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

En wederom is er weer
een seizoen voorbij, dit
keer met een
verrassende kampioen,
Majnu. Hij laat ons in
detail zien hoeveel
mazzel ie wel niet
gehad. (valt wel mee...)

Kopij kun je sturen naar:
redactie@ucsderodeloper.nl
Redactie :
Peter Das, Jos Heesen, John Temming,
Tanja Veenstra, Kees Volkers
Voor meer info over UCS De Rode Loper:
www.ucsderodeloper.nl

Verder zit deze editie
weer bomvol met voor
elk wat wils, een
interview van
Marjolein over Chris,
de vertrouwde
bijdragen van Jos, Peter
en Kees, etc.

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 UCSNieuws.

Een speciaal artikel
komt van de hand van
Jacco, nl. de nieuwe
spelregels van de Fide.
Jacco geeft hier helder
commentaar over de
gevolgen voor ons op
club‐niveau.

UCS De Rode Loper is opgericht op 25
november 1930.
Ereleden: Nico van Harten en Jan Polders
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Schaakles 14: Compensatie voor de dame
Jos Heesen, gebaseerd op een oorspronkelijk idee van Yaroslav Srokovsky.
In “New in Chess” 2014#3 zag ik
een advertentie staan voor het boek
“Chess Training for post-beginners,
basic course in positional
understanding”. Het was niet zo zeer
de titel, maar de naam van de
schrijver die mijn aandacht trok:
Yaroslav Srokovsky. Daar viel
ineens een muntje…
Nu wist ik waarom ik in de
begindagen van het internet (zo’n 20
jaar geleden) ooit eens een aantal
Duitstalige schaakstukjes had
gedownload onder de naam “srok”,
zonder daarbij de volledig naam van
de schrijver te noteren. Die
schaakstukjes vormen de basis van
de schaaklessen die ik tot nu toe in
de Balans heb gepubliceerd. Toen ik
het materiaal wilde vertalen en
aanpassen voor deze publicatie, kon
ik nergens op het internet meer een
spoor vinden van de oorspronkelijke
vindplaats en/of auteur. Maar vanaf
nu kan ik de oorspronkelijke auteur
recht doen. Nu dit is rechtgezet,
verder met les 14:

De afwegingen die dan ter sprake
komen zijn meestal: dame tegen
twee torens, of dame tegen drie
lichte stukken.
Mathematisch gezien is de dame 9
pionnen waard. De toren is 5
pionnen waard, dus twee torens zijn
meer waard dan de dame. Een licht
stuk is 3 pionnen waard, dus een
dame is evenveel waard als 3
stukken. Maar dat is mathematische
theorie, in de praktijk spelen meer
zaken een rol. Welke zaken dat zijn
is het onderwerp van deze les.

De dame is het sterkste schaakstuk.
Maar welke waarde moeten we haar
toekennen, vooral indien zij
gecompenseerd moet worden?

Daaruit volgt direct het advies voor
de damepartij: belemmer de
coördinatie tussen de stukken van de
tegenstander en controleer de sterke
velden, open lijnen of diagonalen.

Bijna vanzelfsprekend is de
belangrijkste factor voor degene die
tegen de dame speelt, dat zijn
stukken gecoördineerd samen
spelen. Dat betekent dat ze elkaar
dekken, of snel gedekt kunnen
worden en dat ze samenwerken bij
het onder druk zetten van de
tegenstander. Belangrijk daarbij zijn
de controle over sterke velden, open
lijnen en diagonalen. Als dat lukt,
dan krijgt de dame het moeilijk.
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Er zijn nog een paar andere
elementen die meespelen bij het
beoordelen van een stelling waarin
een dame het opneemt tegen torens
of lichte stukken:
1. Is de koning veilig?
2. Zijn er zwakke velden of
pionnen?
3. Is het mogelijk gebruik te
maken van die zwakke velden
of pionnen?

Zwart aan zet
Michaltschischin – Kasparov,
Frunse, 1981
In de hoop een mat achter de paaltjes
te kunnen realiseren heeft wit een
stuk geofferd. Maar ook de witte
koning heeft geen luchtgat en dat
blijkt toch zwaarder te wegen.
1...Dxc8! 2.Dxc8 Ld2!
Zwart wint nu de kwaliteit, want de
toren op c1 is overbelast. Hij moet
zowel de dame op c8 als de onderste
rij dekken.
3.h3
Niet 3.Kg1? Lxc1 4.Dxc1 Tfb8 5.g3
Tb1-+
3...h6!
Zwart wint een tempo, er dreigt nu
Txc8.
4.Dc4 Lxc1 5.Dxc1 Txf2
De twee zwarte torens zijn sterker
dan de witte dame. Zwart gaat nu de
torens laten samenwerken in een
aanval op de witte pionnen e3 of g2.
Na een afruil van de torens tegen de
dame en een pion (als wit een
tweemaal aangevallen pion dekt met
dame en koning) houdt zwart een
gewonnen pionneneindspel over.

Als de dame het opneemt tegen 3
lichte stukken, komt daar ook nog
bij:
1. Loperpaar en paard hebben
het makkelijker dan
paardenpaar en loper
2. De lichte stukken hebben
steunpunten nodig en kunnen
dan pas actief worden
3. Voor de lichte stukken partij is
het belangrijk om zoveel
mogelijk stukken op het bord
te houden, vooral een toren
erbij is handig!

6.Dc7 a6 7.Da7 Tf6 8.a4 Td8 9.a5
Td1+ 10.Kh2 Td2
Zwart richt het vizier op g2, er dreigt
nu Tf6-g6.
11.Db8+ Kh7 12.Db4 Tff2
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Doel bereikt,
de al genoemde overgang naar een
verloren pionneneindspel kan wit
niet meer verhinderen.
13.De4+ f5 0-1
Wit gaf op, het vervolg had nog
kunnen zijn: 14.Dc6 Txg2+ 15.Dxg2
Txg2+ 16.Kxg2 g5 17.Kf3 Kg6
18.Ke2 Kf6 19.Kd3 Ke5 20.Kd2
Ke4 21.Ke2 f4 22.exf4 gxf4 23.Kf2
f3 24.Kf1 Kf4 25.Kf2 h5 26.Kf1
Kg3 27.Kg1 Kxh3 of 27...f2+
28.Kf1 h4 29.Ke2 Kg2.

diagonalen goed uit de voeten en
wordt ook nog geholpen met de
mogelijkheden van het paard, dus de
voorkeur gaat uit naar de damepartij.
2.La3 Te8 3.Ld3 f5 4.Dxa8?!
Beter was 4.De2: 4...Pc6 5.0-0 e5
6.Tfe1!? e4 (6...exd4? 7.Lxf5 Dxf5
8.Dxe8+ Txe8 9.Txe8+ Kf7 10.Tf8+
Kg6 11.Txf5 Kxf5 12.cxd4 Pxd4
13.Lb2±) 7.Lc2 Pa5 8.Lb3 Df7
4...Pc6 5.Dxe8+ Dxe8 6.0-0 Pa5
7.Tae1 Lxc4 8.Lxc4 Pxc4
Deze stelling had zwart voor ogen.
De dame en paard zijn hier sterker
dan de twee torens en loper.
9.Lc1 c5!
Met deze zet creëert zwart een
pionnenmeerderheid op de
koningsvleugel.
10.dxc5 bxc5 11.Lf4 h6!
De voorbereiding van ruimtewinst
op de koningsvleugel.
12.Te2
Misschien beter 12.Td1!?, om te
proberen de torens te activeren, maar
dan komt: 12...Da4! 13.Tfe1 Kf7
14.Tb1 a5!? 15.Tb7+ Kf6 16.Lc7 e5
12...g5 13.Le5 Dd8
Zwart neemt de open d-lijn onder
controle en wit probeert een
blokkade op e5 op te werpen. De
volgende opdracht voor zwart is nu
om met f5-f4-f3 de witte stelling te
verzwakken.
14.Tfe1 Kf7 15.h3 f4 16.Kh2 a6
17.Te4

Zwart aan zet
Portisch,L - Fischer,R, Santa
Monica, 1966
1...Dd7!
Een prachtige oplossing! Zwart biedt
zijn twee torens voor de dame aan.
Het plan is Pc6-a5, waarna een
pionwinst op c4 volgt en het paard
daar een sterke positie inneemt. Wat
zal nu sterker blijken te zijn: de
torens of de dame? De torens komen
alleen tot hun recht op open lijnen,
maar dat zit er in deze stelling niet
in. De dame kan echter ook op
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zwarte paard op e5 gaat dan ook een
belangrijke rol spelen. Ook mogelijk
was: 1...Lxg4 2.Lg2 (2.Dxa7?! Lf3!
3.Le7 Txa8 4.Dxa8+ Lxa8 5.Tc8+
Lf8 6.Txf8+ Kg7 7.Txa8 Pf3+ 8.Kg2
Db7-+) 2...Pf3+ 3.Lxf3 Lxf3 4.Le7
Ta8 5.Lxd6
2.Tb1?
Beter was 2.Lxb7! Wit moet de
kwaliteit teruggeven om gelijk spel
te krijgen: 2...Dxb7 3.Tc3 h6
(3...Pf3+ 4.Txf3 Dxf3 5.Le7 Tc8
6.Lxd6 Tc6 7.Le7 a6 8.Dd1!) 4.Lf4
Pf3+ 5.Txf3 Dxf3 6.Lxd6 Td8 7.Lc5
2...Pf3+ 3.Kh1 Lxa8! 4.Txb2
Pxg5+ 5.Kh2 Pf3+ 6.Kh3 Lxb2
7.Dxa7
Zwart heeft nu 3 lichte stukken voor
de dame. Deze lichte stukken
worden nu gecentraliseerd om de
werkingskracht te verhogen.
Belangrijk daarbij is dat de stukken
elkaar blijven dekken. Zwart kan
ook nog zijn toren in het spel
brengen, waarna de belegering van
de witte koning kan beginnen. Wit
heeft geen aanvalsobjecten; al zijn
hoop is gericht op de vrijpion op de
a-lijn, maar die is voorlopig nog niet
gevaarlijk.
7...Le4 8.a4 Kg7 9.Td1 Le5
De lichte stukken van zwart staan nu
optimaal opgesteld en wachten nu
nog op de inzet van de zware
artillerie, waarna de witte koning
zwaar onder druk komt te staan.

Ook afwachten helpt niet: 17.Kg1
Dd5 18.Kh2 f3 19.gxf3 Pd2 20.c4
Dd3 21.Te3 Pf1+ 22.Kg2 Pxe3+
23.Txe3 Dxc4-+
17...Dd5 18.h4
Of
a) 18.f3 Pe3;
b) 18.T4e2 f3 19.gxf3 Pd2 20.c4
Dd3 21.Te3 Pf1+-+
18...Pe3! 19.T1xe3 fxe3 20.Txe3
Dxa2
Nu heeft zwart het makkelijk: de
vrijpion op de a-lijn is nauwelijks te
stoppen.
21.Tf3+ Ke8 22.Lg7 Dc4 23.hxg5
hxg5 24.Tf8+ Kd7 25.Ta8 0-1

Zwart aan zet
Botwinnik – Smyslov, Moskou,
1954
1...Lb7!
Zwart heeft weliswaar een kwaliteit
minder, maar goede vooruitzichten
op de controle over de diagonaal h1a8. Als dat lukt, kan hij het de witte
koning lastig gaan maken. Het
10.De7 Tc8! 11.a5 Tc2 12.Kg2
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Wit heeft weliswaar 3 lichte stukken
voor de dame, maar ze kunnen niet
goed samenwerken. Het doel van
zwart is dan ook om te verhinderen
dat wit dat samenspel kan
verbeteren.
6...De7! 7.Ld5 Dxe5 8.Pe4 Tf8+!
Niet 8...Dxh2?! want dan krijgt wit
wel tijd om zijn stukken te laten
samenwerken: 9.Pf2 Tf8 10.Lf3 Dc7
11.b3 Da5 12.Pe4 d3 13.Ld2 De5
14.Te1
9.Kg1 b5!
Wit zoekt steunpunten voor zijn
lichte stukken. Zwart verhindert dat
met b7-b5, want nu verliest de loper
op d5 vaste grond onder de voeten.
10.Ld2
Niet 10.b3 d3 11.Tb1 Dd4+ 12.Kh1
Tf1#
10...bxc4-+ 11.Lc6 De6 12.Lb7 0-1
Wit gaf op vanwege: 12...Db6
13.Ld5 c3! En wit kan
materiaalverlies niet voorkomen.

Op 12.Da7!? komt het schitterende
12…Ld4!! met als vervolg 13.Txd4
Txf2 14.g5 Pxg5+ 15.Kh4 (15.Kg4
Lf5+ 16.Kxg5 h6+ 17.Kh4 Th2#)
15...Pf3+ 16.Kh3 (16.Kg4 Pe5+
17.Kh3 Lg2+ 18.Kh4 h6 19.g4 Tf3+) 16...h5 17.g4 h4-+
12...Pd4+ 13.Kf1 Lf3 14.Tb1 Pc6
0-1
Zwart gaf op vanwege: 15.Dc7 Ld4
16.Dxd6 Txf2+ 17.Ke1 Te2+ 18.Kf1
Th2.

Zwart aan zet
Maximenko – Velimirovic,
Vrnjacka Banja, 1991
Zwart heeft een pion minder en moet
daarom naar dynamische middelen
grijpen.
1...Pg4! 2.Lxg4 Ld4+ 3.Dxd4
Txf1+ 4.Kxf1 cxd4 5.Lxe6+ Kh7
Niet 5...Kg7? 6.Lxh6+ Kh7
(6...Kxh6? 7.Pf7+) 7.Pf7 Df6+
8.Kg1 Te8 9.e5! Dxe6 (9...De7
10.Ld5 Db4 11.b3+-) 10.Pg5+ Kxh6
11.Pxe6 Txe6 12.Te1+6.e5
7

Majnu's mazzelmomenten
Majnu Michaud
Ik zou willen dat ik zeven mooie
partijen kon tonen en dat ik zou
kunnen zeggen "Kijk, dit is het
niveau van de nieuwe
clubkampioen!". Maar hoe goed ik
ook zoek, ik kan er niet één vinden
die de moeite waard is om in De
Balans te plaatsen. Daarom kies ik
maar voor zeven grappige
fragmenten waarin ik op het juiste
moment geluk heb gehad.

Huub Brouwer - Majnu Michaud

Alleen het eerste fragment hoort niet
in het rijtje thuis. Dat fragment is
een leuk kwaliteitsoffer. De overige
fragmenten komen allemaal uit de
verzameling Majnu's
mazzelmomenten.

27.Pf5? de partij eindigde 13 zetten
later in remise. Als Huub 27.Pxg5!
had gespeeld dan had ik opgegeven.
Majnu Michaud - Jacco
Vermeulen

René de Korte - Majnu Michaud

Jacco had amalia's, begonia's, en
chrysanten besteld. Dat verklaart
misschien zijn volgende zet.

31...Txd5! 32.cxd5 Pe4+ 33.Ke3
Pxg3 34.Pe5 De4+ 35.Kd2 Dxf4+
36.Ke1 Df2+ 37.Kd2 Pe4+ 0-1
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31...Ld3 32.Lb4+ 1-0
Seth van der Vegt - Majnu
Michaud

39...f5 (na 39. fxe5 wint zwart vrij
gemakkelijk) 40.exd6 Dxd6 41.Pxc5
Tb2 42.De8+
en nu komen we op het tweede
mazzelmoment

Ik had zojuist Dh4 gespeeld. Er
dreigt Lxh3 dus moet de witte
koning uit de g-lijn stappen. Seth
speelde de meest natuurlijke zet, die
meteen verliest.
21.Kh1 Lg4
De enige manier om de dame te
redden is nu een stuk te geven met
Pf6+, maar de stelling van wit blijft
ook dan hopeloos.
Majnu Michaud - Timo Können
Deze partij kent twee
mazzelmomenten en wint hiermee
Majnu's multimazzelprijs.

42...Kg7 (Df8 zou voldoende voor
remise zijn geweest) 43.Pe6+ Kf6
44.Dh8+ Ke7 45.Df8+ Kd7 46.Dd8
#

Mijn laatste zet 39.e5 was een
wanhoopspoging om tegenspel te
krijgen. De partij ging verder met:
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Majnu Michaud - Jaap Kamminga

Arie van den Hoogen - Majnu
Michaud (externe thuiswedstrijd)

7...Le7 (bijna alle andere loperzetten
waren goed geweest) 8.d5 Pe5 9.d6
Lf8 10.Pb5 met beslissend voordeel
voor wit.

23.Tc4 De1+ 0-1
Ik stel voor dat op de
kampioensbeker gegraveerd wordt:
Seizoen 2013-2014 Majnu Michaud,
met mazzel.
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Euwe - Aljechin 1935: een rondreis (3)
Kees Volkers
verenigingen, die allebei de
afkorting DSC dragen, doch zeer van
elkaar verschilden.

In 1935 werd 'onze' Max Euwe
wereldkampioen schaken door de
heersende kampioen Aleksandr
Aljechin in een onderlinge match te
verslaan. De match, die elf weken
duurde, was een rondreizend circus,
want de dertig partijen werden
steeds op een andere locatie in
Nederland gespeeld. Wat is er
geworden van de gebouwen en zalen
waar schaakhistorie werd
geschreven? In deel 1 hebben we de
locaties bekeken die verdwenen zijn.
In deel 2 gingen we op zoek naar de
nog bestaande locaties in
Amsterdam. In dit derde en laatste
deel zoeken we de nog bestaande
gelegenheden elders in Nederland
op.

De eerste Delftse partij werd
gespeeld bij Phoenix, de
sociëteit van het Delftsche Studenten
Corps (DSC). Het corps kent een
eigen schaakafdeling, genaamd
Paris, ('vernoemd naar de mythische
koningszoon Paris, die Helena, de
mooiste vrouw op aarde, schaakte en
daarmee met recht de eerste
'schaker' uit de geschiedenis
genoemd kan worden'). De studenten
slaagden erin de 5e partij van de
match naar Delft te halen, die werd
gespeeld in 'de kleine bibliotheek'.
De toeschouwers waren verzameld
in de grote zaal.

Deel 3 - Nederland

De tweede Delftse partij speelde zich
af in 'Eensgezindheid', een
herensociëteit aan de Voorstraat 18,
een gracht in het oude centrum van
Delft. Deze partij werd gespeeld
onder auspiciën van de Delftsche
Schaak Club (DSC). In 1933 was
deze club op sterven na dood - men
kon zelfs geen team meer op de been
brengen voor de externe competitie , maar toen werd Jhr. H. Strick van
Linschoten - die zelf schaakte bij het
deftige Haagse DD - de nieuwe
voorzitter. Hij ondernam diverse
activiteiten om de club nieuw leven
in te blazen. Hij was tevens

Behalve de nog bestaande locaties in
Amsterdam zijn er elders in
Nederland nog zes meer of minder
intacte locaties te bezoeken waar de
match Euwe-Aljechin zich in 1935
heeft afgespeeld. Twee daarvan
bevinden zich in Delft, de overige
zijn te vinden in Utrecht, Groningen,
Baarn en Zeist. In totaal verloor
Euwe deze zes matches met 3,5-2,5.
DELFT
In Delft zijn twee partijen gespeeld
op twee verschillende locaties van
elkaar 'beconcurrerende'
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initiatiefnemer om de 24e partij
tussen Aljechin en Euwe in Delft te
laten spelen. Daarnaast regelde hij
een 'causerie' door oudwereldkampioen dr. Lasker over de
match Euwe-Aljechin. Dat was,
volgens de geschiedschrijver van de
club, de redding voor de Delftsche
Schaak Club.

gehouden, met niet altijd
verheffende gevolgen, maar in dit
geval is het een goede zaak. Ook het
monumentale interieur, waaronder
de bibliotheek waar de twee
grootmeesters speelden, is nog
geheel in tact. In de bibliotheek
spelen de leden van Paris - met één
team vertegenwoordigd in de
onderbond - nog altijd hun in- en
externe partijen.

Beide Delftse partijen eindigden in
remise: de 5e partij na 34 zetten en
de 24e partij na 33 zetten. Aan de
eerste Delftse remise worden door
Münninghoff nauwelijks woorden
besteed. Aan de tweede des te meer.
Aljechin liet een winnend eindspel
liggen, wat in deze fase - bij een
tussenstand van 11,5-11,5 - een
fataal psychologisch effect op
Aljechin zou hebben gehad. Later
zou Aljechin deze partij uitroepen tot
de voor hem meest dramatische van
de hele match. De radeloze
wereldkampioen zocht tevergeefs
naar verklaringen voor zijn falen,
ontsloeg zijn secondant Landau
(voor de tweede keer overigens) en
liet zelfs een horoscoop trekken.
Duidelijk was dat Euwe met een
grote psychologische voorsprong de
eindfase van de match in ging. En
dat had zomaar andersom geweest
kunnen zijn.

Het gebouw Eensgezindheid is wel
veranderd. De herensociëteit met
een socialistische achtergrond, werd
nog voor de oorlog opgeheven en
kreeg daarna verschillende functies,
waaronder die van garagebedrijf.
Vandaag de dag heeft het een woonen horecafunctie. DSC is
tegenwoordig een grote club met elf
teams in de externe, het eerste team
speelt in de eerste klasse van de
KNSB.

Het Phoenixgebouw in Delft anno nu

De twee Delftse vestigingen bestaan
nog. Het Phoenix-gebouw (uit 1877)
is nog steeds het honk van het
studentencorps. Tradities worden
door studentencorpsen graag in ere
12

leek bewaarheid te worden wat
iedereen al verwachtte.
Münninghoff: 'Was Euwe er dus in
geslaagd de totale ineenstorting met
mannenmoed nog even buiten zijn
kamp te houden, de zevende partij
leek zijn wankele positie stormrijp te
maken. Onder het oog van de drie
oudste meesters ter wereld (Mieses
(70), Lasker (67) en Maroczy (65) zij werden voor het begin der partij
gehuldigd - werd Euwe op alle
fronten verslagen'. Toch konden we
ook Aljechin hier al op een fout
betrappen, die hem niet veel later in
de partij veel punten zou kosten:
overmoed! Aljechin deed namelijk
een blufzet, die door Euwe echter
niet goed werd beantwoord. Geen
wonder, volgens Münninghoff,
'Euwe was in deze fase van de strijd
nog niet veel meer dan het aambeeld
waarop Aljechin met geweldige
slagen zijn nieuwe kroon smeedde.'
GrootmeesterFlohr vond het zelfs
een onfatsoenlijke zet van Aljechin:
'Het is ongelooflijk dat Aljechin zich
thans, nu het schaakspel zulk een
hoge trap heeft bereikt, een dusdanig
ongezonde, onesthetische en brutale
zet veroorloofde. Ik zie daarin een
geringschatting van de tegenstander.'

Het voormalige 'Eensgezindheid' anno nu

UTRECHT
De 7e partij vond plaats in Utrecht,
in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen aan de Mariaplaats.
Dit monument, gebouwd in 1847,
bood toen onderdak aan de
Schaakclub Utrecht, die ook als
gastheer optrad voor dit treffen. Na
de gebruikelijke openingsredes van
de verschillende notabelen (die de
beide schakers voor iedere partij
steeds welwillend moesten
aanhoren) deed burgemeester Ter
Pelkwijk van Utrecht de eerste zet
voor Dr. Aljechin, die met wit
speelde.
De partij werd gespeeld in de
beginfase van de match, waar
Aljechin onze Euwe alle hoeken van
het schaakbord had laten zien. De
algemene opinie was dan ook dat
Aljechin deze match met
vernederende cijfers zou gaan
winnen. Was in de zesde partij Euwe
nog ontsnapt met remise, in Utrecht

Utrecht bracht Euwe dus niet veel
goeds en na zeven partijen was de
stand 5-2 voor Aljechin.
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Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
anno nu

Het gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen werd in 1988
getroffen door een brand die het hele
pand, behalve de buitengevels,
verwoestte. Het pand werd binnen de
gerestaureerde buitengevels weer
geheel nieuw opgebouwd en staat nu
weer te pronken aan de Mariaplaats.
Tegenwoordig biedt dit pand
onderdak aan het Utrechtse
Conservatorium.

Grand Hotel Frigge aan de Herenstraat in
de jaren 1950

Volgens Münninghoff gebeurden er
op die 2e november in de Japanse
Zaal van Frigge de raarste dingen.
'De 14e partij is nog maar tien zetten
oud als Euwe in simultaanstijl een
toren op h7 offert (…). Het wordt,
ondanks het beginnersbegin, toch
nog een echte partij doordat Aljechin
de rug kromt en Euwe op de 20e zet
een mogelijkheid tot een tweede
torenoffer (en ditmaal geforceerd
winnend) laat schieten, vermoedelijk
omdat hij de gedachte aan het
winnen per dubbeltorenoffer tegen
Aljechin bij voorbaat als te gek
verwerpt.'

GRONINGEN
Voor de14e partij dienden de
grootmeesters zich te verplaatsen
naar het verre Groningen, waar zich
op de Herestraat 72 - sinds 1863 het befaamde 'Hotel Frigge' bevond.
Het zou een gedenkwaardige partij
worden, waarmee Euwe voor het
eerst in deze match op gelijke hoogte
met Aljechin kwam!
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Maar Euwe wist steeds de beste zet
te vinden en na 41zetten gaf
Aljechin op. Euwe had de stand
gelijk getrokken!

een van de eerste ontwerpen van een
toen nog jonge H.P. Berlage in de
toen gangbare chaletstijl. Een
'jeugdzonde', die nog ver stond van
zijn latere sobere ontwerpen.. Met
het badhotel profileerde Baarn zich
als 'Kurort', en een beetje Kurort trok
destijds schakers aan, zoals bekend.

Met het instituut Frigge is het helaas
treurig afgelopen. In de jaren 1950
en 1960 was Frigge nog the place to
be in Groningen, er traden bekende
orkesten en artiesten op, maar in
2008 werd Grand Café Frigge na
145 jaar gesloten. Het rookverbod
werd aangevoerd als belangrijkste
oorzaak, maar dat moet een slap
excuus zijn geweest. In 2010 werd
het failliet uitgesproken.

Het werd een boeiende partij waarin
Euwe aanvankelijk groot voordeel
leek te bereiken, maar na uitstekend
verdedigingswerk van Aljechin werd
afgebroken in een voor Euwe zelfs
zorgelijke stand. In de analyse had
Euwe gezien dat hij bij de meest
plausibele voortzetting verloren
stond, maar hij weet een voortzetting
te vinden die toch remise maakt. Dit
schijnt Aljechin, die geheel zeker
van zijn zaak aanschoof voor de
hervatting, geheel 'overrompeld' te
hebben. Zodoende was na 15
partijen - precies de helft van de
match - de stand helemaal in
evenwicht: 7,5-7,5, 'een door
niemand voorziene stand'.

Nu is er een lunchroom gevestigd,
die wél met zijn tijd meegaat,
getuige de karakterloze uitbouw
waarmee het zich voegt in de rest
van het fantasieloze puienlandschap
van het Groningse
voetgangersgebied. Niettemin, als je
weer eens in Groningen bent, in
'Lunchroom Promenade Frigge' kan
je je nog steeds op historische grond
wanen.

Het Badhotel Baarn bestaat anno
2014 nog wel en niet, in ieder geval
is het danig van uiterlijk veranderd.
Na een uitslaande brand werd het
grotendeels gesloopt. Alleen de
'toren' van het hotel uit 1887 is
bewaard gebleven. Deze is
opgenomen in het
appartementencomplex dat voor het
hotel in de plaats is gekomen en de
naam 'Prins Hendrik Residentie'
draagt. Deze toren bood destijds
uitzicht op de torens van Amersfoort

BAARN
De 15e partij werd gespeeld in het
Badhotel in Baarn, een
gerenommeerde gelegenheid. Het
badhotel werd in 1887 gebouwd als
'watergeneesinrichting', een soort
sanatorium voor zenuwlijders.
Koudwaterbaden in combinatie met
een stevige boswandeling werden
toen gezien als een goede therapie
tegen Algemene Zenuwzwakte,
Hysterie en Hypochondrie. Het was
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en Utrecht en de Zuiderzee. Heel
bijzonder voor die tijd was dat de
toren een lift (!) bevatte.

te houden, was Zeist een voordehand
liggende speellocatie.
Aanleiding voor het 'mirakel' was
dat Aljechin wederom een pion
offerde, zoals hij wel vaker deed.
Normaal deed hij dat om actief
stukkenspel te krijgen. Maar tegen
Euwe bleek dat de afgelopen partijen
slecht te werken, met een
opmerkelijke overwinningsreeks
voor Euwe tot gevolg. In deze partij
deed Aljechin een onverwachte zet,
omdat daaruit bleek dat Aljechin er
op uit was om de geofferde pion
terug te winnen! Volgens biograaf
Münninghoff raakte Euwe door deze
strategie-wijziging zo van slag, dat
hij niet alleen verloor, maar dat zelfs
gevreesd werd voor de rest van de
wedkamp. 'Immers, het had er alle
schijn van dat Aljechin de juiste
matchtactiek had weten te vinden en
dat Euwe daar geen passend
antwoord op had.' Bovendien had
Aljechin nu weer twee matchpunten
voorsprong genomen, wat voldoende
moest zijn om de titel te
prolongeren, zo werd op dat moment
vooral door de Euwe-fans gevreesd.

De toren van het Badhotel - hier op een
oude ansichtkaart - is bewaard gebleven

ZEIST
De 19e partij vond plaats in hotel
Figi in Zeist. De partij ging de
wereld in als 'Het mirakel van de
Zeister Bosschen', zoals Tartakower
deze partij na afloop noemde. We
zouden het tegenwoordig nauwelijks
meer vermoeden, maar de Zeister
bossen waren in de eerste helft van
de 20e eeuw een attractie van
formaat en vanwege de gezonde
boslucht had Zeist een reputatie als
nationaal 'Kurort'. En aangezien
Kurorten destijds de aangewezen
plaatsen waren om schaaktoernooien

Hotel Figi bestaat nog steeds, op
dezelfde plek in het centrum van
Zeist, en is inmiddels een aantal
malen flink uitgebreid.
Tegenwoordig is er ook een theater
en congrescentrum aan verbonden.
Het jaren '30 pand is niet meer te
herkennen.
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Maar het gastenboek met de
handtekeningen van vele
beroemdheden, waaronder die van
Euwe en Aljechin, wordt nog steeds
gekoesterd en is op aanvraag in te
zien.

Hotel Figi aan 't Rond in de jaren 1950

17

“Kan ik kampioen worden? Zeker! Ik kan van iedereen winnen en
hoef van niemand te verliezen, maar de ervaring leert dat er altijd
wel iets mis gaat.”

Interview met Chris Lutz
Door Marjolein Swinkels

Boeken, kranten, tijdschriften, een
televisie van vóór het tijdperk van de
flatscreen, een computer, een
muziekinstallatie. Veel apparatuur,
maar nog niets draadloos, gezien de
aanzienlijke hoeveelheid elektrisch
snoer dat zich overal op de vloer
gericht heeft naar de tweede
hoofdwet der thermodynamica die
zegt dat een gesloten systeem naar
maximale chaos streeft. Hetgeen bij
nader inzien voor de hele
woonkamer geldt. Alles bij Chris
Lutz thuis ademt een, laten we
zeggen, mannelijke en relaxte sfeer.

Op de bank ligt een oranje t-shirt dat
nog niet gedragen is.
“Nee, dat heb ik nog niet
aangetrokken. Ze moeten eerst iets
laten zien voordat ik dat aantrek. En
ik heb nog niets gezien, want
afgelopen vrijdag (NederlandSpanje) heb ik gewerkt, ik kon een
extra dienst krijgen. Extra werken
kon ik alleen die avond, Nederland
zien kon ik later ook nog wel. Ik heb
dus op mijn werk geluisterd naar het
radioverslag van de wedstrijd, met
dat hysterische hoe heet dat
18

uitgezonden. Zo kwamen we in 1963
naar Nederland, het jaar van de
legendarische Elfstedentocht. In
1966 vertrokken we voor een aantal
jaren naar Nigeria, maar na een jaar
brak daar de burgeroorlog met Biafra
uit en evacueerde Shell al haar
mensen. Ik weet nog dat die
evacuatie er chaotisch aan toeging en
we ons huis en al onze bezittingen in
allerijl moesten achterlaten. Nog
steeds als we bijvoorbeeld een boek
kwijt zijn zeggen we, o, dat zal dan
wel in Nigeria achtergebleven zijn.”

mannetje ook alweer, Jack van
Gelder, die mij behoorlijk op de
zenuwen werkt. Misschien is hij
goed, maar als commentator is hij zo
opgefokt! Ik kijk wel naar het WK,
ik hou best van voetbal, maar alleen
als het góéd voetbal is.”
Chris is in december 1989 lid
geworden van De Rode Loper en dit
jaar dus 25 jaar lid. Een welbekende
verschijning op de club, hij is er
vrijwel altijd. Maar kent iedereen
hem wel? Want, alhoewel Chris
menig bier achterover kan slaan, het
maakt hem er niet spraakzamer op.
“Ik denk wel dat iedereen mij kent
op de club, maar inderdaad vertel ik
niet zo gauw iets uit mezelf. Tsja, als
mensen er niet naar vragen…
Ik ben in 1960 in Duitsland geboren,
in Bremen. We woonden in
Hannover maar mijn moeder is
destijds speciaal naar haar ouders in
Bremen gegaan, honderden
kilometers verderop, om daar van
mij te bevallen. Zij wilde het me niet
aandoen om in Hannover geboren te
worden, want, zei ze altijd:
“Hannover, da wohnt man nicht, da
steigt man um”. Geen stad voor in je
paspoort.
Mijn ouders zijn beiden geoloog.
Mijn moeder is als geologe
gepromoveerd, maar heeft daarna
met name gewerkt als
gezinsmanager, na mij kwamen er
nog twee zusjes en we verhuisden
vaak. Mijn vader werkte bij Shell en
werd van daaruit regelmatig

Chris 14 jaar
Chris is altijd Duitser gebleven, ook
al woonde hij het grootste deel van
zijn leven in Nederland. Na
terugkeer uit Nigeria woonde de
familie Lutz weer in Den Haag,
verhuisde een paar jaar later naar
Assen en in 1974 weer terug naar
Den Haag waar Chris eindexamen
deed. Daarna kwam hij naar Utrecht
om geschiedenis te gaan studeren.
Hij deed ruim acht jaar over zijn
19

ik heb een vast contract en hoef mijn
werk niet mee naar huis te nemen,
het is ontspannen en ik verdien
genoeg onder mijn omstandigheden:
geen vrouw, geen kind, geen auto.”

studie met een onderbreking van
twee jaar om dienst te nemen in het
Duitse leger… Huh? Dienst te
nemen in het Duitse leger…?
“Ja, mijn scriptie wilde niet vlotten,
dus nam ik vlak voor mijn
afstuderen vrijwillig dienst in het
Duitse leger. Kort verband
vrijwilliger heet dat hier, voor een
periode van 2 jaar. Door mijn studie
kreeg ik belangstelling voor de Oost
Europese geschiedenis en heb ik
gesolliciteerd naar de functie
“ondervrager van
krijgsgevangenen”, met name omdat
ik dan twee jaar Russisch kon leren.
Zo werd ik in Duitsland opgeleid om
informatie los te krijgen en heb ik
grotendeels in de schoolbanken
gezeten om Russisch te leren. Ik
kreeg ook wel een beetje
lichaamstaal herkennen en
ondervragingstechnieken, maar ik
heb niet onder
prikkeldraadversperringen door
hoeven kruipen of geleerd hoe ik
duimschroeven aan moest draaien.
Het was een basisopleiding in het
leger. Ik ben nog steeds officieel
luitenant der reserve. Na die twee
jaar ben ik weer in Utrecht gaan
wonen, heb mijn studie afgemaakt
en ben gaan schaken.”

Toen Chris op de club kwam in 1989
heette die al De Rode Loper, de
grote omwenteling waar de
christelijke signatuur onder druk was
komen te staan had net
plaatsgevonden. “Tijdens mijn
studietijd kwam ik regelmatig in het
Grasje, waar ik vaak schaakte met
Gyuri. Toen Gyuri lid werd van de
Rode Loper ging ik mee, want ik
vermoedde dat hij beter zou worden
als hij op een club ging spelen. Ik
vond mezelf beter dan hij en dat
wilde ik blijven. Sinds die tijd kom
ik inderdaad trouw en vrij vaak.
Sinds ik verre reizen maak kom ik
overigens wat minder, ja, dat scheelt
zeker 3 á 4 avonden op een jaar. In
de afgelopen 6 jaar ben ik naar Iran
gereisd, naar Ethiopië, Peru,
Vietnam, Georgië en Armenië en in
2014 staat Cuba op het programma.”
Terug naar 1989, de oude Remise op
de Kanaalstraat. Chris had al gauw
in de gaten dat hij redelijk hoog kon
eindigen en na het eerste jaar bezette
hij reeds een plaats in het tweede
tiental. Al die jaren speelde hij in het
eerste tiental, nu achttal, of hoog in
het tweede. Misschien één
betreurenswaardig jaar in het derde.
Heeft de club nog wel voldoende
uitdaging?

Tijdens zijn studietijd werkte Chris
freelance bij de posterijen en hij doet
dat nog steeds bij gebrek aan banen
in het geschiedeniswezen. Maar
ontevreden is hij niet. “Ik werk dan
misschien onder mijn niveau, maar
20

“Ik heb nooit echt overwogen om het
hogerop te zoeken. De enige andere
club die misschien in aanmerking
zou komen is Paul Keres, maar die
speelt ook op woensdag. Bovendien
hoor ik hier tot de grote jongens en
zou ik bij Paul Keres tot de grauwe
middenmoot horen. Of ik bij De
Rode Loper kampioen kan worden?
Zeker! Ik kan van iedereen winnen
en hoef van niemand te verliezen,
maar de ervaring leert dat er altijd
wel iets mis gaat. Ik ben in ieder
geval voor niemand bang. Vroeger
misschien van sterke spelers zoals
Jan Prins, Rody Straat, Ernesto
Bonne en Antonio Carretero, maar
die zijn allemaal weg.”

bokaal, de Schoonheidsprijs,
bijzondere plaatsingen in Wijk aan
Zee en het OKU en vorig jaar de
Rode Loper-bokaal met de eerste
plaats in het Knock-out toernooi.
Bovendien blijkt hij al 20 jaar
heersend rapidkampioen van De
Rode Loper te zijn. Nadat hij dit
toernooi, dat over drie avonden in
het jaar gespeeld werd, in 1994
gewonnen had werd het afgeschaft.
Hoe komt Chris aan zijn gedegen
theoretische schaakkennis?
“Ik heb wel wat boeken gelezen en
ik volg toernooien, maar ik speel niet
op internet. Ik heb geen bijzonder
inzicht, maar ik heb een redelijk
goed geheugen en heb sommige
openingen gewoon heel vaak
gespeeld. Ik ben een aanvaller, maar
wel vanuit een goed georganiseerde
verdediging. Ik speel geen zetten
omdat het goed voelt, nee, ik probeer
het door te rekenen. En ik kom niet
vaak in tijdnood. Vroeger wel, maar
dat heb ik afgeschaft. In tijdnood
komen biedt namelijk geen enkel
voordeel.
Mijn favoriete spelers zijn
Capablanca om zijn eindspelen,
Aljechin en Tal vanwege hun mooie
aanvalspartijen, en Carlsson, die het
gevecht weer heeft geïntroduceerd.
Niet remise geven in gelijke stelling,
maar blijven proberen te winnen.
Zijn stijl heeft naar mijn idee wel
invloed gehad.
Mijn favoriete opening? Het
Marshallgambiet van het Spaans.

In zijn schaakcarrière won Chris
verschillende prijzen, verschillende
keren de teambokaal, de SGS21

Dat is ontstaan in mijn middelbare
schooltijd, toen ik al regelmatig
schaakte. Ik gaf in een vrije partij
eens per ongeluk een pion weg en
ontdekte dat ik er aanval voor terug
kreeg. In 1990 las ik The Marshall
Attack van Nunn en dat jaar won ik
daar bij De Rode Loper zeker 6 of 7
punten mee tot ik tegen de
toenmalige clubkampioen Marcel
Singelenberg werd ingedeeld. Ook
toen kwam de Marshall op het bord
en Marcel speelde een variantje dat
in de jaren 80 als interessant

beschouwd werd, maar in het boek
van Nunn weerlegd werd. Na de
eerste twaalf zetten die we in tien
minuten speelden offerde ik a tempo
een stuk. Marcel viel van zijn stoel
en dacht een uur na. Dat uur heeft hij
niet meer ingehaald, hij ging er hard
af! Marcel heeft jarenlang geen e4
meer durven spelen tegen mij. En als
ik terugkijk op mijn schaakcarrière
moet ik zeggen dat ik dat als een
belangrijk wapenfeit beschouw…!
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Rode Lopers Combineren – aflevering 5
Peter Das
De laatste aflevering van het seizoen
is een allegaartje van tactische
manoeuvres. Er moet zowel
verdedigd, aangevallen als
koelbloedig matgezet worden. In
twee van de zes opgaves weet een
van beide partijen uit ogenschijnlijk
verloren positie plots remise te
forceren. Een van beide stellingen
heeft zelfs de vaderlandse
schaakpers gehaald.

aanzienlijk meer tijd nodig hebben.
Helaas waren er net als bij de vorige
aflevering geen inzenders en de
voorraad combinaties begint
langzamerhand op te drogen.
Daarom opnieuw met klem dezelfde
oproep als altijd: heb jij in een van je
recente of minder recente partijen
een mooie combinatie gezien 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.

Zoals gebruikelijk lopen de opgaven
weer in moeilijkheidsgraad op.
We beginnen met een stelling
waarvan je de oplossing in een paar
tellen zou moeten zien, maar
naarmate je vordert, zul je toch

Stelling 1: zwart aan zet

Stelling 2: wit aan zet
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Stelling 3: wit aan zet; vind het
snelste mat

Stelling 4: zwart aan zet forceert
remise

Stelling 5 : wit aan zet

Stelling 6 : wit aan zet; vind de
beste verdediging

Oplossingen achterin

25

Oef
Timo Können
Oef, die laatste wedstrijd van het
Eerste tegen ZZC 1 ging niet zo best:
3-5 voor hen en dan hadden we nog
wat geluk. Het lag toch echt niet aan
een gebrek aan motivatie of
concentratie van onze kant. Waaraan
wel? Dat ze moesten winnen om uit
de degradatiezone te komen, maakte
hen misschien net iets scherper.
Verder is ZZC een club van spelers
met een erg degelijke stijl, die er
goed in zijn aanvallers zoals velen
van ons het deksel op de neus te
geven. Dat zag ik bijvoorbeeld bij
Klaas gebeuren en bij mezelf. Dan
nog een beetje pech – zo had Seth
net die avond uitgekozen om
geveegd te worden – en je kunt zo
maar een stevige nederlaag voor de
kiezen krijgen. Kan gebeuren, moet
je dan grootmoedig zeggen.

Dat was het dan wat betreft ons
eerste seizoen sinds de degradatie uit
de Promotieklasse! Meteen weer
promoveren is niet gelukt, al was de
onderlinge wedstrijd met En Passant
spannend. Volgens Henk Dissel
hebben we ook geen Promotieklassewaardig team. Dat lijkt me geen
absolute waarheid, want de laatste
drie seizoenen in die klasse was het
team niet veel sterker. Maar het
vertrek van Jan was natuurlijk toch
een aderlating.
En dan nu de onverbiddelijke vraag:
hoe verder? Klaas houdt er helaas
voorlopig mee op (hij blijft wel lid)
en of Remco (af en toe) mee gaat
doen is nog niet bekend. Zo lijkt het
dus of we op hetzelfde niveau
blijven of zelfs weer iets zwakker
worden. Mis! Want met name aan de
eerste vier borden zetelen jongelui
die hard aan hun spel werken en wier
honger naar succes nog lang niet
gestild is: Seth, Henk, Majnu en
Timo. Hun ratings vertonen de
laatste jaren een duidelijke opgaande
lijn. Seth, die partijen kan spelen
waarin hij zijn tegenstander in een
bankschroef klemt, heeft de 2000grens in het oog. Henk, over wiens
spelinzicht ik niets hoef te zeggen, is
aan een tweede schaakjeugd
begonnen op het moment dat hij lid
werd van De Rode Loper. Majnu
verbetert zichzelf systematisch en

Grootmoedig zijn is des te
gemakkelijker omdat onze
concurrent voor de tweede plaats,
BSG 3, op een gelijk spel werd
gehouden door Rivierenland 1, dat
een ronde eerder nog zo coöperatief
van ons had verloren. We bleven dus
tweede met 12 matchpunten uit 9
wedstrijden, liefst 4 punten minder
dan het monsterlijke En Passant 2.
BSG en Rivierenland hebben
ongeveer evenveel bordpunten als
wij, dus dat hebben we goed
uitgekiend.

26

zal komend seizoen een rating boven
de 1900 bereiken. En Timo heeft een
stijl waarvoor de schaakpedagogen
Henk van Lingen en Peter Das dan
wel geen goed woord over hebben,
maar waarmee hij toch vaak weet te
scoren in de externe.

team zich hierdoor laten meeslepen?
Zal bijvoorbeeld Chris, die zichzelf
‘gewoon een 1800-speler’ noemt,
zich nog eens achter de oren krabben
en besluiten dat zijn fraaie 1950-piek
van twee jaar geleden zijn werkelijke
niveau toch eigenlijk beter
weerspiegelt? Wij zullen het volgend
seizoen zien.

De conclusie is dus: alles wat we
verliezen door het vertrek van
deserteurs, wordt ruimschoots
gecompenseerd door de eigen
kweek. Zullen de anderen in het

Dat we promoveren staat niet vast.
Maar als het gebeurt ben ik niet
verbaasd.
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Van de bestuurstafel
Geurt van de Wal
daarom komt er een voorstel om de
contributie te verhogen, maar binnen
de marges van het redelijke.

Op 10 juni stond de bestuurstafel bij
Henk van Lingen thuis in zijn
nieuwe woning aan het
IJzerdraadpad. Dat ligt in
Hoograven, naast de voormalige
draadstaalfabriek Neerlandia,
waarvan de buitenmuren behouden
zijn gebleven. Mooie plek aan de
Vaartse Rijn. Henk heeft een tuin op
het zuiden en er was zon, het was
geen straf. Helaas moest Kees
verstek laten gaan, die zwierf voor
zijn werk nog ergens in de provincie.
Gaat voor natuurlijk.

Zoals gebruikelijk presenteren we
ook de samenstelling van de vier
externe teams voor volgend jaar. Die
spelen alle vier òf 1ste òf 2de klasse
SGS, dat is en blijft bijzonder. Van
het eerste verwachten we dat het vol
voor promotie gaat.
Het vierde wacht een enorme
uitdaging om zich te handhaven.
Leerzaam wordt het hoe dan ook,
een troostrijke gedachte. Wat voor
alle teams kan helpen, is dat we een
aantal ijzersterke invallers hebben.
Een heel bijzondere is voormalig
clubkampioen Mike Harzevoort. Hij
is in de VS de koffers aan het
pakken voor de terugreis naar
Nederland, welcome back Mike!

We hebben uiteraard vooruitgeblikt
op de jaarlijkse ledenvergadering.
Die is dit jaar op woensdag
3 september. Daar komt nog bericht
over, maar die datum kan alvast in
ieders agenda. We rekenen op de
ledenvergadering op ieders
enthousiasme voor de nieuwe
penningmeester, Seth van der Vegt.
Nadat er eerst drie leden zich hadden
aangemeld, is hij nu de overgebleven
kandidaat om Majnu op te volgen.
Lijkt ons een hele goeie. Bij deze al
van harte welkom Seth.

En verder staan we ook dit jaar graag
stil bij de bijdragen die diverse leden
hebben geleverd aan het soepele
verloop van onze clubactiviteiten.
Dat is en blijft ook heel bijzonder
aan onze vereniging, dat zoveel
mensen bereid zijn om iets extra’s te
doen. Soms heel zichtbaar, soms niet
of nauwelijks. Voor allen geldt:
hulde!

Ander belangrijk punt: de penningen
zelf. Onze clubkas is goed gevuld,
maar we teren wel in op onze
reserves. Dat mag niet te hard gaan,
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Eindstand interne competitie seizoen 2013 – 2014
Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Speler
Punten Wit Afm Score
Majnu Michaud
2100 -2 10 19 uit 26
Seth van der Vegt
1966
0
4 20½ uit 32
Henk Dissel
1858
0 11 16 uit 24
Peter Hoogakker
1788
1
4 17½ uit 31
Jaap Kamminga
1777
0
6 18 uit 30
Chris Lutz
1767
2
6 17 uit 30
Remco Holland
1681
0 20 12½ uit 16
Fred Lucas
1674 -1
3 19½ uit 33
Timo Können
1598
1 11 14 uit 25
Jos Heesen
1535 -1
7 15 uit 29
Hans Nijland
1462 -2 11 12 uit 24
Almer Toby
1458
2 13 11½ uit 22
Wim van Hoek
1432
0 10 13½ uit 26
Eric van Aart
1430 -2 20 10½ uit 16
Kees Volkers
1398
2 10 13 uit 26
Daan Weustenraad
1393
0 12 12 uit 24
1332 -1
8 12½ uit 27
Victor van Bergenhenegouwen
Fred Jonkman
1315
1 21 9½ uit 15
Jeroen Weelink
1308
1 12 11 uit 23
Jacco Vermeulen
1299
1
4 12½ uit 31
Arnold van Gelder
1281
0 16 10 uit 20
Klaas van der Horst
1276
2 20 8½ uit 16
Hendrik Aldenberg
1248
1 11 12½ uit 25
Hans Bernink
1244
1 14 11 uit 21
Peter Das
1228 -1 15 10½ uit 21
Pieter Bakker
1204 -1 16 9½ uit 19
Henk van Lingen
1187
0
3 14 uit 32
John Temming
1147 -1 19 9 uit 17
Bas Peek
1138
0 10 12 uit 26
René de Korte
1107
1 16 9 uit 19
Huub Brouwer
1103 -1 17 8½ uit 19
Jaap-Hein Vruggink
1068 -2 20 7½ uit 16
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ELO
1854
1912
1821
1756
1706
1819
2006
1633
1753
1691
1676
1582
1605
1616
1632
1601
1638
1605
1396
1587
1545
1863
1397
1585
1567
1477
1389
1631
1423
1499
1340
1320

TPR
1879
1891
1796
1790
1721
1784
1989
1641
1767
1649
1620
1596
1568
1627
1605
1584
1612
1606
1525
1529
1575
1891
1433
1545
1567
1332
1353
1574
1419
1459
1445
1480

Positie
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Speler
Punten Wit Afm Score
ELO TPR
Johan Kerssies
1058 -1 18 8½ uit 17 1329 1420
Nico van Harten
1017
0
6 12 uit 30 1331 1276
Frank Plomp
995
2 24 6½ uit 12 1630 1624
Tanja Veenstra
991
0 19 6½ uit 16 1326 1345
Geurt van de Wal
890
1 16 7½ uit 19 1272 1260
Óscar Bouzas
799
0 22 6 uit 14
1299 1291
Toon van der Ouderaa
775
0 28 5½ uit 8 1486 1489
Piet Koenhein
728 -1
4 8½ uit 31 1248 1208
Johan van der Sluis
727
1 10 6½ uit 25 1080 1176
Bernhard Heije
694
0 26 4½ uit 10 1302 1300
Marco Plantema
651
1 33 3 uit 3
1628 2086
Jan Prins
637 -3 29 3 uit 7
2036 1479
René de Ruiter
624
1
2 8 uit 33
1113 1176
Marjolein Swinkels
599 -1 29 4 uit 7
1402 1301
Ernesto Bonne Boizan
581 -1 33 3 uit 3
1831 1706
Ronald van Houdt
556
0 31 3 uit 4
1596 1518
Hans Koren
411
1 35 1 uit 1
1605
Robin Keizers
404 -2 34 1 uit 2
1507
Jaap de Boer
397 -1 35 1 uit 1
1653
Thomas Dirkse
388 -1 35 1 uit 1
1696
Amin Sultan
380
1 35 1 uit 1
1474
Peter Klemenc
374 -1 35 1 uit 1
1665
Ben Westerman
307
0 36 0 uit 0
1641
0
Marcel Bijlsma
300
0 36 0 uit 0
1520
0
Abderrahim el Madani
293
0 36 0 uit 0
1619
0
Taco Jansonius
287
0 36 0 uit 0
1484
0
Mike Harzevoort
280
0 36 0 uit 0
1930
0
Dick de Bruin
273
0 36 0 uit 0
1932
0
Ton van Ingen
267
0 36 0 uit 0
1778
0
Gerwin van der Kamp
260
0 36 0 uit 0
1509
0
Tessa Louwerse
253
1 35 0 uit 1
998
Mitchel Wallace
247
1 35 0 uit 1
1196
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Eindstanden externe competities 2013 – 2014
Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
En Passant 2
De Rode Loper 1
BSG 3
Rivierenland 1
Moira-Domtoren 2
ZZ Combinatie 1
Vegtlust 1
Paul Keres 5
Amersfoort 5
Laren 1

Gesp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Winst Gelijk Verlies Punten
8
0
1
16
5
2
2
12
4
3
2
11
4
2
3
10
4
0
5
8
3
2
4
8
3
2
4
8
2
3
4
7
2
2
5
6
2
0
7
4

B.Punten
47½
39
39½
39
36½
34½
31½
34
31
27½

Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
Paul Keres 4
DBC 1
Utrecht 3
Barneveld 1
Amersfoort 4
Baarn 1
De Giessen en Linge 2
Doorn-Driebergen 1
De Rode Loper 2
Rivierenland 2

Gesp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Winst Gelijk Verlies Punten
8
0
1
16
7
1
1
15
6
0
3
12
5
1
3
11
2
5
2
9
4
1
4
9
2
2
5
6
2
2
5
6
3
0
6
6
0
0
9
0

B.Punten
44
43
38½
40½
38
38
34
32
31
21

Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
De Rode Loper 3
Oud Zuylen 3
Moira-Domtoren 3 (LNA)
DBC 2
Almkerk 1
TRIO 1
Kijk UIt 1
Woerden 3
De Damrakkers 1
Acquoy 1

Gesp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Winst Gelijk Verlies Punten
7
1
1
15
7
0
2
14
5
3
1
13
6
0
3
12
5
0
4
10
4
1
4
9
4
0
5
8
2
1
6
5
1
2
6
4
0
0
9
0

B.Punten
42½
44½
46½
39
38½
34
36
24½
29
25½

Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Team
ZZ Combinatie 2
De Rode Loper 4
Denk en Zet-Advisor 2
Nieuwegein 1
Zeist 3
Het Kasteel 2
Doorn-Driebergen 3
De Giessen en Linge 4
Woerden 4

Gesp.
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Winst Gelijk Verlies Punten
7
0
1
14
7
0
1
14
5
1
2
11
5
0
3
10
3
1
4
7
3
0
5
6
3
0
5
6
2
0
6
4
0
0
8
0

B.Punten
42½
42
35
37½
31½
29
28
30½
12
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Nieuwe Fide regels per 1 juli 2014
Jacco Vermeulen
Zoals gebruikelijk worden elke
zoveel jaar de Fide-regels aangepast
per 1 juli. Dit jaar heeft het veel
impact, omdat er op veel plaatsen
regels ingrijpend veranderen.

Eerste paragraaf: Dura Lex, sed lex:
Dus ook als ik mijn Nokia zonder
enige app-mogelijkheid met de
batterij eruit zichtbaar naast mijn
bord leg, krijg ik een nul.

Niet alle veranderingen zal ik hier
behandelen want ze zijn soms nogal
technisch en niet of nauwelijks van
invloed op ons niveau.

Tweede paragraaf: Sed legibus
mutandis: Voor het wk lijkt het
bovenstaande een goede regel, op
clubniveau is er een
ontsnappingsclausule.
Het lijkt mij dat de SGS en ook de
KNSB hier aanvullende regels voor
gaan maken. En ik weet zeker dat
ook voor onze interne een
aanpassing in het wedstrijdreglement
gemaakt gaat worden.

Laten we beginnen met de meest
controversiële:
gewijzigd Artikel 11.3b
Tijdens de wedstrijd is het een speler
verboden om een mobiele telefoon of
andere elektronische
communicatiemiddelen in het
spelersgebied bij zich te hebben. Als
geconstateerd wordt dat een speler
zo'n apparaat meegenomen heeft
naar het spelersgebied, dan verliest
die speler de partij. De tegenstander
wint.

Derde paragraaf: Let hier op het
woordje “mag” en dat de de arbiter
iemand anders mag aanwijzen,
handig want ik ken geen vrouwelijke
arbiters. Ik vermoed overigens dat
een arbiter hier niet snel toe over zal
gaan en al helemaal niet op ons
niveau. Persoonlijk zou ik me wel 18
keer bedenken.

Het wedstrijdreglement mag een
andere, minder zware straf opleggen.

Nog de mening van Geurt Gijssen
over deze regels:
First paragraph

De arbiter mag de speler verzoeken
dat hij zijn kleren, tassen en andere
zaken op discrete wijze laat
doorzoeken. De arbiter, of een door
de arbiter aangewezen persoon die
het onderzoek bij de speler uitvoert,
moet van hetzelfde geslacht zijn als
de speler. Als een speler weigert mee
te werken aan dit onderzoek, dan
moet de arbiter een straf opleggen
overeenkomstig artikel 12.9.

It is clear that the rules in this Article
are becoming stricter. (…) The
situation from 1 July 2014 is that it
is even forbidden to bring it to the
playing venue and not only mobiles
are forbidden, but all electronic
means of communication.
These measures are required because
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the majority of the arbiters prefer to
leave the checking of the players, as
mentioned in the first sentence, to
certified security personnel. I would
like to emphasise that in the last
paragraph in several places it is
written "may".

of the advancing technology,
especially in professional chess.
Another change in this paragraph is
that an offending player shall lose
the game, even in cases that the
opponent has a bare king and
therefore cannot win the game by
any series of legal moves. The
reason for this change is obvious:
how can we be sure that the player
did not use his mobile before the
presence of it was discovered?

Aanvullend: Geurt gebruikt het
woord “professionel” in zijn
commentaar. Hier ligt de crux. Tot 6
jaar geleden waren de Fide-regels
voor profs en amateurs eenduidig te
gebruiken en hetzelfde. Vanaf nu
gaan ze duidelijk uiteen lopen.

Second paragraph
The Laws of Chess are written for
games played on every level: for
games played in a club competition
or in a world championship match.
Nevertheless, fraud must be
combated at all levels.

Er is in het amateurschaak geen
arbiter die gaat fouilleren. Ik zie ook
nooit gekwalificeerd personeel dat
dat zou kunnen, dus deze regel kan
voor ons op dezelfde stapel als het
dopingreglement. (Ja dat bestaat in
het schaken.)

In club chess it is very difficult for
players to leave their mobiles at
home. Many go straight from their
jobs to the chess club or have to be
accessible for a variety of reasons;
for instance, doctors. A possibility
for these players is to give their
mobiles to the arbiter or leave them
at some designated area.

De mobiel: persoonlijk zie ik nog te
vaak dat mobieltjes aan staan tijdens
een partij en zelfs gebruikt worden.
Zelfs op amateurniveau horen deze
gewoon uit te staan.
Het bij je dragen van een mobiel,
zou m.i. op amateurniveau niet
bestraft moeten worden. En ik denk
dat ik niet de enige ben.

I was told that in the Belgian club
competition the team captains collect
the switched-off mobiles. (…) But is
important that it is foreseen in the
Laws of Chess that a less severe
penalty will be imposed. I know an
organiser of an amateur tournament
who imposes a fine of ten Euros for
a ringing mobile.

Geurt blijft wel dicht bij de Fidéregels als “oplossing” en stelt voor
om mobieltjes af te geven, maar ik
moet de eerste arbiter nog
tegenkomen die de
verantwoordelijkheid voor 7
Iphones, 4 Samsung s5 en nog wat
Nokia's wil nemen.

Third paragraph

Bij de KNSB zijn de regels nu zo
veranderd, dat de straf voor het bij
zich hebben van een mobiel een

It is clear that the last paragraph
shall be applied in top events. I think
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waarschuwing is. Dit is een
noodmaatregel want het voorstel van
het bestuur werd niet aangenomen
waardoor de Fidé-regels onverkort
van kracht zouden worden. Hierdoor
is vlug dit voorstel in elkaar geflanst.
Het probleem van deze regel is dat je
kan waarschuwen, maar dat het
mobieltje niet doet verdwijnen. Moet
je dan weer een waarschuwing
geven?

bereikt na ten minste vijf
opeenvolgende alternerende zetten
van beide spelers.
b. in een reeks van 75 opeenvolgende
voltooide zetten van beide spelers is
er geen pion verzet en er is niets
geslagen. Als de laatste zet mat tot
gevolg heeft, gaat mat voor.
Let op dit artikel komt erbij, het
blijft nog steeds mogelijk om 3x
dezelfde stelling te claimen of de 50
zetten regel te gebruiken. Maar dit
kan alleen als er genoteerd wordt. De
crux zit erin dat de arbiter dit moet
vaststellen. Bij punt a kan dat
gewoon met je ogen en op je
vingers, het gaat er hierom dat
telkens tussen dezelfde twee velden
het zelfde stuk wordt gezet. Bij punt
b kan een elektronisch bord uitkomst
bieden.

Bij de NBSB is nu de laatste stand
van zaken dat dwars door het Fidéreglement wordt heen gegaan en dat
de regels van voor 1 juli 2014
blijven gelden.
Bij de RSB is heeft het Fidéreglement ook niet het laatste woord:
Artikel 18 Wedstrijdreglement
3. Gebruik maken van een mobiele
telefoon is tijdens de wedstrijd niet
toegestaan. Indien een mobiele
telefoon afgaat, dient de
wedstrijdleider alle spelers een
laatste waarschuwing te geven.
Indien nadien nogmaals een mobiele
telefoon afgaat, wordt de betreffende
speler gestraft met een reglementair
verlies.

Artikel 10.2 vervangen door
Aanhangsel G
Dit artikel is één van de lastigste om
te interpreteren. De Fidé heeft er nog
iets leuks bij verzonnen en het
geheel vervangen door aanhangsel
G.

Ik vermoed dat er bij Rode Loper
ook wel een wijzigingsvoorstel voor
het wedstrijdreglement komt.

Doel van aanhangsel G is om te
voorkomen dat iemand bij normaal
schaak door zijn vlag wordt gebeukt
in een stelling die eigenlijk remise is,
of de tegenstander alleen op tijd
speelt. Ik geef direct commentaar na
elk artikel.

Wat er bij Hoogovens, Dieren en het
HZ-toernooi gaat gebeuren...
Nieuw Artikel 9.6
De partij is remise als een of beide
van de volgende punten aan de orde
zijn:
a. dezelfde stelling, zoals in 9.2b, is

G. Versneld beëindigen
G1 ‘Versneld beëindigen’ betreft de
periode van een partij waarin alle
resterende zetten moeten worden
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eerder genoemde verzoek dan moet
die extra tijd op de schaakklok
worden ingesteld. De tegenstander
krijgt 2 minuten extra tijd en de
partij wordt voortgezet.

voltooid in een beperkte tijd.
Dus dit geldt niet voor spelen met
increment, maar wel voor ons
rapidtoernooi of de NBSB
competitie.

Oftewel als de toernooi-organisator
heeft gekozen voor het gebruik van
G4 dan geldt deze regel. We gaan
met increment spelen en zien wel
waar het schip strandt. De arbiter
heeft hier wat beleidsvrijheid om het
toe te staan ja of nee, persoonlijk zou
ik het vrijwel altijd honoreren.

G2 Voor aanvang van een wedstrijd
moet aangekondigd worden of dit
aanhangsel van kracht is of niet en
of artikel G4 dan wel G5 wordt
toegepast.
G4 is een nieuwe optie die je als
toernooi-organisator kan gebruiken
en je kan zelfs ervoor kiezen om dit
hele aanhangsel niet te gebruiken.

G5 Als artikel G4 niet van kracht is
en de aan zet zijnde speler minder
dan twee minuten op zijn klok over
heeft, dan mag hij remise claimen
voor zijn vlag valt. Hij moet de
arbiter waarschuwen en mag de
schaakklok stilzetten (zie artikel
6.12b). Hij mag claimen dat het niet
mogelijk is dat zijn tegenstander op
een normale manier kan winnen
en/of dat zijn tegenstander geen
poging doet de partij op een normale
manier te winnen.
a. Als de arbiter er mee instemt dat
de tegenstander geen poging doet de
partij op een normale manier te
winnen, of dat het niet mogelijk is
om op een normale manier te
winnen, dan moet hij de partij remise
verklaren. Anders moet hij zijn
beslissing uitstellen of de claim
afwijzen.
b. Als de arbiter zijn beslissing
uitstelt, dan kan aan de tegenstander
twee minuten extra bedenktijd
worden toegekend en moet de partij
worden voortgezet, indien mogelijk
in aanwezigheid van een arbiter. De

G3 Dit aanhangsel kan alleen van
kracht zijn op partijen die vallen
onder de normale regels of onder de
Regels voor Rapidschaak zonder
toegevoegde tijd per zet en niet op
partijen onder de Regels voor
Snelschaak.
Wederom een uitzondering, bij
snelschaak geldt dit hele aanhangsel
niet. Logisch want bij snelschaak is
de klok een belangrijker onderdeel
van de partij.
G4 Als de aan zet zijnde speler
minder dan twee minuten op zijn
klok over heeft, dan mag hij, zo
mogelijk, verzoeken om over te gaan
op een niet-opsparende of welopsparende tijdsinstelling met 5
extra seconden per zet voor beide
spelers. Dit is ook een
remiseaanbod/-voorstel. Als dit
remisevoorstel wordt afgewezen en
de arbiter gaat akkoord met het
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arbiter moet de definitieve uitslag
later in de partij meedelen of zo snel
mogelijk nadat er een vlag is
gevallen. Hij moet de partij remise
verklaren als hij ermee instemt dat
het niet mogelijk is de slotstelling op
een normale manier te winnen, of
dat de tegenstander niet voldoende
geprobeerd heeft op een normale
manier te winnen.
c. Als de arbiter de claim heeft
afgewezen dan moet aan de
tegenstander twee minuten extra
bedenktijd toegekend worden.

volgorde gedaan worden.
Als op het promotieveld een stuk van
de tegenstander staat, dan moet dit
geslagen worden.

Dit is vrijwel het oude reglement,
maar voor de fijnproevers zit er één
verandering in: er is nu wel beroep
mogelijk tegen de uitspraak van de
arbiter. Ik heb dit nog nooit aan de
hand gehad maar in principe kies ik
voor doorspelen.

Je mag dus nu een pion direct
vervangen door een ander stuk en in
één beweging dat stuk op het
promotieveld plaatsen.
Laat je de pion staan dan is dat een
onreglementaire zet. Mocht er geen
winst geclaimd (kunnen) worden dan
moet de pion door een dame
vervangen worden.
Overigens een toren op zijn kop is
een toren. Maar dat is niet
veranderd.

7.5 a. (eerste paragraaf weggelaten)
Als de speler een pion heeft gespeeld
naar de rij die het verst van zijn
beginpositie is verwijderd, de klok
heeft ingedrukt, maar de pion niet
heeft vervangen door een nieuw stuk,
dan is de zet onreglementair. De pion
moet vervangen worden door een
dame van dezelfde kleur als de pion.

G6 Het volgende is van kracht voor
een wedstrijd buiten aanwezigheid
van een arbiter
(...)
Hierin is ook veranderd dat er
beroep mogelijk is, ik vermoed dat
dit artikel zelden of nooit van
toepassing is. Daarom heb ik de tekst
niet opgenomen.

Onreglementaire zetten artikel 7.5b
Na de in artikel 7.5a beschreven
handeling moet de arbiter bij de
eerste voltooide onreglementaire zet
van een speler, twee minuten extra
tijd aan zijn tegenstander geven; bij
een tweede onreglementaire zet van
dezelfde speler moet de arbiter de
partij voor hem verloren verklaren.
De partij is echter remise als de
stelling zodanig is dat de
tegenstander niet mat kan zetten
door welke reeks van reglementaire
zetten dan ook.

Promoveren Artikel 4.6 en 7.5a
4.6 De promotiezet kan op
verschillende wijzen gedaan worden.
De pion hoeft niet op het
aankomstveld geplaatst te worden.
Het wegnemen van de pion en het
plaatsen van het nieuwe stuk op het
promotieveld mag in willekeurige
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Dus bij normaal schaak is de 2e
onreglementaire zet al verliezend.
Dit was de 3e. Overigens is het
netjes van een arbiter te
waarschuwen bij de eerste keer dat
de partij verloren is als het nog een
keer voorkomt.

gespeeld. Maar dan moet wel
iemand de zetten noteren, meer iets
voor een WK.
Vergelijk ook regel A5.

A2 Spelers behoeven hun zetten niet
op te schrijven.
Niks veranderd.

A4 Als artikel A3 niet van toepassing
is:
a. Zodra beide spelers vanuit de
beginopstelling tien zetten hebben
voltooid:
1. kan geen correctie worden
toegepast op de instelling van
de schaakklok, tenzij het niet
corrigeren een negatief effect
heeft op het wedstrijdschema.
2. kan er geen claim meer
ingediend worden met
betrekking tot een onjuiste
beginopstelling of een
verkeerd geplaatst
schaakbord. In het geval van
verkeerde plaatsing van de
koning is rokeren niet
toegestaan. In het geval van
verkeerde plaatsing van een
toren is rokeren met deze toren
niet toegestaan.

A3 De Wedstrijdregels zijn van
toepassing als:
a. één arbiter toezicht heeft op
maximaal drie partijen en
b. elke partij genoteerd wordt door
de arbiter of zijn assistent en, zo
mogelijk, met behulp van
elektronische hulpmiddelen wordt
vastgelegd.
Deze regel betekent dat de
rapidregels dan niet meer gelden. Dit
komt eigenlijk niet voor op
clubniveau, het zou wel kunnen in de
barrage finale van het rapidtoernooi
als er maar op 1 of 2 borden wordt

Dit weet niemand, maar het was drie
zetten, in de praktijk zag ik sowieso
dat er tijdens een partij koningen en
dames werden omgewisseld als ze
initieel fout stonden. En dat was
meestal rond zet 6 als er gerokeerd
werd.
b. Een onreglementaire zet is
voltooid zodra de speler zijn klok
heeft ingedrukt. Als de arbiter dit
waarneemt moet hij de partij voor de
overtredende speler verloren
verklaren, vooropgesteld dat de
tegenstander nog niet zijn volgende
zet gedaan heeft. Als de arbiter niet

Dit wordt nog spannender want er is
nog een regel gewijzigd.
A. Regels voor Rapidschaak
A1 Bij ‘rapidschaak’ moeten alle
zetten worden voltooid binnen een
vastgestelde tijd van meer dan tien
minuten maar minder dan zestig
minuten per speler; of de toegekende
tijd vermeerderd met zestigmaal de
toegevoegde tijd per zet is meer dan
tien minuten, maar minder dan
zestig minuten per speler.
De 10 minuten was een kwartier.
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ingrijpt, mag de tegenstander winst
claimen, vooropgesteld dat de
tegenstander nog niet zijn volgende
zet gedaan heeft.
Echter, de partij is remise als de
stelling zodanig is dat de
tegenstander de koning van de speler
nooit mat kan zetten, door welke
reeks van reglementaire zetten dan
ook. Als de tegenstander geen winst
claimt en de arbiter niet ingrijpt,
blijft de onreglementaire zet
gehandhaafd en de partij wordt
voortgezet. Als de tegenstander een
onreglementaire zet heeft
beantwoord kan deze niet meer
worden gecorrigeerd, tenzij de
spelers dit besluiten zonder
tussenkomst van de arbiter.

Geen wijzigingen
d. Als de arbiter waarneemt dat
beide koningen schaak staan of dat
er een pion op de verste rij van zijn
uitgangspositie staat, dan moet de
arbiter wachten tot de volgende zet
is voltooid. Daarna, als de
onreglementaire stelling nog steeds
op het bord staat, moet hij de partij
remise verklaren.
Dit is geheel nieuw. Als een arbiter
constateert dat de positie onreglementair is, maar niet gezien heeft
hoe het gebeurd is. dan moet hij de
partij remise verklaren tenzij er
iemand claimt of de onregelmatigheid oplost. En daar is precies
1 zet voor.

Twee belangrijke wijzigingen:
Voorheen mocht een arbiter niet
ingrijpen bij een eenvoudige
onreglementaire zet. Nu moet hij dat
en de partij is direct verloren. Dat
was pas bij de derde zet. Oftewel
rapid is nu vrijwel gelijk aan
snelschaak.

A5 Het Wedstrijdreglement moet
omschrijven of artikel A3 of artikel
A4 geldt voor de hele wedstrijd.
Bij clubschaak schakel je hier dus
A3 uit.

c. Om de winst na
tijdsoverschrijding te claimen moet
betrokkene de schaakklok stilzetten
en de arbiter hiervan in kennis
stellen. De claim wordt slechts
toegewezen als de vlag van degene
die claimde niet en die van zijn
tegenstander wel is gevallen na het
stilzetten van de schaakklok. Echter,
de partij is remise als de stelling
zodanig is dat de tegenstander de
koning van de speler nooit mat kan
zetten, door welke reeks van
reglementaire zetten dan ook.

Aanhangsel B Snelschaak
Nu deze regels voor Rapidschaak
zijn aangepast en meer op snelschaak lijken zal het aanhangsel voor
snelschaak ook wel veranderd zijn.
B1 Bij ‘snelschaak’ moeten alle
zetten worden voltooid binnen een
vastgestelde tijd van tien minuten of
minder per speler; of de toegekende
tijd vermeerderd met zestigmaal de
toegevoegde tijd per zet is tien
minuten of minder per speler.
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zetten/opstellingen en ingrijpen van
de arbiter zijn de regels
gelijkgetrokken voor rapid en
snelschaak. Het enge verschil wat ik
nu zie is dat aanhangsel G van
toepassing is voor rapid en niet voor
snelschaak.
Oftewel rapidschaak is nu vrijwel
gelijk aan snelschaak met wat meer
tijd.

B2 De straffen genoemd in de
artikelen 7 en 9 van de
Wedstrijdregels zijn één in plaats
van twee minuten.
B3 De Wedstrijdregels zijn van
toepassing als:
a. één arbiter toezicht heeft op één
partij en
b. elke partij genoteerd wordt door
de arbiter of zijn assistent en, zo
mogelijk, met behulp van
elektronische hulpmiddelen wordt
vastgelegd.
B4 Als B3 niet van toepassing is dan
worden de partijen gespeeld volgens
de Regels voor Rapidschaak zoals
vermeld in artikel A4, mede met
inachtneming van A2.
B5 Het wedstrijdreglement moet
omschrijven of artikel B3 of artikel
B4 geldt voor de gehele wedstrijd.

Tot slot
Wat moet er nu geregeld zijn in een
wedstrijd- of toernooireglement, dus
ook voor de ZAK, onze interne en
het rapidtoernooi.
 6.7 Verzuimtijd (hoeveel tijd
mag je te laat komen)
 A5 bij Rapid of A3 dan wel
A4 geldt
 B5 bij Snelschaak of B3 dan
wel B4 geldt
 Bij een tijdsinstelling zonder
increment
• Of Aanhangsel G geldt
• Als G geldt of G4 dan wel
G5 geldt

B1 kwartier is hier ook 10 minuten
geworden.
B2 Enigszins logisch want 2 of 3
minuten is wel erg veel tov een
normale snelschaakpartij, maar dat
soort claims van artikel 7 leiden
vaak tot verlies van de partij en
remiseclaims uit artikel 9 kan je
sowieso niet uitvoeren als je niet
noteert.

Optioneel
 9.1 Gedeeltelijk of geheel
verbod op remise
 10.1 Afwijkende puntentelling
 11.3 Afwijkende straf voor
mobiele apparatuur
Alle wijzigingen met commentaar
zijn na te lezen op
http://www.chesscafe.com/geurt/geur
t184.htm
Ook heb ik zelf nog een presentatie
van de KNSB en de laatste vertaling
van de regels. Ik zal kijken of ik die
nog op het forum weet te plaatsen.

B3 Zelfde opmerking als bij het
Rapidschaak, dit is een WK-regel. Ik
zie de Henk de finale van ons
snelschaaktoernooi nog niet noteren.
Plus dat het vreemd is om voor de
finale andere regels te gebruiken dan
voor de overige partijen.
B4 Dus qua onreglementaire
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Schoonheid
Kees Volkers
Op de komende algemene
ledenvergadering zal volgens goed
gebruik weer een schoonheidsprijs
worden uitgereikt. De prijs bestaat
uit de bekende lelijke, maar daarom
niet minder begerenswaardige
spiegel. De oubollige Oisterwijk-lijst
is inmiddels geheel bedekt met
zilveren naamplaatjes van de
legendarische winnaars. Ik geloof
niet dat er ooit een winnaar is
geweest die de spiegel ook
daadwerkelijk heeft opgehangen,
maar dat doet er niet toe. Het mooie
zit 'm niet in de spiegel zelf, maar
waar die voor staat.

een boekje van had (Jakow B.
Estrin: Die Italienische Partie). Die
allereerste prijspartij zag er zo uit:
Speel na en huiver:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6
5.d4 exd 6.cxd Lb4+ 7.Pc3 Pxe4 8.00 Lxc3 9.d5 Pe5? 10.bxc3 Pxc4
11.Dd4 Pcd6 12.Dxg7 Df6 13.Dxf6
Pxf6 14.Te1+ Kf8 15.Lh6 Kg8
16.Te5 Pfe4 17.Te1 f6 18.Te7 b6
19.Pd4! La6 20.f3 Pf7 21.Pf5! Ped6
22.Te8+ en zwart gaf op. Bijv: 22..,
Txe8 23.Txe8+ Pxe8 24. Pe7 mat.
Ik heb het daarna nooit meer op het
bord gehad, omdat ik het Italiaans,
of beter gezegd 'het gambiet' al snel
afzwoor. Het probleem met
gambieten was dat ik ze graag
speelde, maar dat ik de pion te vaak
nooit meer terug zag. Een bekend
euvel van de beginner, die wel de
romantiek van het schaken ziet, maar
het spel eigenlijk niet begrijpt. Ik
heb me daarna op meer solide (lees
'veiliger') openingen geworpen.
Tegenwoordig neig ik er naar weer
vaker gambieten te spelen, omdat ik
het spel inmiddels beter denk te
begrijpen. Maar link blijft het, want
zo heel veel ben ik er sinds die tijd
niet op vooruit gegaan.

Dertig jaar
Weet u dat die spiegel dit jaar al
voor de 27e keer wordt toegekend?
De schoonheidsprijs werd voor het
eerst uitgereikt in het seizoen 19861987, het jaar dat ik lid werd van
UCS De Rode Loper. Ik meen me te
herinneren dat het initiatief kwam
van Rob Krot, onze eigen bard, die
later naar Overijssel verhuisde. Ik
geloof dat hij die spiegel toen zelf
heeft gekocht. Drie keer raden wie
dat eerste jaar de spiegel won!
Inderdaad. Ik verschalkte als
nieuweling Hans Nijland met een
gambietvariant uit het Italiaans, de
enige opening die ik toen een beetje
kende en de enige opening waar ik

Combinaties
Het leuke van de schoonheidsprijs is
dat die ook gewonnen kan worden
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door wat mindere schakers. Want de
schoonheidsprijs is eigenlijk een
momentenprijs is. Zou het een prijs
voor de beste partij zijn, dan maken
de zwakkere schakers geen kans.
Maar een redelijke partij beslissen
met een mooie combinatie, dat
gebeurt iedereen wel eens. Dan moet
je die combinatie wel zien! Want
laten we eerlijk zijn: hoeveel
schoonheidsprijzen worden er
wekelijks niet gemist omdat we ze
gewoon niet zien?

van het bord wordt geschoven. Dat is
lekker. En heeft natuurlijk zijn eigen
schoonheid. Maar goed, het is een
schoonheid die minder aanspreekt.
Want de schoonheidsprijs is vooral
een romantische prijs.
Van Persie
Maar schoon is niet altijd beter. Wat
dat betreft ligt het bij voetbal niet
anders. Neem nu de WK-wedstrijd
Spanje-Nederland. Iedereen was het
er over eens dat Van Persie het
mooiste doelpunt scoorde. De
zweefduik met neuslanding en de
berekende boogbal over Casillas
heen, na een sublieme voorzet van
Blind, was inderdaad van een
oogverblindende schoonheid. Maar
was het ook de beste goal?

Ik heb dit jaar ook weer eens een
partij ingediend, maar die zal de
schoonheidsprijs wel niet winnen. Ik
vond 'm zelf toch mooi. Een
consequent opgebouwde partij,
waarbij de tegenstander zonder een
aanwijsbare fout te maken keihard
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Nee, de goal van Robben (de vijfde
van Nederland) was beter. Van
Persie deed het weergaloos, maar in
feite deed hij maar één ding
weergaloos: het afmaken. Robben
deed drie dingen weergaloos: ten
eerste de fenomenale loopactie
(snelheidsmetingen kwamen in de
buurt van Usain Bolt), daarna het
uitspelen van de Spaanse
verdedigers (de machteloze
kruippartij van Casillas), en tot slot
de gedecideerde streep in de
rechterbovenhoek met nog twee

verdedigers voor hem. (Robben had
de bal gewoon aan Lens moeten
afgeven, als het geen streep, maar
een misser geweest was, was het die
blinde egoïst geweest i.p.v.
SuperRobben. Maar ja, de winnaar
heeft altijd gelijk... – JT)
Daar staat weer tegenover dat Van
Persies goal in deze wedstrijd een
stuk belangrijker was dan die van
Robben. Een feit dat zeker bijdroeg
aan de schoonheid!
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Oplossingen Rode Lopers combineren – aflevering 5
Stelling 5: Hans Nijland - Paul van
der Klein
DRL2 - DBC1 04.12.2013
1.Pxb5! Txd1 [1...Tad7 2.Txd7 Txd7
3.Pd4 en wits meerderheid op de
damevleugel zou doorslaggevend
moeten zijn.] 2.Txd1 axb5 3.Td8+
Kg7 4.Txc8 en wit moet de pionnen
op de damevleugel veilig naar de
overkant kunnen loodsen.

Stelling 1: Frank Plomp – Tanja
Veenstra
Interne competitie DRL, 28.09.2011
Zwart wint materiaal met 21...Pxe3
22.Txe3 Lg5
Stelling 2: Henk Dissel – Majnu
Michaud
Interne competitie DRL, 03.10.2012
1.Ta4! Onthoud deze belangrijke
manoeuvre. Hij kan ook in je eigen
partijen voorkomen. De Toren offert
zich om op c8 te reïncarneren als
Dame. 1...Txa4 2.c8D

Stelling 6: Kees Volkers – Ruth
Woning
DRL2 – Rivierenland 2, 09.04.2014
1.Txd6!! De stelling haalde de
nationale
schaakpers.
Kees
Schrijvers schreef erover op zijn
schaaksite.nl. Als zwart nog een
winstpoging wil doen, mag hij het
stuk niet terugnemen in verband met
het eeuwig schaak achter de paaltjes:
1...cxd6 2.Te7+ Kc8 3.Te8+ Kc7
4.Te7+ Kd8 5.Te8+ Kc7 Paard en
toren werken fantastisch samen. Het
paard houdt de deur (veld d7) op slot
en de toren doet de rest. zwart zou
nog een niet-risicoloze winstpoging
kunnen ondernemen met 1...Txb2
2.Te7 b5 en de koning heeft weer
bewegingsruimte.

Stelling 3: Peter Das – Johan
Kerssies
Interne competitie DRL, 18.09.2013
1.Txh7+! Kxh7 [1...Lxh7 2.Df6+
Kg8 3.Dg7#] 2.Da7+! en Dg7 kan
nog wat worden uitgesteld, maar niet
meer voorkomen.
Stelling 4: Seth van der Vegt –
Timmo Können
Interne competitie DRL, 04.01.2012
1...Lxb5! maakt remise 2.cxb5
Kxd5 3.Pxb6+ Kc5 ½–½
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Vaste Klant
John Temming
Elke schaker, op welk niveau dan
ook, heeft een of meer tegenstanders
waar je min of meer van “weet” dat
je gaat winnen. Normaal gesproken
zijn deze tegenstanders wat zwakker
dan jezelf, maar het treedt ook op bij
tegenstanders die relatief ongeveer
even sterk of sterker zijn. De grote
Tal noemde zulk soort tegenstanders
“regular customers”.

1.e4 c5 2.b4
Met het koningsgambiet mijn meest
geliefde opening. Als altijd vinden
de Siciliano’s dit niet echt een
prettige zet. In eerdere confrontaties
nam Nico vaak de pion, maar besluit
hier de pion eens niet te nemen.
2...d6 3.f4 Pf6 4.d3 e6 5.Pf3 Le7
6.bxc5
Nu Nico de opening wat timide heeft
opgezet pak ik zelf maar, het
ruimtelijk overwicht in het centrum
begint vormen aan te nemen nu.

In dit seizoen ben ik Arnold en Piet
als “regular customers” kwijtgeraakt,
door voor het eerst in mijn
schaakhistorie van ze te verliezen.
Hoewel beide prima speelden, blijkt
uit nadere analyse dat het
voornamelijk aan mijn eigen
onnozelheid en alleen eigen kansen
zien lag. Afgelopen seizoen was
over de hele linie toch al rampzalig,
maar bij deze zweer ik wraak voor
volgend seizoen.

6...dxc5 7.Le2 Pc6 8.e5!?
Sluit weliswaar de grote diagonaal,
maar wint weer meer ruimte.
8...Pd5 9.c4 Pb6 10.O-O O-O
11.Pc3 Pd4 12.Le3 Pxe2+(?!)
Mijn engine vindt dit prima, maar de
loper deed daar niks en de
ontwikkelingsvoorsprong gaat nu
ook tellen.

Gelukkig bleef er toch nog een vaste
klant over die in een heel aardig
potje wel een trouwe klant bleef,
waarvoor dank. Nico was net terug
en herstellende van naar zijn zeggen
“een mensonterende kwaal”. Heel
even liep ik met de gedachte rond
om vanwege de situatie na een paar
obligate zetten remise voor te
stellen, maar gelukkig kon deze
gedachte snel weer van af zetten.

13.Dxe2 Ld7 14.Tad1 Dc7 15.Pe4

John Temming – Nico van Harten
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Op naar de koningsvleugel! Rybka
ziet dit als volkomen gelijk, ik zie
het zelf als veelbelovend...
15...Tac8 16.Df2 f5?!
Nico kan zijn stelling nauwelijks
verbeteren en heeft last van het
paard op e4. Deze zet is niet de
beste, hier schiet Rybka naar een
half pionnetje.
En hoewel dit er ook wel logisch
uitziet, is dit de beslissende fout. De
dame naar d6 spelen was min of
meer verplicht.
24.g6! hxg6 25.Pxf4+ Kg7 26.Pxg6!
De genadeslag. Het paard is
onkwetsbaar en de koning heeft nog
maar 1 beschermeling om zich heen
en er dreigt Dh6 #
26...Lf5

17.exf6 e.p. gxf6
Min of meer verplicht omdat anders
c5 valt.
18.Pg3
Rybka vindt dit niks en beveelt Ph4
en daarna f5 aan. Smaken
verschillen.
18...Tf7 19.Ph5 Kh8 20.Dh4 e5?
De start van een plan, maar geen
goede. Volgens Rybka had Tg8
gespeeld moeten worden, lijkt mij
ook het beste om een extra stuk
richting de koningsvleugel te
brengen.
21.Kh1?!
Slaan op e5 en dan Lg5 was
inderdaad beter geweest.
21... f5?!
Uiteraard heel verleidelijk om de
dame met tempo onder druk te
zetten, maar de stukken van wit
komen steeds dichterbij...

Heft het mat op en weer een stuk om
te helpen. Het is echter te
laat...27.Dh6+ Kf6 28.Ph8+?? 1-0
Een smet op de partij, ik mis hier het
niet alledaagse, maar simpele mat na
28.Lg5+ Ke6 29.Pf8++#. Op zich
heel logisch te verklaren, met de
tekstzet wint wit have en goed,
normaal prima. Maar toch wel
jammer van dat matje...

22.Pg5 Lxg5 23.fxg5 f4?

47

Een stelling tot besluit
John Temming
Vorige maand is er wederom een groot schaker heengegaan, nog maar 72 jaar
oud en waarschijnlijk gaat bij de jongere garde geen belletje rinkelen bij het
horen van de naam. En bij de wat oudere garde onder ons waarschijnlijk alleen
nog maar het legendarische verloren eindspel tegen Timman uit 1979.
Maar echte kenners kennen “The Boss” (hij had zijn bijnaam eerder dan Bruce)
van zijn vlammende partijen en weergaloze aanvallen, vooral in de Siciliaan en
de Benoni. Niet voor niets werd hij de Joegoslavische Tal genoemd.

Het is een raadsel waarom deze man nooit is doorgedrongen tot de absolute top.
Volgens Fischer, die op gezamenlijke toernooien met hem de Sozin variant
analyseerde (een eer op zich!), was hij “a man with too much talent”. Hier
speelde Dragoljub Velimirovic het geweldige 22.Lxf7!! Txf7 23.Dxe8+ Pxe8
24.Txe8+ Tf8 25.d7 Dd6 26.Tf1! 1-0
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