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Colofon
Terwijl ik de laatste hand
leg aan de Balans is het
nog steeds prachtig weer
buiten, het is nauwelijks
herfst te noemen.

De Balans is het clubblad van UCS De Rode
Loper en verschijnt minimaal 4x per jaar.
Kopij kun je sturen naar :
redactie@ucsderodeloper.nl

Toch gaat de klok toch echt
terug komend weekend en
komt november, een voor
mij immer deprimerende
maand, er al rap aan...

Redactie :
Peter Das
Jos Heesen
John Temming
Tanja Veenstra
Kees Volkers

In deze editie weer lekker
vertrouwd leesvoer van
Jos en Kees, we kunnen
dankzij Peter, kersvers
vader, gewoon weer
lekker combineren en is
er een leuk interview
over feestbeest Seth. Had
niet achter hem gezocht
moet ik eerlijk zeggen.
Simon vertelt ons over de
Damrakkers historie
en tevens nog een artikel
Majnu, die ons aan de
hand van 10 chimpansees
duidelijk wil maken dat de
christelijke identiteit van
onze club wat achterhaald
lijkt.

Voor meer informatie over UCS De Rode
Loper:
www.ucsderodeloper.nl
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.
Ereleden van de club zijn Nico van Harten en
Jan Polders.
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Schaakles 15: Ontwikkelingsvoorsprong
Jos Heesen, gebaseerd op een oorspronkelijk idee van Yaroslav Srokovsky.
Tot nu ging het lesmateriaal over
statische stellingkenmerken. Maar in
elke stelling komen zowel statische
als dynamische kenmerken voor. Je
komt dan voor de vraag te staan wat
zwaarder moet wegen: een
dynamisch of statisch
stellingkenmerk?

ontwikkelingsvoorsprong moet
proberen de stelling te openen.
Bij dit laatste moet men niet
terugschrikken voor een offer.
Laten we maar eens kijken hoe dat in
de praktijk gaat…
Stripunski – Srokovski, Sofia,
1990

Een andere vraag is: hoe verhouden
de statische en dynamische
kenmerken zich tot elkaar?
Dynamische kenmerken hebben, in
tegenstelling tot statische
kenmerken, een korte(re)
levensduur. Dat is de reden waarom
men snel moet handelen indien er
sprake is van een dynamisch
stellingkenmerk.

1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Pf6 4.Ld3 Pc6
5.Pf3 Lg4 6.d5 Lxf3 7.Dxf3 Pe5
8.Lb5+ Ped7 9.0-0 g6
9...a6!? was noodzakelijk
10.Lg5 Lg7

Een van de dynamische kenmerken
die het vaakste voorkomt is
ontwikkelings- of tijdsvoorsprong.
Vooral in open stellingen kan dat
een groot voordeel zijn. Degene die
de voorsprong heeft, kan vaak dit
dynamische voordeel converteren
naar een, langdurig, statisch
voordeel.

Wit aan zet
Zwart is tevreden met zijn stelling:
nog even rokeren en dan...

In gesloten stellingen (stellingen met
een gesloten centrum) is een
achterstand in ontwikkeling wat
minder gevaarlijk dan in open
stellingen.
Daarom moet degene met een
ontwikkelingsachterstand de stelling
gesloten houden, en degene met

11.e5!!
Wit offert twee pionnen om het
verblijf in het centrum van de zwarte
koning te verlengen. Deze zal niet
meer zonder materiaalverlies uit het
centrum wegkomen.
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Browne – Quinteros, Wijk aan
Zee, 1974

11...dxe5 12.d6! exd6 13.Td1! a6
De poging 13...e4, om met de zwarte
koning naar de damevleugel te
vluchten, gaat niet vanwege: 14.Df4
De7 15.Txd6 0-0-0 16.Tc6+! bxc6
17.La6#

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Ld7
4.Lxd7+ Dxd7 5.c4 Dg4?

14.Lxd7+ Kxd7
Zwart is bereid om materiaal terug te
geven.

Wit aan zet
Veel te inhalig gespeeld! Eén pion
kan een grote
ontwikkelingsachterstand niet
compenseren. Beter is het
gebruikelijke 5...Pf6!? 6.Pc3 e6

Wit aan zet
15.Pd2!
Maar ontwikkeling krijgt voorrang.
Het paard komt bijzonder effectief in
het spel. Zwart had gehoopt op
15.Dxb7+?, om tijd te winnen voor
een hergroepering van zijn stukken:
15...Dc7 16.Df3 Dc6

6.0-0 Dxe4 7.d4 cxd4 8.Te1 Dc6
9.Pxd4!
In open stellingen is ontwikkeling
belangrijker dan materiaal.
9...Dxc4?
Consequent, maar slecht. Iets beter is
9...Dd7 10.Pb5 e5.

15...h6 16.Lxf6 Lxf6 17.Pe4 Le7
18.Pxc5+
Wit wint de geofferde pionnen terug,
terwijl zijn aanval blijft voortduren.

10.Pa3
Wit combineert ontwikkeling met
een aanval op de inhalige dame.

18...Ke8 19.Pxb7 Db8 20.Pxd6+
Lxd6 21.Txd6 Dxd6 22.Dxa8+ Dd8
23.Dxa6 en zwart gaf op : 1-0

10...Dc8
Niet beter was 10...Dd5 11.Pab5 Pa6
12.Da4 Kd8 13.Da5+ Kd7 14.Lf4 e5
15.Tac1… Materiaal maakt niets
meer uit als het om de koning gaat...
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15...Pf6 16.Tc7+ Pxc7 17.Dxc7+
Ke8 18.Lxe5 dxe5 19.Txe5+ Dxe5
20.Dxe5+ Kd7 21.Dc7+ Ke8
22.Dxb7 Td8 23.Pc7+
11.Pab5 Dd7 12.Lf4 e5

Nezhmetdinov – Kamischov,
Gorky, 1950
1.0-0!
Wit provoceert zwart tot een
combinatie die een pion oplevert.

Wit aan zet

1...Pxe5
Beter 1...e6

13.Lxe5!
Zonder offers is het ondoenlijk de
stelling open te breken.

2.Pxe5 Lxb5 3.Pxb5 Dxb5 4.Te1
Zwart heeft nu een pion meer, maar
heeft een forse
ontwikkelingsachterstand. Hij heeft
nog drie zetten nodig om zijn
ontwikkeling te voltooien: e7-e6,
Lf8-e7, 0-0. Wit dreigt al met het
onaangename c2-c4.

13...dxe5 14.Txe5+ Le7 15.Td5!
Dc8
Niet 15...Dxd5? 16.Pc7++16.Pf5
Zwart heeft nu geen zinvolle
verdediging meer tegen Pb(f)d6. De
inhaligheid van zwart is goed
afgestraft.

4...Pf6
Bittere noodzaak. In plaats van zijn
ontwikkeling te voltooien, moet
zwart zich terugtrekken. Dat is een
slecht voorteken. Op 4...e6 komt
5.c4! en op 4...Pd6 komt 5.a4 Da5
6.Lf4 e6 7.Dg4 met een sterk
initiatief.

16...Kf8 17.Pxe7 Kxe7 18.Te5+ en
zwart gaf op: 1-0

Wit aan zet
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Kuchewski – Marzinjak, Polen,
1991

5.Lg5 e6 6.c4!
In een open stelling is het voor wit
makkelijker om gebruik te maken
van zijn dynamische voordeel.

1...exf3!!
Een prachtig dameoffer! Zwart wil
zijn ontwikkelingsvoorsprong
gebruiken om een gevaarlijke
koningsaanval op te zetten.

6...Da5
Of 6...dxc4 7.Lxf6 gxf6 8.a4 Dxe5
de enige zet die mat voorkomt
(8...Dd5 9.Dxd5 exd5 10.Pg6++-)
9.Txe5 fxe5 10.Df3 Lg7 11.Dxb7 00 12.Tc1+-

2.Txd8 Txd8 3.Db1?
De verkeerde beslissing. In
dergelijke stellingen kan men zich
geen misgreep veroorloven. Elke
misser kan direct verlies betekenen.
Wit heeft het gevaar van pion f3
onderschat. Ondanks zijn korte
levensduur ontneemt hij de witte
koning toch het belangrijke
vluchtveld e2. Beter was: 3.Dxf3!
Pxb4! 4.axb4? (4.De4! Pc6 5.Le2 f5
6.Dc2 e5 7.Lg3 Lxa3 8.0-0 Lc5
Zwart heeft compensatie, maar het
spel is vervlakt.) 4...Lxb4+ 5.Ke2
Td2+ 6.Ke1 e5! 7.Lxe5 Lg4! 8.Dxg4
Td4+ 9.Ke2 Txg4+3...a5!
Het komt niet vaak voor dat een
randpion een belangrijke rol bij een
koningsaanval speelt. In dit geval
wordt de reikwijdte van de zwarte
loper vergroot.

7.Lxf6 gxf6 8.Pxf7!
Wit moet moedig en precies zijn om
zijn voordeel te verzilveren.
8...Kxf7 9.Dh5+ Ke7
Of 9...Kg8 10.Dg4+ Lg7 11.Dxe6+
Kf8 12.Dd6+ Kg8 13.Te7+10.cxd5 e5 11.f4 Dxd5 12.fxe5 f5
13.e6 Kf6 14.h4!
Wit ontneemt de zwarte koning het
vluchtveld g5. Zwart kan het
dreigende mat alleen ontlopen door
veel materiaal te geven en geeft
daarom op: 1-0

4.b5 e5! 5.Lg3
Ook 5.bxc6 helpt niet: 5...exf4
6.cxb7 Tb8! 7.gxf3 Lxb7 8.e4 Lxa3
9.Le2 Lc6 10.Da1 Lb2 11.Dxa5
Lc3+ 12.Dxc3 Tb1+ 13.Ld1 Tdxd1+
14.Ke2 Txh1
Zwart aan zet
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een dreiging (nu aanval op zwarte
dame) en de dreigingen worden
steeds sterker.

5...Lxa3! 6.Ld3 fxg2 7.Tg1 Lb4+
8.Ke2 e4 9.bxc6
Of 9.Lxe4 Lg4+ 10.f3 Td2+ 11.Ke1
Tb2+-+

16...Da5
Of 16...Dxd1+ 17.Txd1 axb5
18.Td8+ Pe8 19.0-0+ Lf6 20.Txc8
Kg7 21.Pf7 Lxc3 22.Lh6+ Kg8
23.Txe8#

9...Txd3 10.Txg2 Lg4+ en wit loopt
mat of verliest de dame: 0-1
Vaganian – Kupreichik,
Leningrad, 1974

17.0-0 h6
Of 17...axb5 18.Txb5 Dc7 19.Pd5
Dd8 20.Txf6+ Lxf6 21.Pf7 De8
22.Pc7+-

1.d4 Pf6 2.Lg5 c5 3.d5 Db6 4.Pc3
Dxb2 5.Ld2 Db6 6.e4 d6 7.f4!
Een zeer agressieve maar overwogen
opstoot. Met e4-e5 kan wit het
eenvoudigste de stelling openen en
het paard op f6 met tempowinst
verdrijven.

18.Dd3!
Wit vindt steeds weer zwaktes in de
zwarte stelling, er is nu geen
verdediging meer.

7...g6 8.e5 dxe5 9.fxe5 Pfd7 10.Pf3
Lg7 11.Tb1 Dd8

18...Kg8 19.Dxg6 Lxe6 20.Pxe6
Th7 21.Txf6 Pd7 22.Lxd7 en zwart
staakt de strijd: 1-0

Wit aan zet
12.e6!
Boort de zwarte hoop op een rokade
de grond in. Wit converteert zijn
ontwikkelingsvoorsprong in een
koningsaanval.
12...fxe6 13.Pg5 Pf6 14.Lb5+ Kf8
15.dxe6 a6 16.Le3!
Geen stap terug. Elke zet van wit is
7

Zo doen we dat hier, jongeman.
Majnu Michaud
'oude' apen hardhandig van dat
voornemen afgebracht. Als er nog
een 'oude' aap door een 'nieuwe'
wordt vervangen, herhaalt zich dat.
Waarbij de eerste nieuweling
enhousiast meehelpt de laatstgekomene een pak rammel te geven.
Zo vervangen we alle 'oude' apen en
is er geen aap meer in de kooi die
ooit natgespoten is. Toch zal geen
aap het in zijn hoofd halen om ook
nog maar een poot naar die trap uit
te steken. 'Waarom moet ik uit de
buurt van de trap blijven,
meneer?' 'Zo doen we dat hier,
jongeman.'

Aan het begin van elke ALV is er
ruimte om te bidden, want in onze
statuten staat dat er voor elke
vergadering gebeden moet worden.
Deze gewoonte is een overblijfsel uit
de begintijd van onze club. De
Utrechtse Christelijke
Schaakvereniging (UCS), zoals onze
club vroeger heette, werd opgericht
in 1930 door een groep schakers die,
uit geloofsovertuiging, niet op
zondag wilde spelen. Nu 84 jaar later
zijn alle schakers uit 1930
verdwenen en we bidden nog steeds
aan het begin van elke ALV. Het
doet me denken aan het experiment
met de apen en de banaan:

Stel dat De Rode Loper niet zou
bestaan en dat we bij elkaar zouden
komen om de club nu, anno 2014, op
te richten. Stel dat een van de
aanwezigen zou voorstellen om voor
elke ALV te bidden. Zouden we dat
toejuichen of zouden we zeggen dat
we het geen goed idee vinden omdat
we een schaakclub willen zijn die
niet gebonden is aan een bepaalde
religie? Met andere woorden: in
hoeverre past het bidden nog bij ons
huidig clubimago?

In een kooi met tien apen wordt een
banaan opgehangen. Onder de
banaan staat een trap. Als een van de
apen een poot op een traptrede zet
om de banaan te gaan plukken,
worden alle apen natgespoten. Dat
vinden ze niet leuk. En als het
daarna nog een keer gebeurt,
beginnen ze verbanden te zien.
Zodra nu een van de apen ook maar
een beweging maakt die erop lijkt
dat hij de trap wil beklimmen, zullen
de andere negen apen hem dat willen
beletten. Ze hebben immers geen zin
in nog een nat pak. Nu vervangen we
een van de kooibewoners door een
nieuwe aap die nergens van af weet.
De nieuweling ziet de banaan,
besluit die te gaan oogsten, maar
wordt dan door de negen resterende

Vooral nieuwe leden zijn verbaasd
als ze zien dat er gebeden wordt voor
de ALV. Ik ben benieuwd hoelang
we nog de vraag van een nieuw lid
zullen blijven beantwoorden met "Zo
doen we dat hier, jongeman".
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ga je uit armoei maar weer aan de
'lager': ook slapper dan bij ons, maar
in ieder geval koel en met koolzuur.

Vakantie in Engeland

EFFE GEEN SCHAAK!
Dit jaar zijn we op vakantie geweest
naar Zuid Engeland. Heerlijk, effe
geen schaak!
We hebben gewandeld door de Wye
Valley, gefietst over oude
spoorlijnen, industrieel erfgoed
bezocht in Kent en Cornwall, op het
prachtige strand gelegen van
Woolacombe en natuurlijk van de
rijke Engelse biercultuur genoten.

Toch maken ze ook hele lekkere 'real
ales', die wat sterker zijn en narijpen
op fles. Daardoor krijgen ze ook wat
meer alcohol en koolzuur dan op de
tap. En vaak staan ze gekoeld. En
dan is het soms echt genieten! In de
pubs zijn deze flessen moeilijk te
krijgen. In de supermarkt zijn ze
gelukkig volop te vinden!
Een van de favorieten, en redelijk
goed verkrijgbaar, was een 'Bishops
Finger'. Sommige mannen zeggen
daar dan vaak ondeugend achteraan:
'is a nunn's delight'. De naam
verwijst naar de karakteristieke
wegwijzers die de route van Londen
naar de bisschopsstad Canterbury

We hebben fraaie pubs bezocht en
diverse 'real ales' uitgeprobeerd. Niet
altijd een pretje: vaak slap, lauw en
koolzuurarm. Op gegeven moment
10

aanduidden. Bishops Finger wordt
gebrouwen in de 19e-eeuwse
Shepherd Neame brouwerij in
Faversham, die wij uiteraard bezocht
hebben.

Nee, vroeger nam ik nog wel eens
een schaakboekje mee op vakantie.
Maar dat doe ik al een paar jaar niet
meer. Zoals gezegd: het is wel eens
lekker om een paar weken helemaal
niet aan schaken te denken.
Maar dat komt wel weer; zodra ik de
vakantiefoto's heb ingeplakt!

Kees Volkers
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PCA de Damrakkers 1993 - 2014
Simon Gribling
voorvoegsel “voorheen” (PCA de
Damrakkers) zijn we nooit gekomen.
Inmiddels weten we niet beter en
onze omgeving ook niet.

Het ontstaan van de Damrakkers
Begin jaren negentig ontstond bij
een aantal schakende vrienden het
idee de schaakkracht eens met
anderen dan elkaar te meten. Om
mee te mogen doen met de SGScompetitie dienden wij minimaal een
achttal te formeren, dus her en der
werd gezocht naar mogelijke
medestanders: vrienden van vrienden
van vrienden. Dat leidde tot een
groep van tien of elf personen,
waarvan er nu nog zes lid zijn (Joost
Borm, KJ van de Berg, Ernst
Timmer, Huub Grooten, Lex van der
Heyden en ondergetekende). Met
deze groep is op 8 september 1993
PCA de Damrakkers opgericht.

Een spetterend begin
Ons debuut in de 4e klasse
onderbond was bemoedigend. We
werden tweede, maar helaas
promoveerde in die tijd alleen de
kampioen. Het jaar erna werden we
wéér tweede. Een hartstochtelijk
pleidooi in de jaarvergadering van de
SGS leidde tot een verruiming van
de promotie-degradatieregeling: ook
de nummer twee zou voortaan
promoveren, waarop we in dat jaar
niet tweede werden maar derde (!!).
Uiteindelijk duurde het vijf
seizoenen tot we via een tweede plek
de weg omhoog insloegen (‘97/’98).
De laatste wedstrijd wonnen we met
maar liefst 7½ – ½ van Pion Voga,
waardoor we in de eindrangschikking een schamel half
bordpuntje boven de Vrije Pion
eindigden. Een sensationeel slot van
de competitie.
Opvallend was dat we juist in die
zomer plots zoveel nieuwe leden
erbij kregen dat we een tweede team
konden formeren. Hoewel hierdoor
de kansen voor het Eerste om zich te
handhaven of zelfs verder te
promoveren toenamen, duurde het
ook nu weer even tot we konden
doorstoten naar de tweede klasse.
In ons debuutjaar in de derde klasse
werden we verdienstelijk vierde en
wisten we het in het bekertoernooi,

Er moest een naam worden bedacht:
De Paarden, de Tegenpartij, de
Damrakkertjes…. Met wat in de
besluitenlijst van de
oprichtingsvergadering “verdeelde
stemmen” heet, kozen we voor PCA
de Damrakkers. Voor de gein: als je
al aan een denksportclub dacht dan
was dat aan een Amsterdamse
Damvereniging. PCA stond daarbij
voor Professional Chess Association:
juist in die tijd begonnen Kasparov
en Short hun PCA en ook dat was
een knipoog waard.
In de eerste jaren van ons bestaan
was er bij elke vergadering wel
iemand die voorstelde de naam te
wijzigen, maar verder dan het
tijdelijke en niet eens officiële
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weelde konden we niet dragen en
aan het eind moesten we het
kampioenschap aan de Rode Loper
laten (wat we overigens niet erg
vonden).

na overwinningen op Moira en de
Doredenkers zelfs tot de derde ronde
te schoppen. Daarin verloren we met
opgeheven hoofd van de Giessen.
Een dergelijk kunststukje hebben we
in de jaren daarna niet kunnen
herhalen. Clubs waren intussen
gewaarschuwd voor onze
wisselvalligheid (en kracht) en toen
we na een paar jaar op de
ratinglijsten kwamen, was het uit
met de pret (van de verrassing).
Wel lukte het in seizoen 2001/2002,
opnieuw op grond van een tweede
positie in de eindrangschikking, te
promoveren naar de 2e klasse van de
SGS. We waren tegen die tijd wel
weer terug op ons oude gewicht (van
rond de 12 leden), de luxe van een
tweede team had slechts twee
seizoenen geduurd.

Leden
Zoals gezegd begonnen we met tien
of elf leden. Dat werden er snel
13/14. In ons topjaar waren het er
zelfs 22, van wie drie vrouwen
(14%, kom daar maar eens om bij
een schaakvereniging). In 1998
verscheen, naar later bleek, ons
enige clubblad ooit. In oktober 1999
gevolgd door een infoblad, maar ook
dat hielden we niet vol.
Toen het ledental terugliep en zelfs
onder de tien dreigde te zakken,
bespraken we de mogelijkheid om
samen te gaan met een andere
schaakvereniging. Dat leidde tot een
korte flirt met Loper te Paard, waar
een delegatie van ons is gaan
kennismaken, maar de sfeer in
buurthuis Hot Spirit leek toch niet
goed aan te sluiten (qua drinken en
vooral roken), zodat we van een
fusie afzagen. Toevalligerwijs was
Loper te Paard ook in gesprek
geraakt met een fanatiek clubje
huisschakers van het Botanisch Lab.
Voor een aantal van hen bleek een
overstap naar Loper te Paard
evenmin aantrekkelijk, in plaats
daarvan sloten deze ‘Botlabbers’
zich bij ons aan. Dit luidde het
onbedoelde einde in van Loper te
Paard, maar was tegelijkertijd onze
redding.

Kanjers
Omdat we elkaar niet op
schaakkwaliteit hebben uitgekozen
ligt onze schaakkracht ver uiteen
(zo’n 500 ELO-punten), maar dat
dondert niet. In de begintijd kwam
het regelmatig voor dat we aan de
topborden 3½ uit 4 haalden, en toch
gelijkspeelden of zelfs verloren,
maar de laatste jaren gebeurt dat niet
meer. Mijn persoonlijke indruk is dat
je in de tweede en derde klasse aan
de hoogste borden meer kwaliteit
treft dan zeg maar vijftien jaar terug.
Dus hoewel we onderin steeds beter
scoren, keren we nog steeds
regelmatig met lege handen
huiswaarts.
In seizoen 12/13 hebben we een
aantal maanden aan kop gestaan in
onze tweede klasse poule, maar die

Doordat we problemen hielden met
ons thuishonk bleven wij uitkijken
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onbekende Peter Zwijnenburg en
Jelle Meinema!), zijn we het seizoen
gestart met een overwinning op
Almkerk en lacht het schaakleven
ons weer toe.

naar een meer structurele oplossing.
We hebben wel eens zitten schaken
in een buurthuis in Oost en bij een
pingpongclub aan de
Loevenhoutsedijk, maar intrekken
bij een andere schaakclub leek op
termijn toch de beste oplossing.
Nadat we in het voorjaar van 2007
éénmalig door de Rode Loper
bijzonder gastvrij en collegiaal
waren opgevangen, leidde kort
overleg met Jos Heesen, de
toenmalige voorzitter, ertoe dat we
het een jaar als gasten op de
Boorstraat zouden proberen. We zijn
nooit meer vertrokken en ik moet
zeggen, het bevalt uitstekend.
Inmiddels zijn vier van onze leden
dubbellid (Marco Plantema, Mike
Velings, Gert-Jan van Oostenbrugge
en ondergetekende), zodat ook langs
die kant een win-winsituatie is
ontstaan.

Cup-zonder-oren
Sinds 1993 is het gebruik dat we
onderling strijden om de Cupzonder-oren, een onooglijke beker
die allang is zoekgeraakt, maar die
ons symbolisch scherp houdt.
Diegene met het hoogste
schaakpercentage, ongeacht
bordpositie, mag zich gedurende een
jaar eigenaar noemen van dit
felbegeerde virtuele kleinood.
Hoewel door de jaren heen
uiteindelijk vaak dezelfde spelers om
de Cup streden, zijn de discussies
over ieders prestaties erg
vermakelijk.
Vermeldenswaard zijn de 7 uit 7 van
Herbert Zondag in het seizoen dat
we kampioen werden in de 3e klasse
en de ex-equo-notering van 7 uit 7
van Joost Borm en ondergetekende
in ‘95/’96, waarbij ik een winstpartij
cadeau kreeg omdat mijn
tegenstander niet speelgerechtigd
bleek.
Afgelopen jaar werd de Cup-zonderoren gewonnen door onze vaste
achtste-bord speler Lex en dat was
natuurlijk een geweldige prestatie,
waar we met z’n allen oprecht blij
mee waren. Vrienden door dik en
dun.

Afgelopen jaar vertrokken helaas
wederom enkele spelers, waaronder
Geurt van der Wal, die tijdens zijn
dubbellidmaatschap (Damrakkers,
Rode Loper) voorzitter van de Rode
Loper was geworden en vond dat hij
moest terugkeren naar zijn warme
competitienestje. Hierop volgde een
aanbod van de Rode Loper om ons
als team bij hen aan te sluiten. Na fel
crisisberaad besloten we toch
zelfstandig verder te gaan en nieuwe
leden te gaan zoeken. Nu staat de
teller weer op 14 leden (waaronder
de voor de Rode Loper niet
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Het vierde loopt in hinderlaag van Oud Zuylen 3
Jaap-Hein Vruggink
Ons externe schaakseizoen begon
wat rommelig. Als captain werd ik
overvallen door het nieuws dat de
wedstrijddata bekend waren en wij
als 4e meteen aan de bak mochten.
Vervolgens duurde het nog een week
voor ik scherp had wie nu wel en
niet in het vierde spelen. Het team
reageerde ook verrast: liefst vier van
de tien teamleden haakten af.
Gelukkig zijn invallers ruim
voorhanden en arriveerden we op
dinsdag 7 oktober met een achttal in
de Boorstraat, waar Oud Zuylen een
alleraardigst clublokaal heeft. Het
was er werkelijk heel gezellig, het
leek warempel wel woensdag!
Vrolijk keuvelden we aan de bar, en
we koesterden ons
consumptiebonnetje: zo leuk dat we
die zelf nu eens mochten verzilveren
en ach en och en jeetje..

Oud Zuylen 3 vorig seizoen in de
laatste wedstrijd van het
kampioenschap had gehouden. Ik
protesteerde dat dit toch echt ons 3e
team was geweest en dat wij als
DRL 4 niets dan goeds wensten voor
Oud Zuylen. Niemand luisterde naar
me, en de haan kraaide driemaal.
Toen pas zagen we de
scherpgeslepen messen in de ogen
van onze tegenstanders. Niks
gezellige avond. Pure moordlust. We
waren in een hinderlaag gelopen!
Het vervolg was tamelijk eenzijdig:
na amper twee uur hingen zes van de
acht rode lopers in de touwen. Johan
van der S. en captain Jack volkomen
kansloos. Piet had goed spel, maar
liet het lopen. René had beter
verdiend. Kees keek over een stuk
heen. Johan K. verrekende zich. Zes
keer een nul.

Onze mindset was kortom niet
bijzonder scherp. En vol schaamte
moet ik bekennen dat ik als captain
hieraan meedeed. Per abuis wisselde
ik Johan K. en mijzelf om, terwijl
Johan om zwart gevraagd had. Ai!
Een dergelijke nonchalance wordt op
dit niveau direct afgestraft. In de
derde klasse kwamen we met dit
soort mutsebreierij nog weg. Maar
dat ligt in de tweede klasse toch
anders. Bovendien bleek onze
tegenstander wel klaar. Klaar om een
traumatische ervaring uit te wissen..

Marcel en Óscar redden onze eer,
waarvoor hulde. Óscar punnikte net
zo lang door tot zijn tegenstander het
ook niet meer zag. Marcel nam
remise aan in een stelling die de
beste stuurlui als gewonnen
beoordeelden. Die beste stuurlui
hadden tezamen welgeteld nul
punten op zak, dus Marcel negeerde
heel terecht hun commentaar.

Daarmee was de eindstand 7-1.
Welkom in de tweede klasse. Oud
Zuylen heeft ons ruw van onze roze
promotiewolk afgeschopt. We staan

De wedstrijdleider van Oud Zuylen
introduceerde ons als het team dat
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weer op de grond. Onze opdracht
voor het vervolg is duidelijk: schrap
zetten, punten sprokkelen en
handhaven. Oud Zuylen 3 heeft zich
als titelkandidaat gemeld. Ze hebben
een sterk team en lijken vastbesloten
het niet nog eens te laten glippen.
1
2
3
4
5
6
7
8

Harm Verbeek
Alwin van Ee
Harry Thörig
Leo Keijzer
Judith van Amerongen
Marc Jongerius
Anton van der Kolk
Jan Ackerman

1
½
1
1
1
½
1
1

En aan de bar leek het naderhand
toch weer woensdag..
Tot besluit, voor de liefhebbers, de
namen & nummers van deze epische
faal netjes onder elkaar:

Kees Volkers
Óscar Bouzas
Johan Kerssies
Jaap‐Hein Vruggink
Piet Koenhein
Marcel Bijlsma
Johan van der Sluis
René de Ruiter
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0
½
0
0
0
½
0
0
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“Ik ben van nature een feestbeest”
Interview met Seth van der Vegt
Door Marjolein Swinkels

Het was in de beginjaren zeventig
dat zij vanuit Hong Kong naar
Nederland kwam om in het Chinese
restaurant van haar oom te werken.
Daar werkte ze al een aantal jaren
toen ze hem ontmoette. De 25-jarige
Gerrit uit Utrecht had zich in
september 1973 net als nieuw lid
aangemeld bij de Utrechtse
Christelijke Schaakvereniging en
haalde elke zondag Chinees aan de
Amsterdamsestraatweg. Van het een
kwam het ander, er ontstond een
romance en zo werd in 1980 een
jongetje geboren: Seth. Al spoedig
kwam er een broertje, Lenze, en
verhuisde het jonge gezin naar
Houten, waar de derde telg ter
wereld kwam: Olaf.

geschaakt, maar had er niet zoveel
mee.”
Seth heeft een lange schaakcarrière.
Van 1989 tot 1994 speelde hij samen
met zijn broer bij Houten. Seth werd
meteen kampioen van de
beginnersgroep en het jaar erna van
de gevorderdengroep. Zijn broer
werd tweede. Rond 1992 ging Lenze
hem voorbij en werd twee keer
jeugdkampioen voordat hij bij de
senioren ging spelen. Direct daarna
werd Seth jeugdkampioen.

“Mijn vader was een actief schaker
in die jaren. Hij heeft twee jaar bij
De Rode Loper gespeeld (toen nog
UCS) en later ook op andere clubs.
Ik leerde het van hem toen ik een
jaar of acht was. Op mijn negende
ben ik samen met mijn broer Lenze
bij Houten gaan spelen, waar mijn
vader jeugdleider was. Mijn jongste
broer Olaf heeft ook wel even
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kwamen wel zo’n beetje op de
laatste plaats. Ik ging van donderdag
tot en met zaterdag uit, soms nog
vaker, tot laat want er was altijd wel
iemand bij wie ik kon blijven slapen.
De Beurs, de Woo, Brothers, Het
Pakhuis, Filemon, Hofman, ik kwam
zo’n beetje in elke kroeg en elke
disco in Utrecht. Dansen? Nee, wat
dat betreft ben ik een houten klaas.
Misschien als ik genoeg gedronken
heb… Gewoon gezellig uit met mijn
vrienden en achter de vrouwen aan.
Ik ben van nature een feestbeest. Na
twee jaar ben ik ook met Chemie
gestopt en heb vervolgens weer een
jaar gewerkt. Op mijn 25e ben ik
naar Breda verhuisd, waar ik me had
ingeschreven voor de Koninklijke
Militaire Academie.”

In 1994 kozen de twee broers voor
de sterke jeugdafdeling van Vegtlust
in Maarssen, waar hun vader ze
trouw elke week heenbracht. Drie
jaar later wisselden ze Vegtlust in
voor SC Utrecht, waar ze inmiddels
beiden bij de senioren konden
spelen. Een beroepscarrière zat er
blijkbaar niet in, want nadat Seth
zijn middelbare school had afgerond
begon hij op zijn 19e aan de studie
Informatica in Utrecht.
“Na twee jaar ben ik met die studie
gestopt en heb een jaar gewerkt
voordat ik besloot om Chemie te
gaan studeren. Nou ja, studeren… ik
was meer een feeststudent. Ik kon
wel leren, maar had totaal geen
discipline en deed van alles en nog
wat, behalve studeren. De boeken

1992 Simultaan tegen Hans Böhm. Tweede van links: Seth (12 jaar), derde van links zijn vader (snor
en bril), uiterst rechts Lenze (10 jaar).
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Ook dat bleek geen succes, hij houdt
het in Breda een half jaar vol en
keert terug naar Utrecht. Hij zoekt
via het uitzendbureau zijn toevlucht
tot talloze baantjes: in de horeca, bij
call centers, bij een klantenservice
en jaren als nachtportier bij Hotel
Van der Valk in Houten. Dat hotel
waar in december 2011 twee mannen
werden neergeschoten, maar toen
was hij daar al weer weg. De
getalenteerde Seth kan veel, maar
niets kan hem lang boeien. Nadat
zijn vader in 2006 aan ALS was
overleden keert Seth in 2008 uit zijn
studentenhuis in Utrecht terug naar
zijn moeder in Houten tot hij in 2012
zijn eigen appartement betrekt.
Zoekende naar wat hem drijft en wat
hij werkelijk wil, lijkt schaken de
enige continue factor in zijn leven.

merkte dat ik weer behoefte had om
elke week te gaan schaken, liefst bij
een gezellige vereniging waar ik
hoog kon meedraaien. Het hoefde
niet per se in een zo hoog mogelijke
klasse. Ik ben aan De Rode Loper
gekomen via het Rapid toernooi. Ik
speelde in de hoogste groep waar ik
overigens alles verloor. Maar ik had
al eerder extern bij De Rode Loper
gespeeld en vond het er gezellig
uitzien. De eerste jaren op de club en
tijdens mijn opleiding boekhouden
bleef ik nooit zo lang hangen. Na
afloop analyseerde ik mijn partij
wel, maar ging dan naar huis. Nu
ben ik vaker aan de bar te vinden.”
Dit seizoen is Seth als
penningmeester toegetreden tot het
bestuur. Ervaring heeft hij tussen
2012 en 2013 ruimschoots opgedaan
op de financiële administratie bij de
gemeente Houten, waarvoor hij in
2012 het Praktijkdiploma
Boekhouden haalde. Alhoewel de
gemeente Houten hem graag had
willen houden kwam er een
vacaturestop en was er geen geld
meer voor externen. Maar Seth is
goed met cijfers en wil verder met
financiën. Na al die tijd onder zijn
niveau gewerkt te hebben zoekt hij
nu naar iets wat zijn intellect
uitdaagt en waar hij zijn ei in kwijt
kan. Intussen wil hij graag een beetje
bezig blijven met financiën en zich
ondertussen verdienstelijk maken
voor de club.

“In 2007 ben ik zowel voor DSC
Delft als voor Houten extern gaan
spelen, eerst voor beide in de
promotieklasse, dus voor twee
verschillende onderbonden, daarna
voor Delft 3e klasse KNSB. Intern
speelde ik bijna niet. Met Utrecht
erbij heb ik 4 seizoenen KNSB
gespeeld met een gemiddelde score
van 50%. Ik heb zelfs een keer
ingevallen in de Meesterklasse in
een uitwedstrijd tegen Groningen. Ik
speelde die partij remise aan bord 9,
dus ik heb zowaar ook een 50%
score in de Meesterklasse! Daarna
heb ik een half jaar niet geschaakt en
in november 2011 ben ik lid
geworden van De Rode Loper. Ik
21

“Naar een vaste baan ga ik pas
volgend jaar op zoek. Ik ga in
januari eerst vijf weken backpacken
in Vietnam. Ik ben vier jaar geleden
met mijn broer door Thailand en
Cambodja getrokken, maar nu ga ik
alleen. Ik heb al veel gezien van
Azië: Hong Kong natuurlijk, Peking,
Shanghai, Taiwan en in november
vorig jaar een week naar Japan met
mijn moeder en broer, maar in
Vietnam ben ik nog nooit geweest.
In Hong Kong woont mijn familie,
maar ik kan er alleen mee praten via
mijn moeder. De drie zussen van
mijn moeder spreken geen Engels,
maar de jongere generatie wel. Die
krijgen nu Engels op school, op de
peuterspeelzaal beginnen ze al met

het alfabet. Ik spreek zelf een paar
woorden chinees, geleerd tijdens de
basisschool toen ik wekelijks naar de
Chinese zaterdagschool ging.”
Seth heeft nu een KNSB-rating van
1920 en een FIDE-rating van 1954.
Zijn broer Lenze was jarenlang
beter. Die heeft op dit moment een
inactieve FIDE-rating van 2158,
Seth heeft het nagekeken. Lenze is in
december afgelopen jaar vader
geworden en schaakt al jaren niet
meer, terwijl Seth juist opnieuw aan
de weg naar een kampioenschap is
begonnen. Vorig seizoen leek dat
doel bijna bereikt tot Majnu hem op
de valreep de kampioensbeker
ontnam. Seth werd tweede, maar is
niet ontmoedigd.

Seth (25 jaar) in Hong Kong
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“Ik speel altijd om te winnen. Soms
ga ik daar te ver in als ik weet dat ik
op papier sterker ben. Verloren
stellingen worden tenslotte nog wel
eens in winst omgezet. Achteraf vind
ik wel eens dat ik wel wat minder
hardnekkig op winst had mogen
spelen, maar ik bied nu eenmaal
nooit remise aan, tenzij het
potremise is. Ben ik een vechter? Ja,
ik ben sowieso een spelletjesmens en
ik wil altijd winnen. Vorig seizoen
bijvoorbeeld speelde ik tegen John.
Hij stond heel goed, tegen gewonnen
aan, maar ik speelde nog op iets.
John was zo met zijn eigen aanval
bezig dat hij het gevaar van de
tegenaanval niet zag. Ik kon ineens
winnen en hij had niets meer. Na
afloop concludeerde John dat
sterkere spelers blijkbaar toch altijd
nog iets zien om verder te gaan. En
in een partij tegen Peter Hoogakker
beging ik in de opening een blunder,
waardoor ik een paard en pion achter
kwam. Ik baalde enorm van mezelf,
maar wilde niet zo snel opgeven.
Peter nam heel veel tijd om het af te
maken en ik maakte het hem
blijkbaar zo moeilijk dat hij tenslotte
zetherhaling koos om niet door zijn
vlag te gaan. Tja, ik geef alleen op
als ik echt geen enkele kans meer
zie. Ik ben van nature wel een
aanvallende speler en ik offer alleen
als ik denk dat het goed is. Toen ik
ooit met Jacco een partij analyseerde
stelde hij een zet voor die volgens
hem spectaculair oogde. Dat kon wel

zijn, maar die zet was niet
noodzakelijk. Voordeel vasthouden
en technisch uitschuiven is meer
mijn stijl.”
Seth heeft een brede openingskennis,
vermoedelijk zo breed als de rij
schaakboeken in zijn boekenkast,
alhoewel hij beweert er geen een van
A tot Z gelezen te hebben. Hij volgt
wel toernooien, maar meer de
uitslagen dan de partijen. Soms
speelt hij vluchtig openingen na die
hij zelf speelt. Af en toe schaakt hij
op internet en doet wat
correspondentiepartijen, vooral om
nieuwe ideeën uit te testen.
“Ik heb jarenlang met wit e4
gespeeld, maar ben sinds twee jaar
geswitcht naar d4. De stellingen die
daaruit komen zijn wat rustiger,
positioneler en dat past beter bij mijn
huidige stijl. Met d4-openingen heb
je ook meer ruimte een klein foutje
goed te maken, terwijl bijvoorbeeld
in het Siciliaans het verschil tussen
winnen en verliezen één zet kan zijn!
Sinds mijn partij tegen Klaas van der
Horst 1,5 jaar geleden, waar ik op
zet 10 een fout in de opening maakte
en Klaas maximaal profiteerde heb
ik de Najdorf van het Siciliaans in de
ijskast gezet.
Met zwart speel ik op e4 al een
aantal jaren Frans, voorheen
Siciliaans dus en met ingang van dit
seizoen de Caro-Kann, voor het eerst
tegen Mitchel. Maar ik moet daar
nog een hoop op studeren.
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Op d4 speel ik d5 met damegambiet
en probeer aan te sturen op de
Notenboomvariant. Maar ja, die heb
ik nog geen een keer op het bord
gehad, want iedereen wijkt daarvoor
al af”.

club, maar Seth is voorlopig nog niet
weg.
“De Rode Loper heeft veel andere
activiteiten naast de interne ronden,
een thematoernooi, eindspelavond,
kersttoernooi en zo, die ik allemaal
van toegevoegde waarde vind. En
een bar in de speelzaal natuurlijk.
Verder heeft de club een mooie
website en een levendig en
uitgebreid forum, waar ik regelmatig
op kijk. Er ontstaan soms hele
discussies. Met Henk Dissel
bijvoorbeeld. Een wandelende
database is dat, ik heb soms het idee
dat die man heel internet zit af te
speuren naar feitjes. Hij heeft
weetjes van 20-30 jaar terug of van
grootheden uit het verleden van 8090 jaar geleden. Ik weet niet of hij
ook van andere dingen zoveel weet
als van schaken, maar het zou me
niets verbazen.
En verder, ik heb niets met het
geloof, ben zonder geloof opgevoed.
Dat de club christelijk is, daar merk
je niets van, behalve het gebed voor
en na de ALV. Er zullen mensen zijn
die daar behoefte aan hebben en
vanzelfsprekend neem ik dan ook
stilte in acht… uit respect… ja, en
dat is het eigenlijk.”

De Notenboomvariant: d4 d5, c4 e6, Pc3 c6,
Pf3 dc4:, e3..

Na 38 jaar is Seth dus in de
voetsporen van zijn vader getreden.
Uiteindelijk komt iedereen weer
thuis, zou je kunnen zeggen, ook al
gaat daar een generatie overheen en
verandert christelijk in rood. Zijn
vader verdwijnt na twee jaar
geruisloos uit de annalen van de
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Rode Lopers Combineren – aflevering 6
Peter Das
Ook in het nieuwe seizoen
combineren we er weer lustig op los
bij de Rode Loper. We hebben de
aftrap nog niet zo lang achter ons,
maar er heeft zich al weer van alles
op de borden in Dijckzigt afgespeeld
wat mooi en leerzaam was. Vier van
de zes combinaties in deze
aflevering zijn dan ook al de
opbrengst van het seizoen
2014/2015, waarvan drie uit onze
eigen interne competitie. Dat belooft
veel goeds voor de maanden die nog
voor ons liggen.

moeten zien, maar naarmate je
vordert, zul je toch aanzienlijk meer
tijd nodig hebben.

Zoals gebruikelijk lopen de opgaven
weer in moeilijkheidsgraad op. We
beginnen met een stelling waarvan je
de oplossing in een paar tellen zou

Peter Hoogakker en Jeroen Weelink
waren de inzenders voor deze editie.
Zij worden heel hartelijk bedankt
voor hun medewerking en ik roep
andere Rode Lopers van harte op om
hun voorbeeld te volgen. Heb jij dus
in een van je recente of minder
recente partijen een mooie
combinatie gezien en lijkt jou een
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 Wit aan zet
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Stelling 3 Zwart aan zet

Stelling 4 Wit aan zet

Stelling 5 Zwart aan zet

Stelling 6 Zwart aan zet

Oplossingen in de volgende Balans
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De schoonheidsprijs 2014
Timo Können/John Temming
Zoals elk jaar komt de commisie
voor de schoonheidsprijs bij elkaar
om de mooiste partij van het
afgelopen seizoen aan te wijzen.
Zoals bekend zijn dat alle partijen uit
de Balans die volledig én
geannoteerd zijn, plus nog de
partijen op het forum die in het
“Spiegeldraadje” staan.

partij op de ALV hiervoor? We
zullen het nooit weten...

Een bijzonder feit was dat voor het
eerst sinds heel veel jaren Jan afzag
van de eer om als hoofd van de
commissie plaats te nemen. Jan,
bedankt voor al je inzet tijdens deze
talloze middagen/avonden!

 Gavin Wallace - Jos Heesen
 Jos Heesen - Jeroen Weelink
 John Temming - Nico van
Harten
De partij tussen Gavin en Jos is geen
“beauty” volgens Jos en daar zijn we
het mee eens. Wat wel opvalt is dat
wit een aantal nogal zwakke zetten
doet en dat daar nauwelijks de
aandacht wordt aan gegeven in de
analyse. Timo : “Zou men het bij de
Rode Loper soms onbeleefd vinden
op hierop te wijzen?! Je wint toch
juist door de fouten van de
tegenstander?”

Voordat we gedrieën bij Timo thuis
zouden gaan analyseren, hadden we
elk al apart de partijen goed
bekeken. Bij Timo in de tuin,
bakkend in een heerlijk zonnetje,
bleek al snel dat we alledrie drie
identieke afvallers hadden, te weten :

Gelukkig werd Timo bereid
gevonden om als hoofd van de
commissie de kar te gaan trekken.
Tesamen met René, de winnaar van
vorig jaar, en ondergetekende was de
commissie voldoende bemand om de
winnaar te gaan bepalen.
De “oogst” bleek dit jaar bijzonder
mager te zijn, nl. maar vijf partijen
die in aanmerking kwamen voor de
prijs. Zou het te maken hebben
gehad met het feit dat zowat
iedereen gefileerd werd met zijn

De partij tussen Jos en Jeroen is geen
onaardige partij, maar kabbelt heel
lang door. Geen briljante zetten of
zo. Tevens hoeft zwart geen stuk in
te leveren bij goed spel :
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Ook leuk dat beide paarden geofferd
worden. Dit zal ‘m wel worden.”
Kees daarentegen speelt een
“vlekkeloze” en haast foutloze partij
tegen Gert van Surksum. Timo in
zijn eerste aantekeningen : ”Veel
beter commentaar dan bij Jeroen.
Goede partij, inderdaad “vlekkeloos”
van wit, maar ik zie ook geen heel
bijzondere manoeuvres. Of laat ik
me in slaap sussen doordat het
allemaal zo gemakkelijk gaat?
Zwarts tweede torenruil lijkt me
dubieus. Waarom niet 18...Te8, wit
kan nergens op de d-lijn
binnenkomen?”

26.Pxb5 Pc6 27.Pc7 Pxa5 28.Pxa8
Pxb3 29.cxb3 Txb3 In de analyse
wordt dus voorbij gegaan dat
27...Ta7! geen stuk verliest na
28.Pd5 Pxa5 29.Pxb6 (Fritz). Ook
daarmee kan zwart de partij
weliswaar niet redden, maar daar
gaat het niet om. De commissie wil
altijd de waarheid boven tafel!
De partij tussen John en Nico wordt
heel aardig gevonden, maar het
missen van het mat is natuurlijk een
doodzonde. Tevens vinden we
gedrieën dat zwart te lang passief
speelt, waardoor wit genoeg tijd
heeft om de kanonnen te laden. Blijft
bij aardig dus.

Omdat dit haaks staat op wat Kees
analyseert : “zwart moet wel, anders
geeft hij de open d-lijn aan wit, maar
afruil vindt wit ook niet erg” heeft de
commissie hier uitgebreid naar
gekeken en naar onze mening geeft
de variant 18...Le8 19.Pd4 Ld7
20.Pdf5 Lxf5 21.Pxf5 g6 22.Ph6+
Kg7 23.g5 Pg8 24.Pxg8 Kxg8
25.Td7 Tc8 gevolgd door Kg8-f8-e8
goede remisekansen.

Blijven er dus nog twee kanshebbers
over, Jeroen Weelink en Kees
Volkers
Jeroen speelt een mooie offerpot
tegen Bert van Geldere. Timo in zijn
eerste aantekeningen : ”Mooie pot!
18.g6 is een interessant langetermijn
offer, 23.Pd5! een sterke afmaker.

29

Hoewel zijn tegenstander nog
verdedigender en passiever speelt
dan Chelsea onder Mourinho, zijn er
in deze partij zo veel goede zetten
(13.Pe5!, 15.g4! 18.g6!(!) en
23.Pd5!!) gespeeld, en ook nog eens
gelardeerd met een elegant mat, dat
de schoonheidscommissie geen
andere keus kon maken dan Jeroen
Weelink te bekronen met de spiegel
voor de mooiste partij van 2014.

Maar zoals Bent Larsen eens zei :
“Never trust long variations!” zou
hier wellicht nog wat verbeteringen
mogelijk kunnen zijn. Toch is de
kwaliteit van het spel van wit
zodanig hoog dat deze partij, als
enige, een eervolle vermelding heeft
gekregen.
Blijft over de puike partij van
Jeroen.
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Bijzondere Schaakspelen
Kees Volkers

(1:) Artiesten
Kan je ook ook een bijzonder schaakspel samenstellen? Mail het naar
redactie@ucsderodeloper.nl.
Je geplaatste bijdrage wordt beloond met een Hommeles-bier naar keuze.

-------------------------------------
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Een stelling tot besluit
John Temming
Deze stelling kwam ik tegen bij het herlezen (en naspelen) van een aantal
partijen uit het fameuze toernooiboek van Bronstein, Zürich 1953. Het fragment
is uit de partij Kotov – Szabo waar zwart het geniepige 38... Le1-c3! Heeft
gespeeld. Heeft wit hier nog wat ?!

Szabo zette hier een mooie val. Het slaan van de Loper loopt in beide gevallen
mat en is makkelijk te zien, maar het “natuurlijke” 39.Dxd7? loopt fout af door
39...Dxb2! 40.Txb2 Txb2+ 41.Ka1 Tb7+ 42.Ka2 en de dame wordt opgepikt
met 42...Txd7.
Maar Kotov hielp hem uit de droom met het ontnuchterende 39.Pe2! De loper
wordt aangevallen en het slaan van het paard laat de belangrijke g-lijn los :
39...Dxe2 40.Tb8+! Pxb8 en 41.De8+ met de aankondiging van mat in drie.
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