kracht ligt vooral in creativiteit.
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altijd zo gebleven: hij haakt
tegenwoordig in de meesterklasse
voor Schaakclub ESG Dr. Max Euwe
in Enschede en heeft een KNSBrating van 2221. Dat ik altijd van hem
verloor, vond ik niet erg. Ik heb
trouwens nooit moeite met verliezen.
Waar ik wel erg slecht tegen kan, is
onsportief gedrag.’

Waar kom je vandaan?
‘Uit Oldenzaal. Daar heb ik tot mijn
15e gewoond, met z’n vijven in een
vijftigerjarenflatje, mijn vader
(fabrieksarbeider), zijn vrouw en wij,
drie kinderen. Mijn moeder overleed
toen ik drie was. We werden toen
tijdelijk ondergebracht bij ooms en
tantes en later nog een half jaar met
z’n drieën bij mijn opa en oma. Totdat
de katholieke kerk een werkster voor
mijn vader regelde. Ja, zo ging dat
toen. Sterker nog: de voorwaarde was
dat hij met haar zou trouwen. En zo
geschiedde.
Het huwelijk was niet altijd even
gelukkig en als kind ben ik heel wat
weggelopen van huis. De oplossing
was het katholieke jongensinternaat in
Bolsward. Dat was absoluut geen straf
voor mij, integendeel: ik vond het
hartstikke leuk. De wereld in, een
beetje op jezelf, maar niet helemaal
alleen. Het internaat bood onderdak
aan tachtig jongens en een aantal
paters, maar er hoorde geen onderwijs
bij. We gingen dus gewoon naar de
plaatselijke school.’

Dit jaar vier je je 25-jarig
lidmaatschap van De Rode Loper,
hoe kwam je hier terecht?
‘Via Kees Volkers. De club zat toen
nog aan de Kanaalstraat. Ik ken Kees
van zo’n 35 jaar gleden, toen we bij
elkaar op een studenteneenheid aan de
Van Lieflandlaan woonden. We
waren allebei erg van de spelletjes:
Stratego en vooral Risk. We wisten
van geen ophouden. Het kwam wel
voor dat Mildred opstond om naar
haar stage te gaan, terwijl wij nog
zaten te Risken. Schaken deden we
ook. Ik was toen nog wat beter dan
Kees, nu zijn we ongeveer even
sterk.’
Die goeie ouwe tijd?
‘Nee, die uitspraak past niet bij mij.
Deze tijd vind ik ook heel mooi! Er
zijn natuurlijk wel zorgelijke
ontwikkelingen, maar die zijn er
altijd. Mensen zitten nu eenmaal zo in
elkaar dat ze de put pas dempen als
het kalf verdronken is. We kiezen
altijd de weg van de minste
weerstand, tot het echt niet meer gaat.

Wanneer heb je leren schaken?
‘Toen ik vier was. Mijn vader, lid van
Schaakvereniging Oldenzaal, begon
met schaakles voor mijn twee jaar
oudere broer. Ik vond het meteen heel
interessant en heb vanaf het begin
meegedaan. We schaakten later veel
tegen elkaar. Als oudere broer was hij
altijd de sterkere en dat is zo ook
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(1985) van Orson Scott Card over
virtuele games die later helemaal niet
virtueel blijken: er zijn echte
slachtoffers door gevallen. Met die
grens tussen virtueel en werkelijk
leven hebben we inmiddels dagelijks
te maken.

Terwijl er veel mogelijk is, als je het
maar wil. Denk alleen maar aan de
VS in de Tweede Wereldoorlog:
binnen een half jaar hadden ze hun
hele industrie ingesteld op productie
van wapentuig.
Hoe dan ook, ik heb me erbij
neergelegd dat het zo werkt. Ik oefen
op mijn manier invloed uit op de
wereld, maar die is beperkt. Ik kan
wel genieten van zo’n actie van
Ploumen: naming & shaming van
bedrijven die wol gebruiken van
levend geplukte angorakonijnen. En
dan zie je dat via internet de macht
van het getal zich doet gelden. Ja, we
leven in interessante tijden.’

Even terug naar het schaken: is
Kees beter geworden of jij minder?
‘Zelf ben ik niet slechter geworden,
wat betekent dat hij sterker is gaan
spelen. Ook in het schaken is
creativiteit voor mij van belang. Ik
leer geen openingen uit mijn hoofd en
ik hou niet van routinematig schuiven,
wachten tot de ander een fout maakt.
Nee, ik stel mezelf de vraag wat ik nu
eigenlijk wil met mijn spel. Het
antwoord luidt: ik wil een loei van een
aanval, breken! Ik ben een groot
voorstander van nodeloos geweld op
het schaakbord.
Vervolgens ga ik achter het bord
experimenteren om dat doel te
bereiken. Ik heb veel tijd in het
schaken gestopt en heb zelfs de
moeite genomen een eigen opening te
bedenken. Iets wat normaliter aan
grootmeesters is voorbehouden. Die
opening, een afgeleide van het Engels,
heb ik behoorlijk grondig
geanalyseerd en ik scoor er goed mee.
Laatst bijvoorbeeld nog tegen
voormalig Rode Loper Louis Rutgers
(grijnst tevreden/red).’

Je hebt een kast vol sciencefiction,
kijk je liever naar de toekomst dan
naar het verleden?
Ja, dat kun je wel zo stellen. Wat me
vooral trekt aan sciencefiction is dat
ik me door die boeken een toerist in
mijn eigen leven kan voelen. En deze
boeken zijn meestal heel positief van
insteek. Ik vind het leuk om de wereld
te ontdekken, nieuwe vergezichten te
aanschouwen. Sciencefiction vergroot
je wereld, en helpt daarbij. Niet alleen
letterlijk, door andere werelden ten
tonele te voeren, maar ook door de
lezer mooie, nieuwe maatschappijen
voor te spiegelen, met verrassende
oplossingen voor problemen die
actueel of aanstaande zijn in het echte
leven. Zo gaat het in Enders’ Game
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gewerkt met ponskaarten en
ponsbanden, in feite was dat een
vroege versie van de
geautomatiseerde administratie.
Het probleem van dat werk was dat ik
geen tijd overhield om het plan van de
eigen zaak uit te werken en in daden
om te zetten. Ook had ik nog steeds
onvoldoende geld. Daarom gooide ik
uiteindelijk het roer om en ging op
zoek naar een baan die wat meer om
het lijf had. Via het Arbeidsbureau liet
ik me omscholen tot ICT’er, zoals
zovelen in die tijd.
Daarna volgde wat je noemt een steil
carrièrepad in de automatisering, van
programmeur via ontwerper,
projectleider, consultant, uitbesteder
naar India, auditeur,
procesdeskundige tot proceseigenaar
bij de ING, waar ik bedrijfsbreed
mensen hielp projecten te begroten.
Dat laatste ging zo goed dat ik mezelf
uiteindelijk overbodig maakte. En nu
zit ik dus thuis.’

Hans laat mij vervolgens de partij
tegen Louis zien en ik neem me voor
het allemaal te onthouden voor als ik
hem in de interne tref ;-), maar ik mag
de finesses hier niet openbaren. Dat
doet Hans zelf wel als je hem
tegenkomt in de interne.
Je bent dus erg ambitieus?
‘Dat kun je wel zeggen, ja. De interne
bij De Rode Loper gebruik ik als
speelplaats, daar experimenteer ik
naar hartenlust. Ik verlies daardoor
meer dan nodig is. Extern daarentegen
scoor ik veel beter. Misschien ook wel
omdat ik dankzij het indelingssysteem
op basis van interne rating met de
hoogste KNSB-rating van het team
slechts aan bord 7 mag plaatsnemen.’
Leg je de lat op andere vlakken ook
zo hoog?
‘Ja, dat hoort wel bij mij. Ik stopte
met studeren omdat ik een eigen
bedrijf wilde opzetten: ik wilde mijn
zelf ontworpen geluidsboxen laten
produceren en verkopen. Daar was ik
toen al mee bezig. Ik had heel vroeg
het idee van kleine
satellietluidsprekers en aparte
baskasten, waar Bose jaren later
goede sier mee maakte.
Maar ja, voor zo’n onderneming heb
je geld nodig en dat had ik niet. Dus
ging ik werken. Ik begon met een
eenvoudige baan als
“boekhoudmachinist”: ik hield me
bezig met data-entry en heb nog

Hoe is dat na al dat harde werken?
‘Het is financieel natuurlijk een stuk
minder – er gaat nu meer uit dan er
binnenkomt – maar daar staat
tegenover dat ik veel meer vrije tijd
heb. En zoals je waarschijnlijk al
vermoedt ben ik niet iemand die zich
gaat zitten vervelen. Er is eindelijk
weer tijd voor mijn oude hobby: er
staat een nieuw luidsprekerproject in
de steigers.
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Toen de PSP overging in Groen Links
ging het mis. Die groene factor, het
idee om van daaruit de wereld te
veranderen, daar geloof ik niet in. Het
milieuprobleem komt voort uit
hebzucht. Dus moet je dat probleem
oplossen, geen symptomen bestrijden.
Natuurlijk moeten we iets doen aan
het milieu en daar is een zware
cultuurverandering voor nodig, maar
ik zie meer heil in een sociale aanpak.
Als je het mij vraagt zou je gewoon
iedereen, met en zonder werk, een
basisinkomen moeten geven, van
bijvoorbeeld 600 euro. We zijn met
bijna 17 miljoen mensen in dit kleine
landje en die moeten allemaal leven.
Ik kan je vertellen dat het Bruto
Nationaal Product ruimschoots
volstaat om iedereen te voorzien. En
daarna kunnen we het werk eens gaan
verdelen.
Het is toch schrijnend dat er mensen
zijn die niet rond kunnen komen of
zelfs op straat komen te staan?
Kunstenaars, alleenstaande moeders,
noem maar op. Dat zou toch niet
moeten kunnen in een rijk land als
Nederland?’

Ook ben ik net begonnen met een
cursus Nieuwgrieks aan de
Volksuniversiteit. We gaan graag naar
Griekenland op vakantie (Zuid-Kreta,
Lesbos, Chios) en ik probeerde altijd
al wat mee te pikken van die taal.
Mildred – zij is jurist – was drie jaar
geleden even zonder baan en heeft
toen dezelfde cursus gedaan. Nu is het
mijn beurt. Over een jaar of twee, als
ik dit onder de knie heb, ga ik Spaans
doen. Dat is zo’n heerlijk makkelijke
taal, leer je zo! Het mooie aan talen
vind ik de onderlinge verbanden.
En ik ben begonnen met go. Dit jaar
ben ik lid geworden van een club in
Amstelveen, omdat een vriend van
mij daar lid is. Net als schaken is het
makkelijk te leren en het aantal
denkniveaus is eindeloos. Bij go gaat
het niet om de beweging van de
stukken, maar om de structuren die
ontstaan en de (bewegende) invloed
van die structuren op hun omgeving.
Erg interessant, maar schaken blijft
mijn hoofdbezigheid, hoor.’
Waar sta je qua politieke kleur?
‘Op dat vlak ben ik eerlijk gezegd al
een hele tijd de weg kwijt, maar ik
bevind me absoluut in de linkse hoek.
Dat is de erfenis van een erg links
georiënteerde leraar aardrijkskunde.
Die is er buitengewoon goed in
geslaagd zijn gedachtegoed op mij
over te brengen. Alleen is er geen
politieke partij meer waarbij ik me
thuis voel.

Hebben jullie geen kinderen?
‘Nee, bewust niet. Dat zou een hele
grote verandering zijn geweest in ons
leven. Daar was ik niet aan toe. Ik
vind het prettiger om mezelf te
ontwikkelen, vrij te zijn. Overigens
was het een gezamenlijke keuze.
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gitaren! Dan terug naar het nu: een
nummer van Diana Krall, toevallig
ook een van míjn favorieten. Dit is
genieten in het kwadraat! En ik zie
nog meer leuke jazzy zangeressen in
Hans’ omvangrijke (digitale)
muziekbieb: ‘Vind je die plaat van
Dayna Kurtz leuk? Kopieer ik wel
even voor je!’

Nadrukkelijk speelt voor mij ook mee
dat ik vind dat er al genoeg mensen
op aarde zijn. We zijn echt met veel te
veel mensen. We zouden stukken
beter af zijn met de helft minder,’
besluit Hans opgewekt.
Het interview is gedaan, maar ik
‘mag’ nog niet weg. Hans zet me in
een stoel en zet een plaat op. Zonder
enige wanklank, tik of ruis,
kristalhelder, komt het nummer ‘Free
me’ van The Free (1969) mijn hoofd
binnen. Schitterend, die zingende

Voortaan zal ik toch iets anders
luisteren naar de klanken uit onze
middeleeuwse luidsprekers…
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Van de bestuurstafel
Geurt van de Wal
Op de agenda van de bestuursvergadering van 9 december jl. stond
een scala aan kleine en wat grotere
puntjes, maar geen echt urgente
zaken. De vergadering was bij John
thuis in Zeist in een wijk waarvan de
opbouw en huisnummering door de
firma TomTom bedacht moet zijn.
John woont op het onvindbare
Crosestein 46-31. Ik was uit het hoofd
komen rijden en bleek mijn auto daar
ongeveer een kwartier lopen vandaan
te hebben neergezet. Op de terugweg
kreeg ik gelukkig een lift van Pieter
naar mijn eigen auto.

Uit overleg dat we hebben gehad met
de andere clubs in de stad Utrecht,
blijkt dat het met de meeste daarvan
behoorlijk goed gaat. Dit in
tegenstelling tot de clubs uit de
dorpen in de omgeving, waarvan er
diverse wegkwijnen. Het ledenaantal
van onze eigen club stijgt weer iets,
maar we komen wat minder vaak
spelen is de trend. Reden voor het
bestuur om een begin te maken met
ledenwervende acties. Bijvoorbeeld
een wat actiever gebruik van onze
accounts op Facebook en Twitter. Dat
gaat Majnu doen. Die krijgt toch wat
meer tijd, want hij gaat stoppen als
penningmeester en bestuurslid.
Jammer, want hij heeft zijn zaakjes
altijd perfect op orde en stalkt
mogelijke wanbetalers met een
vasthoudendheid waar menig
deurwaarder bij verbleekt. Zie de
oproep elders in deze Balans voor een
nieuwe penningmeester. We zien uit
naar vele kandidaten voor onze eigen
nieuwe Jeroen Dijsselbloem!

We hebben teruggeblikt op het Rode
Loper Rapidtoernooi. Een groot
succes, want 78 deelnemers, een
prima sfeer en een budget neutraal
toernooi, met dank aan sponsor
Koenhein Loodgieters. Dat het ook
anders kan lopen bleek nog niet zo
lang geleden, toen DBC zijn
rapidtoernooi wegens gebrek aan
belangstelling moest afblazen. Wij
gaan door met de eigen, nieuwe
formule van grote groepen, vroeg
beginnen en bescheiden prijzen.
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Rode Lopers Combineren (2)
De tweede aflevering van Rode
Lopers Combineren bestaat uit
stellingen die je zeer waarschijnlijk
dit seizoen nog in een van je eigen
partijen tegen zult komen. Het gaat
namelijk om basale tactische thema’s
die vaak voorkomen, zoals een
stukoffer om de vijandelijke
koningstelling kapot te maken,
dubbele dreigingen, pion- of
paardvorkjes of ander spektakel. De
stellingen nemen in moeilijkheidsgraad toe. Stelling 1 is een inkopper,
stelling 6 een echte hersenkraker. Het
loont de moeite om de oefeningen
vaker dan eens te bekijken. Daarmee
word je patroonherkenning versterkt.
De Zweedse grootmeester Hans
Tikkanen noemt dit de woodpecker
methode. Door steeds weer dezelfde
oefeningen te maken ga je meer zien.
Dit levert gegarandeerd meer punten
op en extra spelplezier.

De inzenders voor deze aflevering
verdienen uiteraard een eervolle
vermelding in deze Balans. Fred
Lucas, Almer en Frank droegen
alledrie hun steentje bij. De laatste
verdient een extra pluim omdat hij
een hele verzameling combinaties
instuurde, inclusief grappen die hij
zelf om de oren kreeg in zijn partijen.
Al zien we hem dan niet meer zo vaak
in Dijckzigt, in de Balans zullen we
hem nog geregeld tegenkomen.
Heb jij net als Fred, Almer en Frank
ook voorbeelden van mooie
combinaties en lijkt jou een eervolle
vermelding in de balans ook wel leuk,
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 Zwart aan zet
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Stelling 3 Wit aan zet

Stelling 4 Zwart aan zet

Stelling 5 Wit aan zet

Stelling 6 Zwart aan zet

Oplossingen achterin
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Het Tweede: terug in de Bible Belt
Kees Volkers
noemen. Het was een 'party-centrum',
beweerde ze. Ik probeerde me een
voorstelling te maken van een 'party'
in een ruimte die de uitstraling had
van een pallet-opslagplaats, maar
goed, soberheid is een waardevol
goed in de Bible Belt.

Na de lange, mistige reis naar
Barneveld moesten de dappere
strijders van Het Tweede voor hun
volgende uitwedstrijd andermaal de
donkere Bible Belt in. Doel was dit
keer Giessenburg, waar de reserves
van fusieclub De Giessen en Linge op
ons wachtten. Van de Gelderse Vallei
naar de Zuid-Hollandse
Alblasserwaard, zo kom je nog eens
ergens. Hoe dan ook, voor de
schaakcultuur zijn deze dorpen goud
waard. Waar de jeugd in grotere en
meer afvallige oorden als Gorinchem
en Leerdam zich verliest in
hedendaagse verleidingen en
verveling, houdt het verenigingsleven
in Giessenburg braaf stand. Met als
gevolg dat in eerder genoemde
plaatsen des verderfs de schaakclubs
zijn opgeheven en Giessenburg
tegenwoordig een niet te
verwaarlozen schaakbolwerk vormt in
de regio. De Giessen en Linge is nu
een behoorlijke club, met zo'n zestig
leden, wat dat betreft te vergelijken
met De Rode Loper.

Zo'n uitwedstrijd in Giessenburg
betekent dat ik op tijd uit Houten
moest vertrekken. Marja was nog niet
eens thuis. Een bak salade van Albert
Heyn als avondeten. Dan met de fiets
naar station Houten, met de trein naar
Utrecht, en te voet naar ons clubhuis
om daar in de bolide van teamcaptain
Bernink plaats te nemen. Op de
terugweg zou ik meerijden in het
vehikel van Wim van Hoek, die niet
te beroerd was om mij na middernacht
nog even in Houten af te zetten. De
volgende dag lopend naar het station
om mijn fiets op te halen, die daar nog
stond, omdat ik te bescheten was om
Wim te vragen om mij bij station
Houten af te zetten. Dan zou die
jongen nog meer om moeten rijden!
Maar Wim vond dat helemaal niet
erg. De ex-leraar hoefde de volgende
ochtend niet vroeg op. Daarna moest
hij ook medepassagier Peter nog
afzetten in Nieuwegein. Die moest de
volgende dag weer fris en monter zijn
klanten te woord te kunnen staan.

Wat dat betreft. Want voor de rest
gaat elke gelijkenis mank.
Mistroostigheid troef in de kantine
van het gemeenschapshuis van
Giessenburg. Ik mocht het van de
bardame vooral geen 'kantine'
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terugreis duurde anderhalf uur, ik
werd midden in een weiland afgezet,
dacht ik, maar het bleek vlak voor
mijn huis te zijn. Ik moest de
voordeur op de tast zien te vinden.
Hoe Jos toen thuis is gekomen weet
ik niet.

Maar ook Peter vond het allemaal
vanzelfsprekend.
Daarom voelde ik mij niet bezwaard
in de auto van Wim, die geheel
rustig, in de slipstream van een
vrachtauto, over de A27 reed. De
opmerkingen van Peter, over de
rijstijl van Wim, begonnen me al
vertrouwd in de oren te klinken. Ik
kan me niet voorstellen dat Wim zelf
ooit opmerkingen maakt als hij bij
een ander in de auto zit.
Waarschijnlijk zit hij met zijn
handen voor de ogen als de
chauffeur een vrachtwagen inhaalt.
Kortom ik voelde mij al aardig op
mijn gemak in de auto van Peter en
Wim. Bovendien, zo concludeerden
wij, zaten we in een ongeslagen
auto, met drie remises, waarvan toch
zeker twee plusremises. En dat was
allemaal ook nog eens goed voor een
mooie 3,5-4,5 overwinning!

Dit keer kon ik mijn medepassagiers
aanwijzen waar ik woonde: kijk
daar, waar het licht nog brandt. Dat
heeft Marja voor mij aangelaten,
want zelf ligt ze al lang op bed. Zet
me hier maar af, dan kan je meteen
weer de rondweg op, richting
Nieuwegein. Thuis deed ik de deur
zachtjes achter me dicht en pakte ik
een biertje uit de koelkast. In de
keuken rook het ontzettend lekker
naar Indisch eten. De pan zat nog
half vol. Ik lepelde het voer koud
naar binnen. Eigenlijk wilde ik
meteen mijn partij naspelen, maar ik
zag er van af omdat ik toch een
beetje op tijd naar bed moest. Een
zinloos voornemen, want natuurlijk
kon ik niet in slaap vallen. De
volgende ochtend, na het douchen,
meteen ome Fritz geraadpleegd. Een
zet voor ik het remisevoorstel
aannam had ik mat in vier kunnen
geven. Kloten. Ben daarna even op
de bank gaan zitten in de
woonkamer, en daar alsnog in slaap
gevallen.

Kortom, we waren in een goede
stemming en gelukkig mistte het
niet. Ik herinner mij een vorige uitwedstrijd in Giessenburg, waar het
op de terugweg zo erg mistte dat ik
vreesde dat we de nacht ergens in de
berm zouden moeten doorbrengen.
Ik zat toen in de auto van Jos
Heesen, in een oude Balans moet er
nog een verslag van zijn. De
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UCS de Rode loper zoekt:

enthousiaste PENNINGMEESTER (v/m)

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester die met ingang van volgend
seizoen het stokje van Majnu wil overnemen.
De penningmeester zorgt voor:
 het innen van de contributie
 het betalen van rekeningen
 het bijhouden van een overzichtelijke administratie
 het opstellen van de jaarcijfers.
Denk je dat dit iets voor jou is, neem dan contact op met een van de
bestuursleden voor meer informatie.
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Kerst Raadsel 2013
U ziet hier acht oude krantenadvertenties. Of ze wat met schaken te maken
hebben? We zouden het niet weten. De vraag is niettemin simpel: Wat hebben
deze advertenties met elkaar gemeen?
Wij willen minimaal twee (!) kenmerken genoemd hebben.
De eerste die het gewenste antwoord op ons forum heeft geplaatst (in draadje
'Balans') oogst niet alleen eeuwige roem en mateloze bewondering, maar ook
een heuse meerdaagse all-in consumptiebon voor twee personen, naar eigen
inzicht te besteden aan onze onvolprezen bar.

1

2

3
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Kijk Uit 1 - De Rode Loper 3
Peter Das
een topper in de klasse had kunnen
zijn als Kijk Uit wat hoger had
gestaan.

“Hebben jullie je gordels vast?” Het is
dinsdagavond 10 december. Op de
Utrechtse Kardinaal de Jongweg
scheurt een grijze Volkswagen Passat
met hoge snelheid in oostelijke
richting. Aan boord bevindt zich de
helft van het Derde team van UCS De
Rode Loper. Chauffeur Arnold is
vastbesloten de vertraging die door
wat miscommunicatie is opgelopen
ongedaan te maken. “Ze drukken de
klokken echt nog niet in, hoor”,
probeert tweede bordspeler Almer die
verontrust naar de snelheidsmeter
kijkt. “En ik zou geen boetes
riskeren.”

Terwijl in de hal naast ons fanatiek
ge-taekwondood wordt, gaat de
wedstrijd van start. Het wordt een
bijzonder spannende wedstrijd met
een grillig verloop. Het eerste
resultaat wordt genoteerd aan bord 2.
Almer heeft met zijn Ben Oni
tegenstander Treur met een Elo van
1875 aardig klemgezet. Als snel krijgt
hij een remiseaanbod. Almer denkt er
lang over na omdat hij duidelijk het
betere van het spel heeft. Na beraad
met de teamcaptain die inmiddels
heeft geconstateerd dat het er op de
onderste vier borden behoorlijk
positief uitziet, accepteert hij het
aanbod. Helaas kantelt het beeld op de
andere borden daarna wat. Bij Eric en
Fred is het nog onduidelijk, maar
zeker in het geval van de laatste
begint de tijd een factor van betekenis
te worden. Ikzelf heb mijn goede
stelling tegen 2000-speler Ed
Oosterlaken na wat kleine
onnauwkeurigheden laten verzanden
en sta al zeer slecht tot verloren. René
lijkt nog steeds aardig te staan en
Henk ook wel, maar die heeft
traditiegetrouw zijn tijdsachterstand
tot ongeveer drie kwartier op laten
lopen.

De inspanningen van Arnold om op
tijd in Oudewater te geraken blijken
tevergeefs wanneer we anderhalve
kilometer voor de afslag in de staart
van een file terechtkomen die bij
Gouda begint. Gelukkig blijft het
oponthoud beperkt tot een kwartier,
zodat we om klokslag kwart voor acht
(ja, je hebt nog van die antieke
klokken die elk kwartier slaan) voor
de deur staan van de nieuwe
speellocatie van Kijk Uit. Het is een
wat koud aandoende kantine van de
locale sporthal. De rest van het Derde
was gelukkig wel op tijd en
teamcaptain Sjaak Oosterlaken heet
ons welkom na een korte inleiding
over onze wedstrijd die volgens hem
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een achtbaan te worden. Bij Bas en
invaller Eric van Aart zijn de partijen
nog in volle gang. Tot onze
opluchting lijkt Bas nu gewonnen te
staan. Het enige puntje van zorg is de
tijd. Hij heeft nog drie minuten en zijn
seconden lijken veel sneller weg te
tikken dan die van zijn tegenstander.
Terwijl Arnold wordt matgezet, wint
Eric een pionnetje. We staan achter
met 3,5 – 2,5 en Bas moet gaat
winnen, maar hoe? En wat gaat Eric
doen? De spanning is voelbaar bij de
aanwezigen. De temperatuur in de
speelzaal loopt op. Sjaak Oosterlaken
dribbelt zenuwachtig heen en weer
tussen de borden en de overige spelers
zijn van de spanning hun eigen
partijen gaan analyseren. Ik kijk bij
penalty shoot-outs van het Nederlands
Elftal ook meestal liever niet, maar nu
kan ik vanuit mijn rol als teamcaptain
niet anders. Ik wil in de gaten houden
of alles goed verloopt, dus erbij
weglopen is geen optie.

De stelling bij Bas vertrouw ik ook
niet helemaal, dus ik adviseer Arnold
die met eeuwig schaak remise kan
halen om voor de overwinning te
gaan. Niet lang daarna volgen er toch
vlot twee punten in ons voordeel.
Henk en René weten kort na elkaar
hun partij naar zicht toe te trekken.
Om ongeveer 11 uur schud ik Ed
Oosterlaken de hand. Verder
doorspelen met drie pionnen plus een
vol stuk achter en mijn koning in de
problemen zou gênant worden tegen
een speler van zijn kaliber. Het is
tweeënhalf anderhalf en het is
duidelijk dat Arnold ook verloren
staat. “Hij speelde de krachtzet Tc8,
toen was het uit”, vertelde hij op de
terugweg in de auto, “maar ik speelde
zo lang mogelijk door om de extra nul
van het scorebord te houden, dat kan
psychologisch een verschil maken.”
Terwijl Arnold tegen de bierkaai
vecht, is het druk rondom het bord
van Fred. Hij is zijn laatste minuut
ingegaan en de extraatjes die de
increment per zet opleveren
verdwijnen telkens als sneeuw voor
de zon. Het onvermijdelijke gebeurt.
Fred gaat door zijn vlag, tweeënhalf
tweeënhalf. De riante voorsprong is
teniet gedaan en dat er nog een nul bij
Arnold gaat volgen is een zekerheid.

Dan vindt Bas de beslissende
doorbraak. Dameruil wordt
geforceerd en het overblijvende
eindspel van Koning plus pionnen
tegen Koning plus pionnen en Loper
is een kwestie van techniek, 3,5 – 3,5.
De hoop van het Derde is gevestigd
op invaller Eric. De aandacht van
iedereen verschuift nu naar zijn partij.
Maar voor dat we het ons realiseren is
dat ook ineens uit.

“Hebben jullie je gordels vast?” was
nu ook wel op zijn plaats geweest. De
afsluiting van de match lijkt een rit in
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Eric heeft zijn twee torens in geruild
voor de Dame van de tegenstander en
dat bleek een succesvolle strategie.
De Dame weet een van de beide
Torens uit te schakelen. De twee
matchpunten zijn binnen. We gaan als
winterkampioen het nieuwe jaar in.
Buiten vriest het, de wegen zijn glad.

Arnold laat zien dat hij weet wanneer
hij wel en niet Michael Shumachertje
kan spelen, want met een rustig tempo
rijden we terug naar Utrecht.
Nagenietend van de overwinning en
als nummer 1 in de poule in de
winning mood voor de tweede helft
van het seizoen.
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DRL 4 speelt DD3 aan gort
Tanja Veenstra
Op donderdag 7 november reisde het Vierde af naar Doorn, of was het
Driebergen? Geen idee, in het donker ziet het er allemaal hetzelfde uit.
Teamcaptain Jaap-Hein heeft het niet
zo op hedendaagse gadgets. Hij rijdt
weliswaar in een automobiel, maar
dan heb je het ook wel gehad. ‘Ik doe
het lekker zonder Tomtom, gewoon
even op de kaart gekeken,’ klinkt het
bij vertrek monter. Maar in het donker
je weg vinden op basis van een blik
op de kaart, blijkt in de praktijk toch
tegen te vallen. Gelukkig heb ik
google maps op zak (nee, Jaap-Hein
heeft ook geen smart phone) en komt
ons blauwe stipje toch nog op tijd aan
bij het DD-schaakhonk annex
kerkgebouw.
O nee, denk ik als ik Berisha zie, en
hoor dat ik tegen hem ben ingedeeld.
De man zonder armen is altijd goed
voor consternatie, vorig jaar nog wist
hij de immer onverstoorbare Geurt
van zijn stuk te brengen. ‘Ik trek me
even terug ter mentale voorbereiding,’
zeg ik. Voor de spiegel bij het toilet
spreek ik mijzelf streng toe: ik laat
mij door deze man niet afleiden en
evenmin door de metalen ringen aan
de stukken die hij met zijn mond
oppakt of door het bonken van zijn
neus op de klok. Ik ga gewoon
winnen!

Daalder
Aan bord 1 wint Jeroen als eerste.
Snel en geruisloos, maar ook
onterecht, weet Huub me later te
vertellen. Ach, wat is onterecht? Net
als het leven is het schaakspel
onrechtvaardig. Maar het punt is
binnen en de eerste klap is een daalder
waard.
Aan bord 4 is Berisha al vanaf zet 1
uit op remise. Alles doet hij eraan om
stukken af te ruilen, maar pogingen
tot een aanval of een dieper plan
herken ik er niet in. Ergens na zet 15
krijg ik het eerste remiseaanbod. Mijn
stelling is niet bepaald rooskleurig te
noemen, maar ik put moed uit deze
geste en speel door.
Naast mij, op bord 3 maakt Huub
remise. ‘Met d5 als reactie op mijn
e4-opening, kreeg ik al direct het
volledige initiatief van mijn
tegenstander, die kennelijk tevreden
was met gelijkspel, vertelt Huub later.
‘Mijn plan was om snel te
ontwikkelen en daarna meteen te
kiezen voor een koningsaanval. Maar
mijn tegenstander speelde heel snel en
vond ook onmiddellijk de juiste
verdedigingszetten.
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ik een snood plan gesmeed. Berisha
ziet de bui duidelijk hangen: ‘Je kunt
nu nog remise nemen, je krijgt vast en
zeker spijt als je niet doet.’ Voor het
eerst verwaardig ik me hem van
repliek te dienen: ‘Ja, dat zou zomaar
kunnen,’ waarna ik een stuk win en
mat binnen handbereik komt. Zelfs
Berisha ziet in dat een remiseaanbod
op dit punt te ver gaat en mokkend
strijkt hij de vlag. ‘Ik heb al anderhalf,
nee twee jaar niet verloren!’ is het
enige wat hij het komende uur kan
uitbrengen.
Aan bord 1 schuift onze topspeler
Eric van Aart zijn partij intussen
zonder haast fijntjes uit. Zijn
tegenstander, van respectabele
leeftijd, is sterk genoeg om te
beseffen dat het ene foutje dat hij
maakte hem uiteindelijk fataal zal
worden, al doet hij er wel iets langer
over om tot dit inzicht te geraken dan
Eric. Maar met naar schatting 200
ratingpunten minder hoeft hij zich
nergens voor te schamen. Berisha
‘fluistert’ nog dat het toch gewoon
remise is, maar een halve minuut later
geeft de goede man met een vloek op.
Niet lang daarna volgt ook de (diepe)
zucht.
Nico heeft een goede avond en
schroeft zijn remise-aandeel wat
omlaag door een punt te pakken op
bord 5. De finesses van deze partij
zijn niet tot mij gekomen. Evenmin

Het is me wel gelukt om met een
schijnoffer een pion te bemachtigen,
maar door op de aanval te spelen was
mijn pionnenstructuur verzwakt.
Henk koos voor dameruil en bood
remise aan. Heb ik geaccepteerd,
maar ik had na afloop toch een beetje
het gevoel alsof ik verloren had.
Volgende keer ga ik blind in de
aanval, maar dat mag je natuurlijk niet
doorvertellen!’
Vanaf dat moment regent het aan mijn
bord remisevoorstellen van Berisha’s
kant. ‘Zullen wij maar hetzelfde doen
als de buren?’ Terwijl ik aan zet ben,
natuurlijk. Uiteindelijk wordt het
haast een soort bedelen. Maar zachte
heelmeesters maken stinkende
wonden. Dus negeer ik alles,
indachtig mijn goede voornemens.
Konijn
Als ik terugkom van een sanitaire
stop, tovert Berisha een nieuw konijn
uit de hoed: ‘Dat paard daar kan niet
op dat veld staan, want het komt hier
vandaan.’ Onzin, zeg ik, en ik laat
hem mijn notatie zien, die hij
natuurlijk niet heeft. Hij heeft
duidelijk geen poot om op te staan
(excuus voor het beeld dat ik met deze
beeldspraak oproep).
Mompelmompel, gromgrom, klinkt
het, maar mokkend speelt hij verder.
Even later zie ik met een pionoffer
kans de B-lijn te bemachtigen en heb
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weet ik hoe het Piet aan bord 6 is
vergaan. Behalve dan dat het resultaat
Aan bord 7 zit Jaap-Hein te kneien dat
het een lieve lust is. Ik zie eigenlijk
helemaal geen mogelijkheden voor
hem, voor zijn opponent des te meer.
Maar, zoals we allemaal weten,
beschikt Jaap-Hein tegenwoordig over
magische krachten (zo versloeg hij
onlangs Peter Hoogakker op
fabelachtige wijze). Zijn plan (offeren
voor initiatief) werpt de tegenstander
in elk geval een emmer zand in de
ogen. Hij denkt eindeloos na,
waarmee de klok zich ontpopt tot
Jaap-Heins bondgenoot.

een teleurstellende nul is. Vast een
partij om snel te vergeten.
verdedigen. En jawel, aan de overkant
gaan de uren tellen, waardoor meneer
Jongeneel een toren in laat staan, die
René wel heel gretig van het bord
graait. ‘Dan is nu voor mij het
moment gekomen om remise aan te
bieden,’ doet de man een laatste
wanhopige poging. Waarop René het
ongegeneerd uitschatert: ‘Ha, nee, nu
speel ík mooi nog even door!’ Baas
boven baas, zal ik maar zeggen. Even
later sneuvelen de witte pionnen en
geeft meneer Jongeneel op. Dit alles
onder het toeziend oog van een zich
verkneukelend groepje Rode Lopers
en groen en geel uitgeslagen DoornDriebergers.
We hebben al ruim gewonnen, maar
Jaap-Hein zit nog te zweten. De
toeschouwers zien de winst klaarliggen, maar Martin Bekelaar heeft te
lang nagedacht en de tijdnood wordt
hem fataal. Jaap-Hein komt vrij met
de schrik en een vol punt!
Met onze tweede overwinning op zak
verlaten wij goedgeluimd het pand.
Gauw naar huis! We stuiten echter op
de ene na de andere wegafzetting en
komen Utrecht niet meer in. Het lijkt
wel zo’n B-film waarin elk moment
de zombies of andere nare wezens
tevoorschijn kunnen komen.

Baas boven baas
De hoogste amusementswaarde, om
met Nico van Harten te spreken, heeft
zonder twijfel de partij aan het laatste
bord, waar René het na een
tegenslagje (kwaliteitsverlies) op een
vloeken zet en meneer Jongeneel de
schrik van zijn leven bezorgt. De
keurige oudere heer stevent daarna
duidelijk op winst af. René, weer wat
bedaard, vindt dit een uitgelezen
moment voor een remiseaanbod,
waarop de man minzaam glimlacht:
‘Nou, dat doen we maar niet, hè.’
René lijkt echter aan te voelen dat
alles nog niet verloren is en met
hernieuwde strijdlust slaat hij aan het
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De meubelboulevard lukt ook al niet.
‘Wie heeft er nog een suggestie,’
grapt Jaap-Hein, ‘Lunetten?
Hoograven? Houten is ook leuk!’
Uiteindelijk lukt het via Lopik. Voor
het verhaal overweegt Jaap-Hein nog
via de Albatrosstraat te gaan:

(afgesloten.nl), maar hij houdt zich
in. Alleen deze verwensing kon hij
niet binnenhouden: ‘Wat is Utrecht
toch een kutstad!’ Met die zonnige
gedachte legden wij ons ver na
middernacht te slapen…

Doorn-Driebergen 3 – DRL 4: 6½-1½
1
2
3
4
5
6

T. Visor
D. la Pleine
H.C. Greven (Henk)
M. Berisha (Mark)
D.W. Rijneker (Dirk)
E.R. Brands (René)

Eric van Aart
Jeroen Weelink
Huub Brouwer
Tanja Veenstra
Nico van Harten
Piet Koenhein

7

M.S. Beekelaar (Martin)

Jaap-Hein Vruggink

0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
1-0
0-1

8

W. Jongeneel

René de Ruiter

0-1
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De Rode Loper in de SGS competitie – een tussenbalans
Na een vooruitblik op het externe
competitieseizoen in de Herfstbalans,
wordt het in de Kerstbalans tijd voor
een tussenevaluatie. Drie van de vier
Rode Loper teams hebben vier van de
negen wedstrijden gespeeld en hoewel
er nog van alles mogelijk is, ligt de
strijd niet meer zo open als voor
aanvang van de competitie. Is de kijk
van de teamcaptains op de kansen van
hun team veranderd? Hebben ze hun
ambities naar boven of naar beneden
bijgesteld? Met welke mee- en
tegenvallers hebben ze al te maken
gehad?

Wij hebben de zwakke broeders in de
poule gehad en verslagen. Op volle
sterkte kunnen we winnen van de
andere tegenstanders. Maar zij ook
van ons.”
Jaap Hein zet zijn geld nog steeds op
Jeroen als het om het winnen van de
teambokaal gaat: “Evenals Jeroen
hebben ook Tanja en ik een 100%
score. Maar als ik het wit in de ogen
van de tijger bekijk, dan blijf ik erbij
dat Jeroen de teambokaal gaat
winnen.”
Het Derde
Minstens een evenaring van de zesde
plek van vorig seizoen, zo
formuleerde de teamcaptain van het
Derde de ambitie aan het begin van de
competitie. Deze doelstelling was
hoofdzakelijk gebaseerd op de boven
verwachting goed verlopen
openingswedstrijden van het team. Na
twee ronden ging het Derde fier aan
kop in de tweede klasse D, maar de
teamcaptain haastte zich hierbij te
vermelden dat dit met een korrel zout
genomen moest worden. Er werd zelfs
een vergelijking getrokken met de
voetbalclub PEC Zwolle die als
onderdeurtje in de Eredivisie na een
ronde of vijf brutaal de eerste plaats
van de ranglijst had bezet.

Het Vierde
Waar teamcaptain Jaap Hein aan het
begin van de competitie nog wat
terughoudend was met uitspraken
over de kansen van zijn team in de
derde klasse, windt hij er nu geen
doekjes meer om: “Het vierde wil
kampioen worden, wat anders?” Met
een score van drie uit drie lijkt deze
uitspraak zeker geen bluf. Tot nu toe
liep het als een trein: “De eerste
ontmoeting was spannend, de andere
wonnen we toch wel afgetekend.” Wel
nuanceert Jaap Hein zijn opmerkingen
met een wat Cruijffiaans aandoende
uitspraak: “[Kampioen worden] dat
kan lukken. Dat kan ook mislukken.
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Ondertussen zijn we bijna halverwege
het seizoen en terwijl de Zwolse
voetballers bij het naderen van de
winterstop behoorlijk zijn
teruggezakt, wil het Derde van geen
wijken weten. Tegen veler
verwachting in voert het team na vier
ronden ongedeeld de ranglijst aan,
twee punten los van de nummer twee.
De eerlijkheid gebiedt echter te
zeggen, dat dit voor een belangrijk
deel te danken is aan het speelschema
en aan het sterke optreden van enkele
invallers. Het Derde heeft tot nu toe
de zwakste tegenstanders gehad en zal
de serieuze kampioenskandidaten Oud
Zuylen 3 en Moira Domtoren 4
(voormalig Landhuis Nieuw
Amelisweer) in het tweede deel van
de competitie tegemoet moeten
treden. In de vooruitblik noemde de
teamcaptain de derde plek het
maximaal haalbare. Misschien is het
tijd geworden om dit als de nieuwe
doelstelling te zien: het Derde gaat dit
seizoen volop meedoen voor een
podiumplek.

Het Tweede
Net als in de eerste aflevering over de
Rode Loper teams in de externe,
spreekt het interview met Hans het
meest voor zich. Een poging dit
samen te vatten of te duiden zou
wellicht onvoldoende recht doen aan
zijn wel doordachte antwoorden.
Daarom volgt hier opnieuw het hele
vraag- en antwoord gesprek:
Je gaf aan dat de doelstelling van het
tweede het linker rijtje is. Is daar
naar vier ronden al iets aan
veranderd? En waarom?
Als je kijkt naar ons resultaat tot nu
toe (derde van onderen) dan lijkt dat
te optimistisch. Maar als je kijkt naar
hoe we gespeeld hebben, dan valt het
erg mee. Gewonnen van de Giessen
en Linge 2, en helaas verloren van
DBC-1, maar dat hadden we voor het
zelfde geld gewonnen. Eigenlijk een
beetje pech gehad, terwijl zij wel
gemiddeld 176 elopunten meer
hadden. Wij kunnen dus veel beter, en
gaan dat ook laten zien! Onze
doelstelling is dus niet veranderd.

De strijd om de teambokaal is nog
volop gaande. In de vooruitblik op het
seizoen werden Bas en René tot
voornaamste kandidaten
gebombardeerd. Halverwege het
seizoen is daar een naam bijgekomen.
Henk heeft als enige van het team een
100% score, dus hij lijkt nu de te
kloppen man.

Wat was tot nu toe de leukste
ontmoeting?
De leukste ontmoeting tot nu toe was
de match tegen DBC-1. OK, die we
verloren, maar het was heel lang heel
spannend, en het leek er echt heel
lang op dat we zouden winnen. En dat
met gemiddeld 176 elopunten minder.
Echt een thriller!
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waarnaar het Eerste het meest
uitkeek, werd keurig met 5-3
gewonnen. Jammer genoeg
eindigden de volgende twee
wedstrijden in een gelijke stand,
waardoor het team nu toch al twee
kostbare matchpunten heeft laten
liggen. Vooral de 4-4 tegen Paul
Keres 5 was een tegenvaller. “Het
voelt alsof we verloren hebben”,
verzuchte Henk Dissel op het forum.

Wat is tot nu mee- en/of
tegengevallen?
Wat tegenvalt is, dat al onze
tegenstanders tot nu toe een
gemiddeld fors hogere elo hebben en
dat wordt ook niet echt beter. Wat
meevalt is, dat we ondanks dat maar
één keer echt geveegd zijn. Verder
twee maal helaas net verloren, en
één keer gewonnen. Zelfs de Giessen
en Linge 2 had gemiddeld 50
elopunten méér dan wij, toch van
gewonnen. Valt dus niet tegen.

Betekent dit nu dat het
kampioenschap onmogelijk is
geworden? Natuurlijk niet. Maar het
is wel moeilijker. De ambitie lijkt
dan ook te zijn bijgesteld naar
terugkeer in de promotieklasse,
daarvoor hoef je niet
noodzakelijkerwijs kampioen te
worden. Majnu constateerde terecht
in zijn verslag op de website: “De
komende ronden zullen we alle
zeilen bij moeten zetten om kans te
blijven hebben op promotie.”

Je dacht dat Kees hoge ogen zou
gooien voor de teambokaal. Is dat na
vier ronden nog steeds zo, of zijn er
inmiddels andere kapers op de kust?
Kees is nog steeds de meest
waarschijnlijke winnaar van de
teambokaal. OK, Frank Plomp heeft
als enige meer dan 50% gescoord,
een halfje meer dan Kees, Victor en
ikzelf met 50%, maar Frank gaat
naar verwachting wat minder vaak
spelen. We gaan het zien.

En de teambokaal? Timo zette zijn
kaarten op Jacco omdat die het minst
voorspelbaar was. En met 2,5 uit 4 is
Jacco inderdaad nog volop in de race
voor deze prijs. Maar de teamcaptain
zelf is de belangrijkste concurrent.
Met zijn Olifanten gambiet heeft hij
al menig eerste klasser weten te
verrassen en staat nu op 3 uit 4. We
hopen op een spannende strijd,
zowel voor de teambokaal als voor
de terugkeer naar de promotieklasse.

Het Eerste
Timo was de meest positieve
teamcaptain aan het begin van het
seizoen. Het Eerste had maar één
doel, kampioen worden. Hoe zien de
kansen op het kampioenschap er na
vier ronden uit? De eerste twee
wedstrijden verliepen goed. De
ontmoeting met Vegtlust I, door
Timo in de vorige Balans
aangemerkt als de wedstrijd
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Een vlekkeloze afruilvariant
???? ????
wit op de 4e zet Lxc6 speelt. De
variant wordt niet veel gespeeld,
omdat hij als saaie remisevariant te
boek staat. Toch heeft iemand als
Bobby Fischer de variant veel
gespeeld. Op ons niveau is het een
gevaarlijk wapen. Het voordeel voor
wit is dat hij een vracht theorie over
het Spaans kan overslaan en dat de
meeste zwartspelers zich er niet in
thuis voelen. Bovendien heeft wit
vanaf het begin een duidelijk plan, en
dat is lekker spelen. Je leert dan ook
de schoonheid van een vlekkeloos
gespeelde strategische partij te
waarderen (ja, ik dien deze partij in
voor de schoonheidsprijs).

Het gebeurt niet vaak dat je een
foutloze partij speelt, maar de partij
hieronder komt dicht in de buurt.
Tegen meervoudig Barnevelds
schaakkampioen ???? ????????kreeg
ik met wit de Spaanse afruilvariant op
het bord. De ongelukkige had
blijkbaar niet in de gaten dat hij vanaf
zet 4 zijn ondergang tegemoet ging.
Zonder duidelijke fouten te hebben
gemaakt stond hij na de 22e zet totaal
verloren! Tekenend was het
wedstrijdverslag van Barneveld,
waarin verbijsterd werd opgemerkt
dat de partij er de hele tijd remiseachtig uitzag, maar dat er blijkbaar
'opeens' iets mis was gegaan bij de
zwartspeler.

De Spaanse afruilvariant is vooral in
strategisch opzicht een leerzame
variant. De belangrijkste principes
zijn helder en komen meteen vanaf
het begin aan de orde. Dat een
positionele partij snel afgelopen kan
zijn, bewijst onderstaand gevecht.

Zelfs na afloop begrepen ze er nog
niks van!
Het is natuurlijk een heerlijk gevoel
om zo'n sterke speler kansloos van het
bord te schuiven. Wie op zoek is naar
een wapen tegen de Spaanse
verdediging, kan ik de afruilvariant
dus van harte aanbevelen. Zij is
makkelijk eigen te maken en
leerzaam, want gebaseerd op een hele
simpele basisstrategie.

???? ???? (1722) - ???? ???? (1894)
Barneveld 15-10-2013
afruilvariant

Spaans -

1.e4 Pc6 2.Pf3 e5 3.Lb5 a6 4.Lxc6
dxc6 (beter dan bxc6, omdat zwart
ruimte maakt voor de loper en een
geïsoleerde a-pion vermijdt).

Saaie remisevariant?
De Spaanse afruilvariant ontstaat als
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voorzichtig mee zijn. Die moet het
juist hebben van actief stukkenspel en
zijn loperpaar.
In onderstaande partij is wits plan om
snel dames te ruilen en de open d-lijn
te bezetten met zijn torens (les2!). Het
blijkt dat zwart daar meestal weinig
tegen kan doen. Ruil van torens en
nog wat lichte stukken is meestal
onvermijdelijk, en dat brengt wit
steeds dichter bij zijn doel. Als wit er
in slaagt om in het eindspel een actief
stuk over te houden (les 3!) tegen een
minder actief stuk van zwart, dan staat
hij al praktisch gewonnen en kan hij
zijn pionnenmeerderheid gaan
verzilveren.

Al na vier zetten is een principiële
stelling ontstaan. Kijk maar eens goed
naar diagram 1, waarbij alleen de
koningen en de pionnen worden
getoond. Wit heeft een
pionnenmeerderheid op de
koningsvleugel (Eigenlijk pas na wits
zevende zet zoals in de partij van
????, maar de bedoeling is duidelijk
na 5.d4!- JT). Zwart een
pionnenmeerderheid op de
damevleugel, maar die is weinig
waard vanwege de dubbelpion. Deze
meerderheid kan namelijk nooit
doorbreken. Dus als alle stukken eraf
zijn, wint wit.

5.d4! exd4 6.Dxd4 Dxd4 7.Pxd4
Zwart speelt hier op de 5e of 6e zet
ook vaak 5.., Lg4 (6.dxe!) of 6.., Lg4
(beter). Wit blijft in dat geval zijn
opzet trouw en ruilt snel dames af,
maar houdt dan zijn koning in het
midden.
7…Pf6 (andere veel gespeelde zetten
zijn Lc5 8.Le3, of 7.., c5, 8.Pe2!)

Zo ver is het natuurlijk nog niet, maar
het plan voor wit is duidelijk. Dat wil
niet zeggen (les 1!) dat wit nu alles
zomaar moet gaan afruilen. Nee, wit
moet gewoon verder gaan met een
goede stelling op te bouwen. Daarbij
heeft wit echter een optie meer dan
zwart: ALS er afgeruild moet worden,
dan vindt wit dat meestal niet erg,
zwart daarentegen moet daar

8.f3 Ld7 9.Le3 Ld6 10.Pd2! (Beter
dan 10.Pc3, die gepend kan worden.
Wit wil liever zijn pion op c3 hebben
)
10…0-0 11.0-0-0
Tegengestelde rokades! Dit lijkt
onaantrekkelijk met die zwarte
pionnenmeerderheid op de
damevleugel,
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maar zwart krijgt (nog) geen tijd om
naar voren te stormen en wit heeft
alvast een toren op de open d-lijn
staan.

Dit is praktisch de verliezende zet.
Taaier was 21.., Pd7, al ziet dat er ook
niet lekker uit. Het paard staat daar
inactief en wit krijgt alle tijd om de
druk op te voeren. Zwart denkt
blijkbaar nog steeds dat hij het
eindspel moet kunnen houden, maar
nu houdt wit een sterk paard over
tegen een loper die alleen maar lucht
hapt.

11…Tfe8 12.Pc4! Wit moet goed
blijven letten op zwarte zetten als
Pd5, want zijn loper op e3 staat
ongedekt. Nu staat de loper gedekt en
wordt tegelijk de zwarte loper
aangevallen.

22.Pxd5 Lxd5 23.a3 Fritz geeft hier
c4, maar ik speel veel liever a3 en c3.
Dit is een standaardopstelling waar
zwart nooit meer doorheen kan
breken, en onkwetsbaar voor de
zwarte loper. Bizar hoe je in een
materieel gelijke stelling totaal
verloren kan staan. De rest gaat
vanzelf.

12…Lc5 13.Pb3! Lxe3+ 14.Pxd3
Een typische manoeuvre die in deze
variant vaak toegepast kan worden en
afruil afdwingt. Het loperpaar is zwart
al kwijt.
14…b6 15.g4 Tad8 16.Td2 (wit wil
torens verdubbelen) 16…Le6
17.Txd8 Txd8 18.Td1! Txd1
19.Kxd1 (zwart moet wel, anders
geeft hij de open d-lijn aan wit, maar
afruil vindt wit ook niet erg).

23… c4 24.c3 g5 25.Ke2 Ke7 26.Ke3
Ke6 27.f4 h6 28.Pe4 c5 29.Pf6 gxf4
30.Kxf4 Lc6 31.h4 La4 32.h5 Lc2
33.Pg8 zwart geeft op.

19…c5 20.Pd2 Kf8 (nemen op a2
kan niet) 21.e5! Pd5?
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Oplossingen Rode Lopers combineren
Thuistoernooi, 2006
Het springt niet direct in het oog,
maar de loper op c2 heeft bijna geen
velden en staat bovendien ongedekt.
Daarnaast zijn de b- en c-pion
kwetsbaar. 1…Ta8! De toren wordt
een monster en komt tot volle
ontplooiing over de open a-lijn.
Materiaalverlies is vrijwel niet meer
te voorkomen. 2.Kf1 de Majesteit zelf
gaat proberen zijn loper te redden.
2...Ta1+ 3.Ke2 Tc1 4.Ld1 Tb1
(4.Lg4 was nog iets sterker omdat
zwart dan de belangrijke e4-pion kan
gaan winnen, maar de tekstzet wint
ook.) 5.Lc2 de loper gaat terug om de
e4 pion te dekken, de b-pion is toch
niet meer te redden. 5…Txb2 dat is
de eerste pion. 6.Kd1 Ta2 met als
idee Ta3 en ook de c-pion gaat
sneuvelen.

Stelling 1: Timo Können – Hans
Donc
Interne competitie DRL, 28.09.2011
1. Lxe6! fxe6 en 2.Txf8 lijkt nog iets
sterker dan het evengoed winnende
2.Txe6
Stelling 2: Frank Plomp – Tanja
Veenstra
Interne competitie DRL, 28.09.2011
Zwart wint een stuk na 13...Pxd3+
14.Dxd3 e5
Stelling 3: Frank Plomp – Piet
Koenhein
Interne competitie DRL, 25.04.2012
Zwart heeft nog geen tijd gekregen
om te rokeren. Dat breekt hem nu op.
1.Txe5+! Dxe5 2.Dxf7+ Kd8 3.Dxf8
Stelling 4: René de Korte – Almer
Toby
1…Pg3+! 2.hxg3 Lg2+! 3.Kxg2
Txg3+ (3…Dxg3+ gevolgd door
4…Dg1# werkt ook) 4.Kf1 Dh1 mat!
Stelling 5:
Fred Lucas - Pieter Bakker
Interne competitie DRL, 13.11.2013
1.Pxf7! Txf7 2.Dxe6 Lf8 om de
zevende rij vrij te maken zodat Dame
en Toren met elkaar verbonden zijn.
(In de partij volgde 2...Dd7 3.Dxd7
Pxd7 4.Lxd5) 3.Te5! Dd7 4.Lxd5
Pxd5 5.Dxd5

Stelling 6: Mark Zantema – Peter
Das
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Een stelling tot besluit
John Temming
Een fragment van de partij Bagirov-Gufeld 1973. Beide hoge subtop in de jaren
60/70 van de vorige eeuw. Gufeld noemt deze partij zijn “Mona Lisa” en daar is
weinig tegenin te brengen. Speel deze partij na! De partij vibreert vanaf zet 15
en in onderstaand diagram moet zwart op zet 25 een kolossale zet doen, terwijl
de witte dreigingen toch ook al heel acuut lijken. Wit heeft net 25.Kb1! gedaan
waardoor 25…c2+? niet werkt.

De oplossing heeft te veel ruimte nodig, komt in de volgende balans. Ook op het
forum binnenkort. Maar probeer het eerst zelf als mooie Kerstpuzzel, je zal niet
teleurgesteld worden!
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