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Op de kortste dag van het 
jaar leg ik de laatste hand 
aan deze weer tot de nok 
toe gevulde Balans. 

Tanja en Marjolein kijken 
in een dubbelinterview wat 
Kerst ooit voor hen was, is 
en zal zijn. 

Timo heeft zijn eigen 
“Bohemian Rhapsody” 
gemaakt met het vervolg 
van de schoonheidprijs.  
Na ruim 11 paginas en 25(!) 
diagrammen weten we weer 
waarom Jaap won. 

Peter heeft een leuk artikel 
waarom we best nog wat 
van darters kunnen leren. 

En dan nog eens 8 andere 
artikelen die ruim de moeite 
waard zijn. 

Ik wens een ieder, ook  
namens de redactie, een 
mooie Kerst en een gelukkig 
nieuwjaar ! 

JT  

Colofon 

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

Kopij kun je sturen naar : 
redactie@ucsderodeloper.nl 

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

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

Bezoek ook eens ons forum : 
www.ucsderodeloper.messageboard.nl 

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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Boeksurfen 2  

Jos Heesen 

Bij het nalopen van mijn bijna vijf 
meter schaakboeken in de fysieke 
bibliotheek, merkte ik toch wel dat 
ik een fors aantal boeken slechts een 
paar maal geopend had. Slechts 
weinig boeken vertoonden sporen 
van intensief gebruik; laat staan dat 
ik ze van kaft tot kaft heb 
doorgewerkt. Als ik heel eerlijk ben 
zijn de schaakboeken die ik echt 
helemaal gelezen heb, op de vingers 
van één hand te tellen. Kijk voor de 
aardigheid maar eens in je eigen 
schaakbieb en tel dan eens hoeveel 
boeken dat in jouw geval zijn. 

In de digitale bibliotheek zie je 
natuurlijk al helemaal geen sporen 
van gebruik, maar het boek dat ik dit 
keer voor het voetlicht wil halen zou 
die sporen zeker gehad hebben. Het 
boek is echt bedoeld om voortdurend 
bij je te dragen (het is daarom ook 
een pocket), zodat je er elk vrij 
moment in kunt neuzen. 

Ik heb het over het Chess Training 
Pocket Book: 300 Most Important 
Positions and Ideas van Lev Alburt. 

Lev Alburt werd geboren in 
Orenburg, Rusland, op 21 Augustus, 
1945. Hij groeide op in Odessa aan 
de Zwarte Zee en werd daar driemaal 
kampioen van de Oekraine. In 1979 
bleef hij na een toernooi achter in 
West Duitsland en vestigde zich 

uiteindelijk in de VS. Daar werd hij 
eveneens driemaal landskampioen. 

Zijn schaakopleiding kreeg hij in 
Rusland van Botwinnik en, 
gewapend met die kennis en zijn 
eigen ideeen, startte hij in de VS zijn 
eigen schaakopleiding. Dat leverde 
hem de titel “Grandmaster of chess 
teachers” op. In zijn boek huldigt 
Alburt het volgende uitgangspunt: 
“To become a strong tournament 
player, you must indelibly carve into 
your chess memory a certain limited 
number of essential positions and 
concepts. The purpose of this book is 
to provide you with the 300 positions 
essential to becoming a strong 
tournament player.”  

Een interessante stelling! Kan die 
waargemaakt worden? 

Zo stelt hij bijvoorbeeld dat, om een 
sterke toernooi speler te worden, je 
geen honderden Koning en Pion 
eindspelstellingen hoeft te kennen, 
maar slechts 12 (en die staan 
allemaal in zijn boek, meldt hij er 
trots bij!). Die stellingen zijn dan 
wel dusdanig gecomponeerd dat bij 
de bestudering en uitwerking ervan 
meerdere eindspel ideeen en 
concepten voorbij komen. 
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Hij geeft hiervoor zelf het volgende 
voorbeeld, waarbij hij stelt dat bij de 
uitwerking ervan 50% van de kennis 
voorbij komt die een toernooispeler 
nodig heeft om Koning en Pion 
eindspelen goed te behandelen: 

 

Wit aan zet. 

Merk op dat er bij het diagram niet 
iets staat als "Wit aan zet maakt 
remise”. En dat is bewust. Alburt wil 
zo dicht mogelijk bij de praktijk 
blijven. In een toernooi partij is er 
ook niemand die aangeeft dat er 
“iets” in de stelling zit. Je weet 
alleen of je aan zet bent. 

In zijn uitwerking van het diagram 
(dat op de tegenoverliggende pagina 
gegeven wordt) schrijft hij het 
volgende (en verrassend genoeg laat 
hij zwart beginnen om te kijken hoe 
wit moet beginnen – iets om te 
onthouden bij het beoordelen van 
een stelling): 

It’s tempting to attack the pawn with 
1. ... Ke3, expecting 2. Kg2, the only 
way to protect the pawn. And it must 

be protected (must it not?) as all our 
chess experiences have “taught” us. 
Then 2. ... f4 wins the f3-pawn and 
the game.  

The King on the 6th rank in front 
of a non-Rook pawn always wins. 
This is one of those dozen or so 
maxims every 1600 player must 
know about pawn endings in order 
to become an Expert!  

Well, the f3-pawn is doomed. The 
only question is on which rank it will 
be taken. Thus, 1. ... Ke3? leads to 
only a draw after 2. f4 Kxf4 3. Kf2 
(Another key position to remember: 
Here f2 — the opposition! — is the 
only square to which the White King 
can move to for a draw).  

Black wins with 1. ... f4! (fixing the 
pawn on f3) 2. Kf2 Kd3 3. Kf1 Ke3 
4. Kg2 Ke2 0-1. Black won because 
he always had waiting moves while 
White didn’t. And now we can see 
that, with White to play, the only 
move to draw is 1. f4! (1. ... Ke4 2. 
Kf1 Kxf4 3. Kf2 =). 

Uit dit fragment blijkt meteen ook 
een beetje de zwakte van het 
gekozen format. Omdat er op de 
linker pagina twee diagrammen 
staan en op de rechterpagina de 
uitleg daarover, is er weinig ruimte 
om de achterliggende “ideas and 
concepts” uitvoerig toe te lichten.  
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Voor mij was bijvoorbeeld het feit 
dat een Koning op de zesde rij vóór 
zijn vrijpion altijd wint (tenzij het 
een a- of h-pion is) nieuw. En ook 
het concept oppositie wordt hier 
stiefmoederlijk (in één zin) 
behandeld. 

Maar we mogen geen oordeel vellen 
op basis van één voorbeeld, dus 
blader ik random door het boek en 
pik een ander diagram: 

 

Zwart aan zet. 

Voor dat je verder leest, probeer te 
kijken of je met zwart nog iets 
zinnigs kunt bedenken (je staat 
tenslotte een pion achter). 

De uitwerking van Alburt was als 
volgt: 

The position is correct — Black is 
down a pawn and is in deep trouble. 
Still, what is his best move? Well, in 
the actual game Black simply 
resigned! But unless you are playing 
against the World Champion, you 
should try 1. ... c5!?, hoping for the 
reckless 2. Nd5?? (now how to stop 
3.Re7# ?) and here comes the 

fireworks, 2. ... Rxf3+! 3. Kxf3 (3. 
Kg5 Rf7) 3. ... Bxe4+ 4. Kxe4 
stalemate.   
Note that the stubborn-looking 1. ... 
c6 leaves Black few practical 
chances 
after 2. Rc7, winning the second 
pawn because 2. ... c5 3. Nd5 now 
leads 
to a forced mate.  Give your 
opponent the chance to go wrong, 
especially when you have little or 
nothing to lose! (Lasker, Em. - 
Janowsky, 1909). 
 
Met andere woorden: je krijgt in het 
boek niet alleen schaaktechnisch 
advies, maar ook een paar tips voor 
de praktische kant van ons geliefde 
spelletje! 
 
Omdat het zo leerzaam en amusant 
is, nog een diagram: 
 

 
 
Wit aan zet 
 
Opnieuw een eindspel positie 
waarmee Alburt weer een bepaalde 
techniek wil duidelijk maken.  
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Hier is dat de gedekte vrijpion: 
 
1. a4! Ke5 2. axb5 (2. c4? b4 is a 
draw because Black now has his 
own 
protected passed pawn) 2. ... cxb5 3. 
c4 a4+ (3. ... b4 4. c5, and the Black 
King can’t stop both the c- and f-
pawns) 4. Kc3 bxc4 5. Kxc4. White’s 
King then captures the a-pawn and 
marches to the kingside to assist the 

advance of the f-pawn, giving White 
an easy win.  
 
Al met al een boek waar je met veel 
tips en tricks voor de praktische 
partij leert kennismaken. Als je ze 
allemaal kunt toepassen geloof ik 
zeker dat Alburt zijn stelling (zie 
begin van dit stukje) kan 
waarmaken! 
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Let’s play darts! 

Vier redenen voor schakers om naar het WK darts te kijken 

Peter Das 

Op donderdag 17 december begon in 
Londen het WK darts. Op het eerste 
gezicht liggen de schaak- en 
dartswereld mijlenver uit elkaar. 
Opvallend genoeg zijn er echter veel 
dartsliefhebbers onder de schakers. 
Op dit moment zijn er bij mijn weten 
drie Rode Lopers die de dartssport 
actief beoefenen en er is er minimaal 
een (ondergetekende) die dit in het 
verleden zeer fanatiek heeft gedaan. 
Hoe kunnen we dat verklaren? 
Misschien is het omdat er zowel 
overeenkomsten als grote verschillen 
tussen beide werelden zijn. De 
overeenkomsten zorgen voor 
herkenning en de verschillen zorgen 
voor compensatie van zaken die de 
schaker in zijn eigen sport mist. Al 
nadenkend hierover, kwam ik tot 
vier redenen waarom het voor 
schakers interessant kan zijn om de 
komende avonden af te stemmen op 
RTL7. 

1. Schakers kunnen veel van darters 
leren 

Darts is een psychologisch spelletje 
bij uitstek. Schakers die worstelen 
met de psychologische aspecten van 
de sport kan ik adviseren om eens 
met een topdarter te gaan praten. Als 
je hem zou vragen waar hij allemaal 
aan dacht op het moment dat hij die 

beslissende pijl moest gooien, zal hij 
je waarschijnlijk verbaasd aankijken 
en zeggen: “Waar ik aan dacht? 
Nergens aan. Waar zou ik aan 
moeten denken?” Als je dan om 
verduidelijking vraagt, zou hij 
toevoegen: “De pijl in mijn hand en 
het vakje waar hij in moest, waren 
op dat moment de enige dingen op 
de hele wereld die voor mij 
bestonden.” Topdarters kunnen zich 
onwaarschijnlijk goed concentreren 
op de taak die ze op dat moment 
moeten uitvoeren. Ze laten zich niet 
afleiden door gedachten als ‘deze 
moet raak, anders slaat mijn 
tegenstander toe’, of ‘wat zou m’n 
pa trots zijn als ik dit kan afmaken’, 
of ‘ik sta er nu zo goed voor, als ik 
dit nog weggeef ben ik echt een 
prutser.’ Toen de nummer 1 van de 
wereld, Michael van Gerwen het in 
de eerste ronde van dit WK heel 
spannend liet worden tegen een 
onbekende qualifier, zei 
commentator en ex-subtopper 
Roland Scholten daar het volgende 
over: “Verliezen schoot misschien 
wel even door hem heen, maar het 
was niet aanwezig in zijn gedachten. 
Gedachten bepalen hoe je in je vel 
zit en hoe je gooit.” Mooier zou ik 
het bijna niet kunnen verwoorden. 
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2. Darters zijn amusante personages 

Waar topschakers in het beste geval 
prima verzorgde heren in een net pak 
zijn, krijgen we op het hoogste 
dartspodium een keur aan bonte 
vogels van diverse pluimage te zien. 
De kleurrijke kapsels van Dimitri 
Reinderman zijn daarbij vergeleken 
kinderspel. Allereerst is daar 
natuurlijk Peter ‘The Snakebite’ 
Wright. Deze Schotse nummer vier 
van de wereld heeft een enorme 
slangenkop op de zijkant van zijn 
hoofd laten tatoeëren. Zijn kapster, 
met wie hij tevens getrouwd is, zorgt 
elke wedstrijd voor een felgekleurde 
hanenkam met bijpassende outfit. De 
uit Down Under afkomstige Simon 
‘The Wizzard’ Whitlock verschijnt 
met een al bijna even markant 
uiterlijk aan de oche. Met een 
pluizige sik van bijna 10 cm onder 
zijn kin en een dikke roodblonde 
vlecht die met gemak zijn achterste 
aantikt, doet hij denken aan een 
karakter uit een surrealistische 
tekenfilm. Dan is er natuurlijk ook 
nog de al eerder genoemde Michael 
van Gerwen. Vooral als na een 
slechte nacht de wallen onder zijn 
ogen nog wat geprononceerder zijn 
dan anders, lijkt het of je naar een 
aflevering van de Addams family zit 
te kijken, waarbij Uncle Fester pijlen 
naar het bord aan het smijten is. 

3. Bij darts valt altijd een beslissing 

Bij het topschaak eindigt de 
overgrote meerderheid van de 

partijen onbeslist. Dit tot grote 
frustratie van schaakmarketeers die 
al jaren proberen hun sport aan een 
minder saai imago te helpen. Het 
doemscenario dat de sport 
uiteindelijk een trieste remisedood 
zal sterven, duikt af en toe in de 
schaakwereld op. Darters hoeven 
daar niet bang voor te zijn. Elke 
partij darts op het WK eindigt in een 
beslissing. Een gelijk spel behoort 
bij de meeste dartstoernooien niet tot 
de mogelijke uitslagen. 

4. Darts is een televisiesport bij 
uitstek 

Van veel schaaktoernooien worden 
tegenwoordig via internet live 
streams uitgezonden. Tijdens grote 
delen van partij kan je zomaar het 
gevoel bekruipen dat je naar een foto 
in plaats van een video zit te kijken. 
De spelers zitten minuten lang 
onbeweeglijk over het bord gebogen. 
De partijen mogen dan interessant 
zijn om te volgen, om nou te zeggen 
dat je uren lang gefascineerd aan je 
scherm gekluisterd zit… nou nee. 
Ook dat is bij darts geheel anders. 
Alleen al om de hierboven 
beschreven bijzondere personages 
vormt de sport een goede basis voor 
een aantrekkelijk tv-evenement. 
Inhoudelijk is het echter ook zeer 
geschikt om verslag van te doen via 
de beeldbuis. Er zit tempo in het 
spel. De meeste legs duren niet 
langer dan twee minuten, met af en 
toe een uitschieter naar drie of vier 
als het uitgooien niet lukken wil.  
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Een dartspartij is dus eigenlijk een 
lange serie snelschaakpartijtjes van 
twee minuten per persoon per partij. 
En als dit lang gelijk op gaat, kan het 
ook nog eens razend spannend zijn. 

Wat de sport ook geschikt maakt 
voor de televisie is de kleine ruimte 
waarop het zich afspeelt. Het hele 
bord kan met één camerashot in 
beeld worden gebracht en daarnaast 
kan ook nog door middel van de 
splitscreentechniek op het gezicht 
van de darter worden ingezoomd. 
Daarboven op komt nog het publiek 
dat in carnavaleske sfeer helemaal 
uit zijn dak gaat om hun favorieten 
aan te moedigen. Het levert meer 
dan genoeg stof op voor een avondje 
vermakelijke televisie. 

Concluderend zou je kunnen zeggen 
dat het niet zo verwonderlijk is dat er 
veel dartsfans onder de schakers 
zijn. Schakers herkennen de 
urenlange concentratie die je onder 
hoogspanning moet opbrengen om 
een partij tot een goed einde te 
brengen en je kunt daar nog van 
leren ook. Tegelijkertijd zijn er 
elementen die je bij het schaken juist 
af en toe een beetje mist: de 
extravagante spelers, het tempo in 
het spel en de uitbundige sfeer. 
Probeer het gewoon eens. Dompel je 
een avondje onder in het wereldje 
dat darts heet en voordat je het weet 
ben jij ook verslaafd. 
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Nieuwe bestuursleden gezocht! 

Geurt van de Wal 

Ja, je leest het goed, we zoeken 
nieuwe bestuursleden. Twee om 
precies te zijn. Want per volgend 
seizoen houden John Temming en 
Kees Volkers er mee op. Spijtig 
maar begrijpelijk. Beide mannen 
hebben hun steentje meer dan 
bijgedragen, prettig samengewerkt 
ook, maar willen even ruimte voor 
wat anders. Tijd dus voor vers bloed.  

Vacature één is de lege plek die John 
achterlaat: materiaalcommissaris. 
Typische stek voor iemand die een 
concrete klus wil combineren met 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Aardige opstap misschien naar een 
andere functie in het bestuur. Beetje 
praktische inslag kan geen kwaad. 
Denk er eens over. 

Kees is secretaris, een bewerkelijk 
baantje: vergaderingen van leden en 
bestuur organiseren, verslag maken, 
bijhouden ledenadministratie, 
ingekomen post afhandelen, van die 
dingen. Dat is vacature nummer 
twee. Goed nieuws: er is al een 
geschikte kandidaat, namelijk Pieter 
Bakker. Die zit al in het bestuur en 
zou willen doorschuiven. De lege 
post die hij achterlaat is die van 

extern wedstrijdleider. Ook zo’n 
mooie concrete taak, tamelijk 
overzichtelijk ook. Hoewel, als we 
overgaan naar het door elkaar harken 
van KNSB- en SGS-competitie (zie 
elders in deze Balans), dan kon het 
nog wel eens een leuke puzzelklus 
worden. Wie durft? 

Kost het niet heel veel tijd om in het 
bestuur te zitten? Dat is een voor de 
hand liggende vraag. Het antwoord 
is nee. Tenzij je erg van druk doen 
houdt en van je eigen onrust 
organiseren en niks aan anderen 
willen/kunnen/durven vragen of 
overlaten. Dan wel. Maar als je 
houdt van goed overleg, vooruit 
kijken, meedenken en als het er echt 
op aankomt actie ondernemen en je 
verantwoordelijkheid pakken, dan 
niet. Het is dus net schaken, dat 
scheelt.  

Hebben we haast? Nee, we hebben 
geen haast, want pas eind volgende 
zomer is er weer een ALV die het 
nieuwe bestuur kiest. Zou zomaar 
weer een sterk team kunnen worden, 
wees welkom! 
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CHRISTMAS CAROLS IN PROSE 
 
Dubbelinterview in drie bedrijven 
 

 
 
Marjolein: ‘Er zijn wel dagen dat ik niks doe, maar er zijn absoluut geen 
dagen dat ik niks hoef’ 
 
Tanja: ‘Af en toe tot kookt de boel bijna over en dan zet ik subiet de rem 
erop’ 
 
Tekst: Marjolein Swinkels & Tanja Veenstra 
 
Precies 172 jaar en 4 dagen geleden 
kwam A Christmas Carol in Prose 
van Dickens uit. Drie dagen later 
was de eerste editie uitverkocht. De 
oude en verbitterde vrek Ebenezer 
Scrooge is een financier en 
geldwisselaar die zich zijn leven 
lang heeft gericht op het verkrijgen 
van meer geld en verder niets. Geld 
is belangrijker dan andere zaken, 
zoals vriendschap, liefde en de 

gedachte van het kerstfeest. 
Christmas? Humbug! Hij is 
gedoemd na zijn dood eeuwig rond 
te zwerven met lange, zware ketenen 
die hij tijdens zijn leven met zijn 
gierigheid en hebzucht smeedt. Op 
kerstavond krijgt hij drie geesten – 
‘the ghost of Christmas past’, ‘the 
ghost of Christmas present’ en ‘the 
ghost of Christmas yet to come’ – op 
bezoek die hem tot inkeer brengen 
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en hij verandert net op tijd in de 
royale, zachtaardige man die hij 
vroeger was. 
Vervang geld door tijd en dan blijkt 
dat dit oude kerstverhaal ook in 2015 
nog betekenis heeft… 
 
De geest van het verleden 
Marjolein: ‘Als kind uit een echt 
katholiek gezin – mijn ouders 
ontmoetten elkaar op een katholieke 
club – denk ik bij kerst van vroeger 
als eerste aan de nachtmis waar we 
altijd heen gingen. Al om tien uur 
vertrokken we uit Leidschendam 
naar de Sint-Jacobus de Meerdere-
kerk in Den Haag, die een prachtige 
nachtmis had. Daar stonden we dan 
een uur van tevoren al in de rij, 
kleumend van de kou, om maar als 
eersten naar binnen te kunnen 
stormen en mooie plaatsen vooraan 
te bemachtigen. Ik geneerde me dan 
wel een beetje, want dat paste niet 
bij de nederigheid die ik me 
voorstelde bij het geloof. De eersten 
zullen de laatsten zijn, dacht ik dan. 
Ik stelde mijn ouders ook altijd 
vragen over hun geloofsprincipes: 
“Wij hebben een mooie auto en een 
groot huis, maar moeten we niet de 
helft weggeven aan de armen?”  
Ik kan me ook herinneren dat ik me 
op die eerste rij in de kerk heel 
bewust werd van mijn lengte. De rest 
van de familie is maximaal 1.65 
meter lang, en daar zat ik dus tussen 
met mijn 1.85 meter. Ik hoorde de 
mensen achter mij denken: waarom 
gaat die pierlala vooraan zitten? Ik 
snap ook niet hoe het kan dat ik als 
enige zo lang ben. Als ik niet op 

mijn vader zou lijken, had ik me 
zorgen gemaakt. Ik ben een mutant, 
dat kan niet anders. Hoe dan ook, 
afgezien van deze kleine minpuntjes 
vond ik de nachtmis heel bijzonder, 
een louterende ervaring. Onder 
invloed van de muziek, die ijle 
stemmen bij het Agnus Dei en het 
Ave Maria – kippenvel! – en de 
galmende akoestiek kreeg ik iets 
dramatisch over me. Ik besloot dat ik 
mijn leven in dienst ging stellen van 
de behoeftige medemens, van 
gehandicapten, ouderen enzovoort. 
De volgende dag was dat weer over, 
hoor, maar daar werd ik bevangen 
door de goddelijke inspiratie van 
goedheid. Als we thuis kwamen rond 
een uur of twee ’s nachts gingen we 
met z’n allen aan een soort 
kerstontbijt: dan zaten we aan de 
thee, tulband en kersttimpen en 
gingen pas om een uur of vier 
slapen.  
Een ander dierbaar beeld dat ik heb 
is dat we elk jaar op kerstavond met 
z’n vieren om de cassetterecorder 
zaten – een tv hadden we niet – om 
te luisteren naar het hoorspel Marley 
and Scrooge, een bewerking van 
Dickens’ Christmas Carol die mijn 
vader in 1956 had opgenomen. Ja, 
echt: een cassetterecorder en een 
hoorspel! Nu niet meer voor te 
stellen, eigenlijk. 
Afgezien van de kriebelende wollen 
truien die ik aan moest – dat gevoel 
kleeft ook aan kerst – haalt kerst bij 
mij de goede herinneringen aan het 
katholieke geloof en de kerk naar 
boven. Mooi en licht. Niks 
verplichts, niks zwaars.’ 
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Tanja: ‘Bij ons thuis was het geen 
Festen, maar de sfeer was vaak een 
beetje gespannen tijdens kerst. Het 
was leuk hoor, we hadden een mooie 
kerstboom met echte kaarsjes, maar 
het was een heel zenuwachtig gedoe, 
er moest altijd een emmer water om 
de hoek klaarstaan. We waren niet 
christelijk, volkomen atheïstisch 
zelfs, maar we vierden wel kerst. Die 
boom was het project van mijn 
vader. Ik ben perfectionistisch, maar 
mijn vader was dat in het kwadraat. 
Hij was al in alle staten voordat de 
kaarsjes aangingen: zitten ze goed en 
staan ze wel recht? Van die 
ouderwetse kaarsjes met zo’n 
knijpertje, ik zie ze helemaal voor 
me. Ongelooflijk onhandig en 
gevaarlijk, natuurlijk. 
We zongen geen kerstliedjes en 
legden ook geen cadeaus onder de 
boom. Sinterklaas was meer ons 
ding. Er hingen chocoladekransjes in 
de boom die onze hond ook erg 
lekker vond. Ze waren altijd 
opvallend snel op. 
Speciaal was dat we in de huiskamer 
aten in plaats van in de keuken. Daar 
hadden we een lange tafel langs de 
muur, waar mijn moeder op een paar 
plekken spiegeltjes had geplakt 
zodat we een beetje oogcontact 
konden maken tijdens het eten. Voor 
mij was dat normaal, maar als ik er 
nu aan terugdenk… Wat een armoe 
eigenlijk; waarom aten we in 
hemelsnaam daar?! Met kerst aten 
we meestal iets van rollade of zo, 
mijn moeder kookte, de rolverdeling 
was traditioneel. 
Een kersttraditie was dat mijn oudere 
zussen en ik – ik heb daar licht 

traumatische herinneringen aan – 
met onze instrumenten voor mijn 
ouders optraden. Mijn zus Asja 
(hobo) was heel muzikaal en Warja 
speelde al honderd jaar viool, dus 
daar stond ik dan met mijn 
dwarsfluit, of mijn blokfluit zal het 
wel geweest zijn. Ik kon met geen 
mogelijkheid aan hen tippen, en er 
was sprake van enige rivaliteit. Ik 
blokkeerde daarvan en dan moesten 
we steeds opnieuw beginnen. Alles 
werd opgenomen op band en als je 
niet uitkeek werd het later tegen je 
gebruikt. 
’s Avonds deden we spelletjes, wat 
op een zeker moment minder 
gezellig werd, want mijn vader kon 
niet tegen zijn verlies. Boos, 
mopperen en vloeken. Mijn vader 
vloekte nogal makkelijk en niet 
alleen met kerst. Mijn moeder 
voerde in dat wie vloekte een 
dubbeltje in een potje moest doen, 
maar mijn vader ‘vergat’ dat steeds 
en ik van de weeromstuit ook. Waar 
je mee omgaat, word je mee besmet, 
dus op de kleuterschool zeiden ze: 
“Tanja is een leuk meisje, maar ze 
vloekt zo verschrikkelijk.” Ik heb er 
lang over gedaan om dat af te 
leren…’ 
 
De geest van het heden 
Marjolein: ‘Mijn associaties met 
kerst nu hebben een heel andere 
lading: werk dat niet afkomt, altijd 
maar haasten, een kerstvakantie vol 
verplichtingen. Het idee van vrije 
tijd, maar toch nergens aan toe 
komen.  
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Er zijn wel dagen dat ik niets doe, 
maar er zijn absoluut geen dagen dat 
ik niets hoef. Het zit allemaal in mijn 
hoofd, want je hoeft natuurlijk niks, 
dat moet je alleen van jezelf. Daar 
hebben veel mensen last van. Ik heb 
ooit een persoonlijke 
effectiviteitstraining gedaan, waar de 
eerste les een verbod kwam op het 
woord “moeten”. Wat je moet is 
waar je zelf voor gekozen hebt, 
waarvoor je zelf een verplichting 
bent aangegaan, dus we mochten 
alleen spreken over “willen”. Nou, 
dat moeten kreeg niemand eruit. Bij 
een oefening vrij associëren, waarbij 
de opdracht was alles op te schrijven 
wat er in je hoofd opkwam kwam er 
bij meer dan de helft een 
boodschappenlijstje uit met wat ze 
nog moesten doen. Ik maak mijn 
hele leven al lijstjes met alles wat ik 
nog moet doen. Pardon, wil doen. 
Ook van alle vrienden die ik nog… 
eh, wil zien. 
Aan de ene kant ben ik dus druk met 
van alles: mijn werk en daarnaast 
bijvoorbeeld met het uitwerken van 
de notulen voor de 
bondsraadvergadering van de 
KNSB, waaraan een groot deel van 
mijn kerstvakantie opgaat – erg leuk, 
maar het kost zoveel tijd! Aan de 
andere kant zit ik momenteel in een 
vreemd soort windstilte. Op 8 
november heb ik thuis een flinke val 
gemaakt, waarbij ik gekneusde 
ribben opliep. De dag erna ging 
Arend (20) nogal onverwacht het 
huis uit, Maurits (19) was al op 
kamers. Die eerste twee weken zat ik 
dus ineens alleen thuis en kon 

helemaal niets, ik zat de hele dag 
kookprogramma’s te kijken. Dat 
waren rotweken. Ik werd met andere 
woorden wel even met mijn neus op 
de feiten gedrukt: een leeg nest. 
Anders dan voorgaande jaren gaan 
we deze vakantie niet naar La haute 
Fourche in de Vogezen (waar vader 
Jacob een fietshotel runt/tv). En de 
jongens hangen ook niet in huis 
rond, ze zijn er gewoon niet meer. 
Het is nog een beetje onwennig en ik 
vind het best moeilijk. Ik moet 
oppassen dat ik niet inzak, dat ik op 
de bank ga zitten en denk: wat nu? 
Ik houd me voor het eerst van mijn 
leven bezig met de vraag: wat doen 
we met moeder met de kerst? En dan 
bedoel ik vooral mijzelf. Nou ja, niet 
letterlijk. Op eerste kerstdag ga ik, 
net als altijd, met de kinderen naar 
mijn vader. Tweede kerstdag is voor 
Ronald en zijn familie. 
Wat natuurlijk heel bijzonder is dat 
ik kerst nog steeds bij mijn vader 
(91) vier. Dat hij er nog is. Ik ben 
heel blij dat ik de jaren na de dood 
van mijn moeder, in 2008, nog 
zoveel tijd met hem heb. Vooral de 
afgelopen jaren zijn we erg naar 
elkaar toe gegroeid. Vroeger was het 
niet altijd makkelijk tussen ons. Dat 
had onder andere te maken met hoe 
hij in het leven (en het geloof) staat: 
zijn geloofsopvattingen strookten 
niet met de praktijk van mijn leven. 
Heel anders dan mijn moeder: die 
hield vooral van mensen en dat was 
de kern van haar geloof. Wat er 
verder volgens de Bijbel moest, daar 
had ze het niet over.  
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Uiterlijk lijk ik op mijn vader, maar 
ik heb meer het karakter van mijn 
moeder. Pas de laatste jaren ben ik 
mijn vader veel meer gaan begrijpen 
en kan ik hem accepteren zoals hij 
is: een hele lieve man, met een 
handleiding.’ 
 
Tanja: ‘Net als jij vind ik heel veel 
dingen leuk, en soms wordt het te 
veel. Dan zit ik in een trein die maar 
blijft rijden. Ik verlang wel eens naar 
een avond waarop ik niets hoef. Zo 
van: wat zal ik nu eens gaan doen? 
Ik ken dat niet, maar dat is natuurlijk 
een enorm luxeprobleem. Een les die 
er bij mij niet zo goed ingaat is dat je 
vrije tijd ook moet inplannen. De 
vraag is dan natuurlijk of ik dat 
gebrek aan tijd niet zelf creëer omdat 
ik daarbij floreer. 
Met coaching die ik ooit kreeg – en 
die eigenlijk eens in de zoveel tijd 
weer nodig is – moest ik elke week 
een dag vrij plannen, een kruis zetten 
in de agenda. Nou, ik geloof dat ik 
dat één week heb volgehouden, ik 
kon die discipline niet opbrengen. 
Het kan wel anders hoor, want vorig 
jaar heb ik het na een jaar keihard 
werken een half jaar rustig aan 
gedaan, maar zelfs met weinig werk 
krijg ik het op een gegeven moment 
weer druk. Af en toe tot kookt de 
boel bijna over en dan zet ik subiet 
de rem erop. 
Kerstvakantie is voor mij idealiter 
dus een periode van onthaasting, 
maar er komt nooit een f*** van 
terecht, dat is elk jaar zo. Twee jaar 
geleden werd Simon 60 en heb ik de 
hele kerstvakantie besteed aan het 

maken van een tijdschrift voor hem. 
Vorig jaar kwam mijn zus uit 
Frankrijk met haar vier kinderen 
logeren, dat was wel een hele 
bijzondere kerst. Dit jaar hebben we 
niets gepland, maar ja, dan sluipen er 
toch weer afspraken in. Zo gaat het 
altijd. Mijn agenda, waar ik eerst als 
een leeuw op ga liggen, slibt 
langzaam dicht. Sinds ik op mijn 
veertigste een ernstige burn-out heb 
gehad, ben ik extra gevoelig voor 
stress. Ook heb ik er een irreëel 
verlangen naar ‘niets hoeven’ aan 
overgehouden, dat lijnrecht staat 
tegenover al dat willen. Daar heb ik 
het met Simon vaak over, want wat 
is nou niets hoeven? Dat je een zee 
van tijd voor je hebt en daarna nog 
een zee. Ik hou niet van 
verplichtingen, en eigenlijk ook niet 
van werk, haha. Een echte prinses op 
de erwt. 
Simon en ik hebben allebei niet veel 
met kerst, we hebben nooit een 
kerstboom, misschien eten we een 
kerstkransje. We gaan altijd één van 
de twee kerstdagen naar zijn moeder. 
Tweede kerstdag doen we dit jaar 
iets nieuws: een avondje met Simons 
ex-vrouw, haar man en de kinderen, 
lekker samen eten en drinken, heel 
kerstig eigenlijk, we maken allemaal 
een gerecht. Simons dochter Janne 
had vorig jaar zo’n etentje belegd en 
dat was zo gezellig! Dat hadden we 
tien jaar geleden niet gedacht. Ik 
vind het heel bijzonder dat we het zo 
leuk kunnen hebben met elkaar, dat 
is nou iets waar ik heel vrolijk van 
word. Nou, als dat geen 
kerstgedachte is! 
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En verder is de kerstvakantie 
‘heilige’ tijd voor Simon en mij, 
want doorgaans vliegen we in en uit 
en zien we elkaar weinig. Heerlijk 
om samen te zijn, wandelen, vogels 
kijken of wat we het allerliefst doen, 
series – nu House of cards – kijken 
op de bank. Wijntje erbij, een zoutje, 
dat is opperst geluk! 
Heel veel tijd gaat zitten in mijn uit 
de hand gelopen zanghobby: 
repeteren, kerstoptredentjes, zingen 
met mijn oom, met jazzkwintet Yez, 
vocaal ensemble Chouette, een 
operaproject en nog veel meer. 
Laatst heb ik meegedaan aan de 
“meezing-Messiah”, met 600 
zangers. Ik moest er in anderhalve 
week 18 liederen in knallen. Ik ben 
niet zo spiritueel aangelegd, maar 
dat vond ik toch wel een bijzondere 
ervaring. Je bent één met een grote 
groep mensen en je zingt samen 
prachtige muziek in een wereld waar 
zoveel shit is. Je bent even in een 
cocon met z’n allen. Het is een 
religieuze ervaring, waar ik – ook al 
blijf ik atheïst – blijkbaar toch 
behoefte aan heb. 
Tegenwoordig zing ik met Chouette 
zelfs af en toe tijdens de dienst van 
het kerkje in Blauwkapel, zo’n 
mooie plek! We mogen daar 
repeteren, de diensten doen we als 
tegenprestatie. Sommige 
voorgangers spreken mij niet aan, 
maar andere hebben best mooie 
verhalen, politiek en 
maatschappelijk betrokken. Grappig 
dat ik dit nu allemaal meemaak. Van 
huis uit wist ik niks van kerkmuziek. 
Jezus, dacht ik de eerste keer, moet 
ik nou over Jezus gaan zingen? 

Tegenwoordig vind ik het heerlijk, 
zolang het maar in het latijn is. Ik 
ken intussen zeker 15 missen. 
Gaandeweg ben ik de religieuze 
muziek steeds meer gaan waarderen. 
En het allermooist is het om dat 
soort repertoire te zingen op de plek 
waarvoor het bedoeld is.’ 
 
De geest van de toekomst 
Marjolein: ‘Voor mij is nu de 
laatste levensfase ingegaan. Mijn zus 
vindt het onbegrijpelijk dat ik dat 
zeg, maar zo voelt het: de fase 
waarin je als ouder je eigen leven 
weer oppakt, tot aan de dood. De tijd 
dat je voor je kinderen zorgde is 
weg, als je geluk hebt komen ze bij 
je op bezoek. En tegelijkertijd zie ik 
in het leven van mijn vader mijn 
(verre) voorland. Ik moet zeggen dat 
ik daar wel vaak aan denk: hoe is dat 
nou, papa, om de hele dag alleen 
thuis te zijn? Ik wilde bijvoorbeeld 
langsgaan op zijn 91e verjaardag. 
“Nou”, zei hij, “dat is niet zo handig, 
want dat is een zaterdag en dan ben 
ik druk met de was.” Druk met de 
was?!! Oude mensen hebben een 
ander ritme waar ze aan hechten. Ze 
wachten liever drie weken op iets 
vertrouwds dan plotseling alles om 
te gooien. Mijn vader ook, die 
weken alleen vindt hij geen 
probleem als hij kan uitkijken naar 
het bezoek van zijn kinderen en 
kleinkinderen.  
En zo zal er later een moment komen 
dat mijn kinderen thuis door mij 
gebeld worden: “Niet schrikken 
hoor, maar mama is gevallen.” Nou 
ja, dat heb ik al gedaan, dus dat hoeft 
niet meer. 
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Vooruitkijkend realiseer ik me dat ik 
altijd voorrang heb gegeven aan de 
kinderen boven mijn vrienden. Als 
ik een van de twee moest helpen met 
een verslag of tentamen dan zei ik 
onmiddellijk het schaken af. Maar 
nu denk ik: hee, ik moet (wil?/tv) 
weer terug naar de mensen die ik 
eigenlijk een beetje heb 
verwaarloosd, maar die heel 
belangrijk zijn in mijn leven. Mijn 
vrienden. Dat is dus wel een erg leuk 
vooruitzicht, mensen om je heen die 
je al heel lang kennen, met wie je 
vertrouwd bent en met wie je leuke 
dingen kunt ondernemen. 
Of ik dan nog lid ben van de 
schaakclub? Jazeker! Want ik ben 
van plan Nico naar de kroon te 
steken. Hij werd lid toen hij 15 was, 
ik toen ik 24 was, dus ik loop 9 jaar 
achter. Maar serieus: ik wil mijn 
leven lang lid blijven van de Rode 
Loper, want als er de afgelopen 30 
jaar één rode draad in mijn leven 
was, dan was het wel de club. Het is 
het enige wat heel stabiel is gebleven 
en waar ik altijd op heb kunnen 
terugvallen, hoe lastig het ook was in 
mijn leven. Even de hectiek achter je 
laten, gewoon plaatsnemen achter 
een schaakbord, iemand de hand 
schudden, wegduiken in een partij en 
na afloop wat slap ouwehoeren aan 
de bar. De combinatie van je 
vertrouwd voelen, het spel heel erg 
leuk vinden, aan niemand iets 

hoeven uitleggen en onder de 
mensen zijn zonder dat het energie 
kost. Dat is een oase!’ 
 
Tanja: ‘Ik denk niet zoveel over wat 
er komen gaat, behalve over de 
nabije toekomst (what’s next?). Ik 
heb geen ouders meer, dus mijn 
familie bestaat uit mijn twee zussen, 
mijn 7 neven en nichten en mijn 
oom. Ook de dochters van Simon 
voelen als familie, net als zijn ouders 
en de tweede partner van zijn vader, 
die zijn er allemaal nog. Dat zal wel 
een keer ophouden en dan wordt het 
weer anders. 
Bij kerst in de toekomst denk ik aan 
Simon die met pensioen is, hij is nu 
61, ik werk dan nog wel. Nou ja, 
over twintig jaar natuurlijk niet 
meer, dan is Simon 81 en ik 73, 
help! We zijn tegen die tijd vast 
volledig onthaaste grootouders. 
Maar ’s ochtends ga ik gewoon 
lekker tennissen, zij het met 
ingetapete – of nieuwe? – knieën, en 
’s middags zingen, natuurlijk. Ook 
ben ik vast nog lid van De Rode 
Loper. Ik stel me zo voor dat ik dan 
met mijn looprekje (hoogst 
noodzakelijk na dat tennissen) 
aankom en ze in de zaal zeggen “O 
god, daar heb je haar weer. Tegen 
wie zullen we mevrouw Veenstra 
vanavond eens indelen?” En dan 
moet je na de partij nog met haar 
praten ook…!’ 
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Rode Lopers Combineren – aflevering 12 
 
Peter Das 
 
Het is weer kerstvakantie. En dus is 
er weer volop tijd om tactische 
oefeningen op te lossen bij de open 
haard. Hoewel… de open haard 
heeft zijn langste tijd wel gehad nu 
we door de opwarming van de aarde 
nauwelijks nog echte winters 
hebben. Maar goed, we gaan het niet 
over het stijgen van de mondiale 
temperatuur hebben, maar over het 
stijgen van de ratings (of in elk geval 
van de schaakkracht) van ons als 
Rode Lopers. Zoals we allemaal 
weten helpt het oplossen van 
tactische opgaven daarbij. Ik heb er 
daarom weer zes voor u 
geselecteerd.  
 
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 aanzienlijk meer 
tijd nodig hebben.  
 
De inzenders voor deze editie waren 
John Temming en Peter Hoogakker 
(hoewel laatstgenoemde zijn stelling 
al vele weken geleden had gestuurd). 
Ook René de Ruiter liet mij vorige 
week een mooie wending in zijn 
externe partij zien. John, Peter en 
René, hartelijk bedankt voor jullie 
bijdrage! Zoals gebruikelijk worden 
andere Rode Lopers weer 
opgeroepen 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. 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 Wit aan zet    Stelling 4 Wit aan zet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling 5 Wit aan zet    Stelling 6 Zwart aan zet 

Oplossingen achter in de Balans  
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De Rode Loper in de 4e Klasse KNSB? 

Henk van Lingen, competitieleider SGS 

In 2015 heeft de KNSB een 
Werkgroep Competitie ingesteld. 
Hierin participeren de 
competitieleiders van de diverse 
schaakbonden. In deze werkgroep is 
door diverse bonden de wens naar 
voren gebracht te onderzoeken of 
een 4e klasse KNSB-competitie is in 
te voeren. Aanleiding vormde de 
vaststelling dat de midweekse 
competities onder druk staan door 
vergrijzing, afname van aantal 
achttallen en de afnemende 
bereidheid 's avonds te reizen. De 
werkgroep ziet als ideaal 
competitiebouwwerk in Nederland: 
een grote landelijke competitie met 
promotie-degradatie regeling te 
spelen op de zaterdag, en daarnaast 
een (desgewenst regio 
overschrijdende) competitie voor de 
doordeweekse avond.   

Basisidee 

Het idee is dat schakers in Nederland 
meer mogelijkheden krijgen om te 
schaken. Iedere schaker (van welk 
niveau dan ook) zou deel moeten 
kunnen nemen aan een zaterdag 
competitie, aan een doordeweekse 
avond competitie, of desgewenst aan 
beide competities. In plaats van de 
huidige situatie, waarin er aan de 
onderkant van de piramide (de lagere 
klassen binnen de regionale 
competities) steeds meer schakers 
verdwijnen, ontstaat dan een situatie 

waarin we voor alle schakers een 
flexibel aanbod hebben (op zaterdag 
spelen, op een doordeweekse avond 
spelen, of beide). Elke speler mag 
derhalve in beide competities 
uitkomen, in elk voor één 
vereniging. 

Dit mag dezelfde vereniging zijn, 
maar ook verschillende 
verenigingen, zelfs binnen dezelfde 
regionale bond. De werkgroep is 
overigens van mening dat het 
bonden zou moeten vrijstaan om al 
dan niet voor deze landelijke 
zaterdag competitie te kiezen (4e 
klasse KNSB en verder) en staat een 
invoeringsmodel voor ogen waarin 
die vrijheid gegarandeerd is. De SGS 
is een van de initiatiefnemers van 
deze discussie. 

Promotie vanuit de promotieklasses 
naar de 3e klasse KNSB, en 
degradatie de andere kant op, komen 
te vervallen. Dit zal voortaan 
gebeuren naar en vanuit de 4e klasse 
KNSB. Regionale competities 
vinden alleen nog doordeweeks 
plaats, zoals binnen de SGS al het 
geval is. Bonden die mee willen 
gaan, behouden hun promotierechten 
naar de 3e klasse vanuit hun 
regionale promotieklasse. 
Deelnemende bonden zouden hun 
promotieklasse bij invoering kunnen 
laten opgaan in de 4e klasse KNSB.  
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Consequenties en besluitvorming  

De werkgroep heeft een 
discussiestuk opgesteld, waarin 
enige details worden uitgewerkt. Met 
dit stuk wordt feedback 
georganiseerd bij clubs en bonden. 
De voordelen lijken duidelijk. Naast 
de beschreven keuzevrijheid voor 
spelers kunnen kleinere clubs sterker 
wordende (jeugd)spelers makkelijker 
behouden, wanneer 'hogerop gaan 
spelen' niet meer automatisch leidt 
tot verlies aan speelgerechtigdheid 
bij de club waar men vandaan komt. 
Als risico's worden gezien: Wat is de 
impact op het zoeken naar invallers? 
Zijn er voldoende vrijwilligers voor 
bar etc. als de hele club speelt? Wat 
zegt een en ander over reisafstanden 
indien in een bepaalde regio maar  

 

 

beperkte belangstelling is voor één 
van de competities? 

De werkgoep bespreekt in februari 
2016 alle ontvangen reacties. 
Uiteraard ben ik ook benieuwd hoe 
Rode Lopers deze discussie zien, en 
of er onder ons leden zijn die graag 
(ook) op zaterdag zouden willen 
spelen.  Indien er voldoende 
draagvlak is, wordt gestreefd een 
voorstel voor invoering te hebben 
liggen op de eerste Bondsraad van 
2016. De Bondsraad is het hoogste 
orgaan binnen de KNSB. Hierin 
zitten vertegenwoordigers van 
bijzondere bonden, individuele leden 
en de 13 regionale bonden. De 
Bondsraad komt twee keer per jaar, 
samen met het KNSB-bestuur bijeen.  
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Verjaardagscadeautje 
 
XXXX XXXX 
 
De laatste tijd kreeg ik uit bepaalde 
hoeken kritiek op mijn vermeende 
'laffe' speelstijl. Inderdaad heb ik wat 
geëxperimenteerd met dubieuze 
wachtopeningen als de Leeuw en het 
Nijlpaard en risicoloze 
afruilvarianten. Dat die kritiek 
vooral kwam uit de hoek van 
roekeloze gelukszoekers als John 
Tembrandt  T. en  Vaasje Erica  V.  
was te verwachten, maar ze hadden 
wel een beetje gelijk. Voor gedurfd 
spel moet je echter inspiratie hebben 
en die was bij mij de afgelopen tijd 
een beetje zoek. Ik probeer dit 
seizoen de inspiratie weer terug te 
vinden en ik ben tot nu toe redelijk 
tevreden.     
Op mijn verjaardag trakteerde ik 
mijzelf weer eens op een ouderwetse 
draak, compleet met meer en minder 
correcte stukoffers. Maar 'correct' is 
in Den Draeck een relatief begrip. 
Gelukkig werkte mijn tegenstander 
een beetje mee. Speelt na en huivert! 
 
XXXX XXXX - XXXX XXXX 
Interne competitie 18-11-2015 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 
Pf6 5.Pc3 g6 6.f3 Lg7 7.Le3 0-0 
8.Lc4 Pc6 9.Dd2 Ld7 10.0-0-0 
Tac8 11.Lb3 Pe5 
Tot zo ver het gaapgedeelte van de 
theorie, die zich hier echter vertakt 
in allerlei varianten, die je beter niet 
door elkaar kunt halen.    

12.Kb1 Te8 13.h4 h5 15.Pe2 
De hoofdvariant gaat verder met het 
plan 15.Lg5 gevolgd door 16. g4 
 
15…Pc4 16.Lxc4 Txc4 17.b3 Tc8 
Ook voor de betrekkelijke leek 
allemaal nog min of meer bekend.  
F. geeft totaal gelijk spel. Met zijn 
volgende zet verraste wit mij.   

 
18.c4!?   
Deze zet was ik nog niet eerder 
tegengekomen. Maar slecht kan-ie 
niet wezen, want rekenbeest F. 
speelde hem in de analyse ook!  
Doch: 'Kan niet goed zijn!', dacht ik 
achter het bord, dus lag het voor de 
hand dat ik op zoek ging naar een 
manier om te profiteren. 
 
18…Lxa4!?  
Op gevoel. Ik krijg er sowieso twee 
pionnen voor terug, plus aanval, 
dacht ik. Het offer is echter niet 
helemaal correct, als zwart het 
nauwkeurig speelt. 
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19.bxa4 Txc4 20.Pc3 Db6+ 
21.Pdb5 Dc6 22.Tdc1 Tec8 
Dit was zo'n beetje de stelling die ik 
had verwacht. Maar hoe nu verder? 
Wit lijkt een bastion gevormd te 
hebben. F. geeft wit hier een plus. 
Gelukkig kwam wit mij tegemoet:  
 
23.Lh6? 
 

 
 
Een thematische zet in de draak en 
ook een begrijpelijke: wit wil de 

gevaarlijke zwarte loper afruilen. 
Met Ld4 had wit echter voordeel 
gehouden. Nu is zwart hem voor. 
 
23…Tb4+ 24.Ka1 Pxe4! 25.fxe4 
Txa4+ 26.Kb1 Tb4+ 
Dxb5 was hier al mogelijk. Op Pxb5 
volgt Ta1 mat. 
 
27.Kc2 Dxb5 28.Kd1 Lxh6! 
Het is grappig om de kracht van de 
zwarte loper te zien, terwijl die vijf 
zetten lang staat aangevallen. Wit 
kan echter niet slaan. Nu slaat de 
zwarte loper zelf. Zwart vreest Pxb5 
niet. Hij houdt dan een toreneindspel 
over met vier pluspionnen.  
 
29.Dxh6 Td4+ 
Hier gaf de witspeler op. Wat vroeg 
wellicht, maar begrijpelijk.  
F. geeft  -4,2.  
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Fee blijkt op hand Eerste 

Timo Können 

Door de terugkeer van verloren zoon 
Mike is het Eerste sterker dan de 
vorige seizoenen, en zo voelt het 
ook. De eerste wedstrijd, thuis tegen 
het niet heel sterke Doorn-
Driebergen 1, loopt gewoon goed. 
Jammer dat Henk en Seth na heel 
mooi spel een fout maken die voor 
hen alles bederft, maar daar staat het 
‘geluk van de sterken’ Chris en 
Majnu tegenover. Ze laten zich door 
hun slechte stelling niet 
ontmoedigen en winnen nog. Uitslag 
5-3. 

Dan uit in Maarssen tegen het 
‘competitievervalsende’ Vegtlust 1, 
waarvan je altijd maar moet 
afwachten hoe sterk het opkomt. 
Tegen ons is het volle bak met vier 
spelers van 2000 of meer, inclusief 
de nog maar zelden spelende Laura 
Bensdorp. Dan is het opeens niet 
meer zo duidelijk wie er favoriet is, 
en dat is aan het wedstrijdverloop te 
merken. Om een uur of 11 staat het 
3-3 en ziet de captain het somber in. 
Mike staat verloren, en is het 
eindspel van invaller Ernesto (dame 
en weinig pionnen tegen toren, loper 
en weinig pionnen) nu gewonnen of 
niet? Onze clubgenoot heeft 
gelukkig wel een grote voorsprong 
op de klok. Zijn tegenstander moet 
steeds a tempo zetten. 

Toen zwaaide de toverfee met haar 
stafje en kwam alles goed. Ernesto 

maakt zijn tegenstander met slimme 
manoeuvres hulpeloos en wint de 
partij. En op het moment dat alle 
omstanders hem de winnende zet al 
zien uitvoeren ziet Mikes 
tegenstander spoken, waardoor er 
toch nog een remisestelling op het 
bord komt. Wel kun je met het 
increment-tempo in principe 
doorgaan tot een van de spelers van 
uitputting sterft, en zoiets lijkt de 
Vegtlust-speler nog een tijdlang van 
plan. Maar uiteindelijk berust hij 
toch in puntdeling. Daarmee hebben 
we twee waardevolle matchpunten 
buitgemaakt, want we moeten maar 
afwachten op wat voor tegenstand de 
Maarssenaren onze concurrenten 
gaan trakteren. (Inmiddels heeft onze 
grootste rivaal En Passant 2 dezelfde 
uitslag, 4½-3½, geboekt tegen een 
Vegtlust waaraan drie van de vier 
sterke spelers ontbraken.) 

Een paar weken later gaat de 
voorstelling thuis verder tegen 
medekoploper BSG 3. De 
Bussumers proberen ons vergeefs 
angst aan te jagen door De Rat, 
overgekocht van Rivierenland, mee 
te nemen. Door de bank genomen 
loopt de wedstrijd wel soepel, tot 
Seth en Chris plotseling in goede 
stellingen het licht uitdoen. Dan is 
het 2½-2½ en hebben we dezelfde 
zenuwachtige 11-uursituatie als in 
Maarssen.  
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Henk D. staat al een partij lang met 
de rug tegen de muur. Hans N. heeft 
een mooi stukoffer gebracht, de 
juiste voortzetting niet kunnen 
vinden en is nu in moeilijkheden. 
Peter H. heeft een gewonnen stelling 
laten lopen en vraagt me wat hij 
aanmoet met het remiseaanbod van 
De Rat. (Een onsterfelijk zinnetje uit 
een forumbijdrage van Majnu komt 
onstuitbaar naar boven: ‘De Rat kijkt 
me aan met een gluiperige glimlach 
en biedt remise aan.’) Snel probeer 
ik iets te begrijpen van de inmiddels 
chaotische situatie op het bord van 
Hans. Majnu en toeschouwer 
Mitchel komen me te hulp door 
nadrukkelijk hun hoofd te schudden. 
‘Doorspelen’ blaf ik dus. 

Nou ja, in werkelijkheid gaat het wat 
beleefder, maar evengoed begrijpt 

Peter de boodschap. De hoop is dat 
we met wat geluk nog net gelijk 
spelen. Maar zie, daar komt de fee al 
weer aanvliegen. Ineens geeft De 
Rat een stuk weg. Hans kan zijn 
opponent voor zulke ingewikkelde 
(mat)dreigingen stellen dat de man 
door z’n vlag gaat. En Henk speelt 
remise: zijn tegenstander heeft 
afgewikkeld om een vrijpion naar de 
voorlaatste rij te loodsen, maar Henk 
heeft allang gezien dat die verloren 
gaat. Geen 4-4 dus, maar 5-3! 

Dat brengt ons vlak achter leider En 
Passant, twee matchpunten los van 
het peloton. Aangezien de 11-
uursfee duidelijk op onze hand is, 
hebben we vertrouwen in de 
toekomst. 
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Het hoofd koel gehouden 

XXXX XXXX 

Soms gebeurt het: je speelt tegen een 
veel sterkere tegenstander en die 
maakt al snel een grote fout. Dan 
moet je het ‘alleen nog even’ 
afmaken. Dat kan lelijk misgaan. Je 
loopt in een val, komt in tijdnood of 
de zenuwen slaan toe. Als je pech 
hebt alle drie en in omgekeerde 
volgorde. Kan je alsnog vol tranen 
naar de bar om het leed weg te 
spoelen. 

Op 18 november kwamen er en paar 
van die sterke mannen binnenlopen, 
namelijk het derde van Moira 
Domtoren. In de eerste ronde hadden 
ze Soest met 7-1 verpletterd. Nu 
wachtte hun Ons Grote Vierde. Daar 
zit ik aan het derde bord en daar had 
Moira op deze avond zijn kopman 
neergezet: XXXX XXXX. Rating 
1800, getructe speler. Zo begreep ik 
na afloop, ik kende de man niet. 

Op zet 16 maakt wit een grote fout, 
die hem een stuk kost tegen een 
pion. Opdracht één voor mij: niet de 
zenuwen krijgen, maar het hoofd 
koel houden. Dat lukte. Opdracht 
twee: liever niet in tijdnood komen. 
Dat lukte niet. Ik had op het eind 
minder dan 2 minuten. En de laatste 
opdracht - niet in een val lopen - die 
lukte weer wel, ondanks de tijdnood. 
Ook omdat de val niet deugde, 
waarover dadelijk meer.  

Ik publiceer de partij graag, want dat 
levert sowieso zalvende woorden op 
van Timo als hij aan het eind van het 
seizoen de partijen langsloopt die 
meedingen naar de spiegel, maar het 
niet hebben gehaald. Een gelukzalige 
gedachte, die warme woorden van de 
juryvoorzitter over Jouw Mooie 
Partij. 

Wit: XXXX XXXX (1792), Moira 
Domtoren 3 

Zwart: XXXX XXXX (1521), De 
Rode Loper 4 

SGS Tweede klasse B 

november 2015 

1.Pf3 d5 2.e4 c6 3.Pc3 e6 4.d4 Pd7 
5.exd5 exd5 6.Lf4 Pgf6 7.Ld3 Lb4 
8.0-0 0-0 9.Pe2 Ph5 10.Lg5 Dc7 
11.Pg3 Pxg3 12.fxg3 Te8 13.c4 
dxc4 14.Lxc4 Pb6 15.Pe5 Pxc4 

 

Vanaf zet 2 is alles nieuw voor mij, 
dus dit is alles ter plekke verzonnen.  
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Ik was in deze fase behoorlijk 
tevreden. De zwarte stelling kent 
geen zwaktes en ik heb een betere 
pionnenstructuur. Wit zit met een 
dubbelpion en een geïsoleerde e-
pion. Maar hij ruikt ook bloed op f7. 

16.Txf7?? 
Wit blundert. Het duurde even 
voordat ik zag dat ik gewoon met de 
dame kan terugnemen. Immers, na 
Pxf7 gaat de e-lijn open en komt 
veld e1 vrij voor een gedekte 
dubbelaanval, waarmee ik de dame 
terugwin. 

16.… Dxf7! 17.Pxf7 Te1+ 18.Dxe1 
Lxe1 19.Tex1 Kxf7 20.Te7+ Kg6 
21.b3 Kxg5 22.bxc4 Kf6 23.Te8 b6 
24.Tf8+ Ke7 25.Tg8 Kf6 26.Tf8+ 
Kg6 27.Kf2 Lb7 28.Tf4 Td8 
29.Ke3 Te8+ 30.Kd3 a6 31.h3 

 

Tja, hoe spel je dit nu uit? Met de 
toren achter de vijandelijke koning 
gaan rommelen leek mij geen goed 
plan, de ruimte is wat beperkt daar. 

Torens ruilen zou een idee zijn, maar 
hoe? Beetje oplopen op de 
damevleugel dan maar. 

31...c5 32.d5 b5 33.a4 
Dilemma: de aangeboden pion slaan 
of doorschuiven? Uitrekenen was 
geen beginnen aan vond ik, dus ik 
besloot op strategische grondslag. 
Daar kwam uit dat promoveren op 
een wit veld het meest kansrijk was, 
want ik heb een witveldige loper. 
Daarom: 
 
33…b4 34.a5 h5 35.g4 Lc8 
36.gxh5+ Kxh5 37.Tf7 Kg6 38.Tc7 
Lf5+ 39.Kd2 b3 40.g4 
Dit zijn van die grapjes waar je in 
tijdnood zomaar in kan stinken. Ik 
had minder dan twee minuten op de 
klok en zag gelukkig dat 40…Tb8 
niet gaat, omdat wit de loper met 
schaak slaat. 
 
40…Lc2 41.Txc5 
In deze fase van de partij had ik het 
gevoel dat ik het compleet uit 
handen aan het geven was. Ik vond 
die twee verbonden centrumpionnen 
van hem nogal sterk. Ook zag ik niet 
hoe mijn vrijpion kon promoveren. 
Naar veuren dacht ik daarom, het 
aftrekschaakje met de d-pion is te 
keepen. 
 
41...Kg5 42.d6+ Kf4 
Had wit even niet aan gedacht zei hij 
na afloop. Hij rekende op Kh4  
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43.d7 Td8 44.Td5?? 
 

 
Wit blundert voor de tweede keer, 
Nota bene in mijn tijdnood. Ik zag 

het gelijk, warm geluk stroomde 
mijn lijf in. Het punt is binnen. 
 
44…Le4! Td4 45.b2  
Wit geeft op. 
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Catwalk of Chess (deel II) 
 
Timo Können 
 
De vorige aflevering van dit 
tweedelige verslag over de 
Schoonheidsprijs 2014-2015 
eindigde met een vreselijke 
cliffhanger: het bleek dat de 
prijswinnende partijen nog moesten 
komen. Die volgen dus nu – in 
fragmenten die gelukkig langer 
kunnen zijn dan op de ALV – 
voorafgegaan door een partij die niet 
won maar wel de voorselectie 
haalde. De eerste drie partijen in 
deze aflevering komen van het 
forum, de laatste uit de Balans. Het 
is de jury opgevallen dat dit niet het 
jaar was van de offercombinaties 
(met de partij Daan Lensink – 
Almer, zie deel I, als uitzondering). 
In plaats daarvan stalen de 
onverwachte, ongebruikelijke en 
soms bizarre wendingen de show. 
Ook opvallend was dat in alle 
partijen uit de voorselectie het 
spektakel al in de opening begint. 
 
Duistere Das – De Korte Metten 
Vanwaar die eretitels? Omdat de 
andere spelers in deze aflevering ze 
ook kregen, bij de presentatie op de 
ALV. In een voor zwart verdachte 
variant van de Leeuw merkt Peter 
dat hij zich zijn voorbereiding van 
een half jaar eerder nog aardig kan 
herinneren. Vaak werkt 
voorbereiding indirect: omdat je 
weet dat er in een bepaalde stelling 

een oplossing moet zijn, vind je die 
ook. 
 

 
 
12…b4?! 
Misschien heeft Peter ongeveer dit 
gedacht: ‘Het lijkt erop dat ik een 
pion verlies door 13.Pe2 Pxe4. Dat 
kan niet kloppen, want ik weet dat 
de stelling goed is voor wit. Er moet 
dus een betere zet zijn.’ En die vindt 
hij dan ook. 
 
13.La4! 
Een leuke 1-ply weerlegging. 
 
13…Ld7 14.dxc6 Lxc6? 
Dit is erger dan de fout op de vorige 
zet. Doordat zwart Pc3 laat leven 
krijgt wit een enorm sterk veld op 
d5, vanwaar uit hij de zwarte stelling 
lam kan leggen. Na 14…bxc3 
15.cxd7+ P8xd7 16.bxc3 zou het 
witte voordeel binnen de perken 
blijven.  
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15.Pd5! 
Tempozet: zwart kan niet op e4 
slaan. Op 15…Pxd5 wint de 
kruispenning 16.Dxd5! Tc8 
17.Lxc6+ Dxc6 18.Dxc6+ Txc6 
19.Lxa7. 
 
15…Dd7 16.Lxc6 Dxc6 17.Pxf6+ 
We slaan het middenspel over en 
gaan meteen het eindspel in. Mijn 
computer vindt deze ruil en die op de 
volgende zet jammer van de sterke 
witte stukken, maar je kunt het ook 
een goede praktische beslissing 
noemen. Na bijv. 17.Dd3 blijft het 
ingewikkeld, terwijl het voordeel in 
het eindspel al uitgekristalliseerd is. 
Over dat eindspel vallen echter nog 
wel wat noten te kraken…  
 
17…Lxf6 18.Dd5 Dxd5 19.exd5 
e4? 
Au: d4 wordt weggegeven en een 
zwakke pion gecreëerd. Agressieve 
zetten zijn bij een 
ontwikkelingsachterstand meestal 
niet aan te bevelen, omdat je ze geen 
goed vervolg kunt geven. De witte 
stukken winnen nu nog meer aan 
activiteit.  

20.Pd4  
Even sterk als 20.Pd2.  
 
20…Lxd4 
Niet goed, zegt Peter, zwart geeft 
zijn beste stuk op. De dreiging 
Pb5/Pc6 was echter ook niet mals. 
De echte boosdoener is de vorige 
zet. 
 
21.Lxd4 
En vier zetten later staat het zo. 
 

 
 
27.Tb7? 
27.Lxa7 (niet door Peter genoemd) 
was wel zo eenvoudig. Nog sterker 
was 27.b4! (wel door Peter 
genoemd) om het paard van c5 te 
houden en later alsnog de pion te 
slaan.  
 
27…Pc5!? 
Zwart offert de d-pion op om de a-
pion te behouden, een kleine 
verbetering van zijn stelling. Wat 
niet wil zeggen dat hij reële 
remisekansen krijgt. 
 
28.Lxc5 dxc5 29.Txc5 Td7 
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30.Kf1? 
Zoals jurylid en eindspelkenner JT 
aangaf is 30.Tcc7! veel sterker. 
Logisch eigenlijk, twee torens op de 
zevende rij zijn bijna altijd dodelijk. 
Na 30…Txd5 31.g3 is een mogelijk 
vervolg 31…Ta5 32.Th7 met mat, of 
31…Kf8 32.Txa7. 
 
30…Tad8 31.Ke2 
Weer: 31.Tcc7!  
 
31…Ke7? 
Doordat zwart in de penning gaat 
staan kan wit nu dreigen met ruil van 
alle torens. Het beste was 31…f4 
(dreigt de koning op te sluiten) 
gevolgd door Txd5.  
 
32.Tcc7 Kd6?? 
Een dubbel vraagteken voor deze 
principiële fout, waar Peter gek 
genoeg niets over zegt. Wit krijgt 
zomaar de kans om een 
pionneneindspel met twee pionnen 
extra in te gaan. Zo’n eindspel is in 
normale gevallen – wat dit is – 
eenvoudig gewonnen. Zwart zou 
32…Txc7 33.Txc7+ Kd6 34.Txa7 

Kxd5 moeten proberen, als hij 
tenminste wil doorspelen.  
 
33.Txd7+ Txd7 34.Tb5? 
Zie vorige opmerking: 34.Txd7+ 
beslist meteen. Peter geeft daarna 
een subtiel computervariantje met 
34…Kxd7 35.b4!?, maar de meeste 
schakers zouden niet moeilijk doen 
en automatisch de d-pion dekken 
met 35.Ke3 Kd6 36.Kd4. 
 

 
 
Aangezien dit blijkbaar ook voor 
behoorlijk sterke spelers als Peter en 
René niet vanzelf spreekt, volgt hier 
van jurywege het standaardrecept 
om zo’n eindspel te winnen. Het 
algemene idee is: als er geen stukken 
op het bord staan is een vrijpion een 
fatale handenbinder voor de 
vijandelijke (‘zwarte’) koning. Het 
codewoord daarbij is tijdverlies. 
Wanneer de ‘witte’ koning op 
rooftocht gaat, moet de zwarte – die 
vaak toch al naar achteren is 
gedrongen door de pion – eerst die 
pion slaan voor hij ook iets kan 
doen. Daardoor krijgt hij haast altijd 
een te grote achterstand in tempi.  
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Om het diagram als voorbeeld te 
nemen: zwart kan eerst nog een paar 
zetjes met zijn g- en h-pion doen, 
maar daarna moet hij met zijn 
koning spelen. Dan doet wit Ke5 en 
de zwarte koningsvleugel valt. Zwart 
komt te laat als hij probeert op de 
damevleugel hetzelfde te doen. 
 
Eén pluspion is dan ook vaak al 
genoeg om een pionneneindspel te 
winnen: als je er een vrijpion mee 
kunt maken, kun je vervolgens 
bovenstaand recept toepassen. In 
toreneindspelen (met elk één toren) 
zie je mensen met een pion minder 
er dus ook alles aan doen om te 
voorkomen dat hun toren geruild 
wordt, het tegengestelde van wat 
René deed. 
 
Overigens kan wit in de 
diagramstelling ook nog sneller 
winnen door met b4-b5-b6 een 
tweede vrijpion te maken, want een 
koning kan twee om beurten 
opmarcherende pionnen niet allebei 
tegenhouden. In de partij worden de 
torens later alsnog geruild. Grappig 
genoeg wint Peter dan toch volgens 
het standaardrecept, omdat er geen 
andere manier meer is. 
 

 
 
44.Kxg5 Kxd5 45.Kxh5 
Typisch het soort situatie waar het 
recept op uitloopt. Wit heeft zijn 
eerste vrijpion opgeofferd en wint nu 
door er nog een keer een te maken, 
die niet meer tegen te houden is. Als 
de tegenstander ook vrijpionnen 
maakt komen die te laat. Vaak (ook 
hier) hoef je daar nauwelijks voor te 
rekenen. Negen zetten later staat het 
zo. 
 

 
 
Zwart komt vier tempi te kort. Na 
53.Da1 gaf hij het op. Korte 
jurysamenvatting van de partij: een 
leuk gespeelde opening, een 
overgeslagen middenspel en een 
eindspel met te veel fouten. 
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Almachtige Almer – Crisis Chris 
Na Chris’ nederlaag in deze partij 
was er op het forum wat discussie 
over de vraag of de variant die hij 
speelde nu de Nooit- of de 
Ooitwinnikvariant moest heten. 
Inmiddels heeft Chris die kwestie in 
zijn voordeel beslecht met een 
overwinning in zijn volgende 
ontmoeting met Almer. Nu moet hij 
wel doorpakken, anders wordt het 
straks de Ooitwonnikvariant. 
Variaties op de naam even 
daargelaten laat de partij een voor de 
Botwinnikvariant typerend beeld 
zien. Zwart wil zijn pionnen op de 
damevleugel opspelen, waar zijn 
koning staat, en dat geeft scherpe 
verwikkelingen. 
 

 
 
Voor de hand liggend, zoals Almer 
aangeeft, is 17…exd5 18.axb4 cxb4, 
waarna de kansen ruwweg gelijk 
zijn. Zwarts pionnenmassa is 
ongeveer evenveel waard als de 
witte dreigingen tegen zijn koning. 
Chris speelt echter 17…Pe5?!, wat 
op zich z’n merites heeft: het paard 
wil naar d3 en pion d5 wordt extra 
onder druk gezet. 

18.De2 
Heeft Chris de röntgendreiging tegen 
e6 over het hoofd gezien? In elk 
geval had hij nu toch 18…Pd3 
moeten doen. Na 19.dxe6 Lxg2 
20.Kxg2 houdt hij namelijk stand op 
e6 met 20…Dc6+! – zoiets zie je bij 
vooruitberekening gemakkelijk over 
het hoofd – 21.Kg1 fxe6. Na 22.axb4 
cxb4 ontstaat deze stelling. 
 

 
 
‘Wit staat beter,’ schrijft Almer, een 
vermoedelijk van de computer 
overgenomen oordeel. De jury vond 
het moeilijk om achter het bord 
behoorlijke zetten voor wit te vinden 
en denkt dus dat zwart in de praktijk 
minstens gelijke kansen zou hebben. 
Blijkbaar trekt Almer zulke situaties 
aan, want over de stelling na 
15…Ld6 in Lensink–Almer (zie de 
vorige Balans) was iets soortgelijks 
te zeggen. Chris van zijn kant lijkt te 
denken dat hij tijd moet winnen om 
e6 te dekken en speelt 
 
18…Dxa4? 
Zonder paard op d3 krijgt zwart geen 
tegenspel.
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19.axb4! 
Handig, de dame kan het paard toch 
niet dekken.  
 
19…Dd7? 
In plaats van de damevleugelpionnen 
in de steek te laten kon zwart met 
19…Dxb4 20.Dxe5 Ld6 21.De2 
exd5 zijn stelling nog redelijk bij 
elkaar houden.  
 
20.Txa7! 
Opnieuw hoeft wit het paard niet te 
slaan, aangezien 20…Pd3 faalt op 
21.dxe6! fxe6 (gedwongen) 22.Txb7 
met snelle beslissing.  
 
20…exd5 Gauw het slaan op e6 
voorkomen. 21.Dxe5 
 

 

Met een stelling die gewonnen is, zij 
het niet op een triviale manier. In de 
rest van de partij voert Almer heel 
handig de druk op tot Chris definitief 
instort. 
 
 

 
 
Er dreigt 29.Lh3 Dxh3 30.Txc6+ en 
mat. Alleen met 28…Kb7 zou zwart 
nog even verder kunnen spelen.  
 
28…Db7? 
Z.s.m. uit de penning, maar zwart 
vergeet iets.  
 
29.Lh3+ (G)almer luidt de 
doodsklokken. 29…Td7 30.Dd6 
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De penningen zorgen voor een mooi 
beeld. Lc6 is niet meer te dekken en 
daarna valt ook de rest van de 
stelling. Chris probeerde nog 
30…Te6, maar gaf het na 31.Lxe6 
op.  
 
Minpunt van deze partij is de 
eenzijdigheid: na twee 
openingsfouten komt zwart er niet 
meer aan te pas. Het is echter wel het 
inventieve en fraaie spel van Almer 
Toby dat daarvoor zorgt, en daarom 
kent de jury hem voor deze partij een 
eervolle vermelding toe. 
 
Mosterdgas Majnu – Petroleum 
Prins 
In de ruilvariant van het Slavisch 
haalt Majnu twee stellingen door 
elkaar, wat tot een vroege uitglijder 
leidt.  
 

 
 
5.f3? e5! 
 
Wit heeft nu een probleem met d4 
omdat op 6.dxe5 sterk 6…d4 zou 
volgen. Hij heeft ook een probleem 
met e4, de zet die hij wil spelen, 

omdat zwart Lb4 en Dh4+ heeft. In 
het vervolg komt het centrum zo 
onder druk te staan dat wit een pion 
moet opgeven, maar heel alert slaagt 
Majnu erin daar nog wat 
compensatie voor te krijgen.  
 

 
 
Wit heeft zichzelf met 9.d5 een 
sterke pion bezorgd. Het beste voor 
zwart is de terugtocht 9…Pb8, die de 
mogelijkheid Dh4+ erin houdt voor 
het geval dat wit op e4 slaat.  
 
9…exf3?! 
De eerste van vier opeenvolgende 
fouten, waardoor de witte 
compensatie voor de pion groeit van 
‘matig’ naar ‘overweldigend’. Majnu 
toont zich een aanhanger van de 
achtenswaardige Rode Loper-traditie 
dat het onbeleefd is te wijzen op de 
vergissingen van je tegenstander, en 
slaat in zijn commentaar de eerste 
drie fouten over. De jury voelt zich 
gerechtigd de traditie deze keer naast 
zich neer te leggen, om duidelijk te 
maken dat de witte overwinning niet 
uit de lucht komt vallen. 

 



39 
 

Met 9…exf3 speelt Jan conform zijn 
stijl op activiteit, maar zijn probleem 
is dat hij er vooral wit mee aan een 
actieve stelling helpt. Om te 
beginnen wordt het witte paard 
ontwikkeld.  
 
10.Pxf3  
Jan heeft vast ook een beetje 
gehoopt op het door Majnu 
aangegeven 10.dxc6?? f2+ 11.Ke2 
fxg1P+! 12.Ke1 (12.Txg1 Lg4+) 
Dh4+ 13.g3 De4+. 
 

 
 
10…e4?!  
Geeft de dame het prachtige veld d4 
cadeau. Nodig was 10…Pce7 
(teruggaan naar b8 heeft nu geen nut 
meer), al staat zwart ook dan na 
bijvoorbeeld 11.Lb5+ (11.d6 Pc6) 
Ld7 12.De2 f6 13.d6 onder een 
vervelende druk.  
 
11.Pg5 Pe5?  
Begrijpelijk dat Jan geen zin heeft 
om met 11…Pb8 zijn enige actieve 
stuk terug te ontwikkelen, maar het 
was toch nodig. Op dit moment was 

11…Pce7 ook niet goed, omdat wit 
na 12.d6 Pc6 (anders is Lb5+ 
vervelend) verdergaat met 13.Lc4.  
 
12.Dd4! 
De combinatie van dame, paard en 
pion wordt nu enorm sterk.  
 

 
 
12…f6?  
Fout nummer vier: het paard krijgt 
de grazige weide e6 aangeboden. 
12…Df6 13.Pxe4 Dh4+ gaf meer 
kansen om het wit nog moeilijk te 
maken.  
 
13.Lb5+ Ld7 14.Pe6 
 ‘Heerlijk om dit soort zetten uit te 
voeren!’ (Majnu)  
 
14…De7?!  
Met 14…Da5 kon zwart c7 blijven 
dekken, terwijl Lb5 twee keer staat 
aangevallen. Maar varianten als 
15.Pxg7+ Kf8 16.Lxd7 Pxd7 
17.Pe6+ zagen er zo hopeloos uit dat 
Jan liever een kwaliteit geeft om in 
troebel water te vissen.  
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15.Pc7+ Kf7  
 

 
 
16.d6!  
Deze zet, die Jan niet had zien 
aankomen, smoort zwarts 
rommelkansen in de kiem. Na 
16.Lxd7 had hij het nog met 
16…Pd3+ 17.Kf1 Dxd7 kunnen 
proberen.  
 
16…Dd8  
Hier zou op 16…Pd3+? gewoon 
17.Lxd3 komen.  
 
17.Dd5+ Kg6!  
Opnieuw praktisch gespeeld. Wit 
krijgt geen tijd om te rokeren, als hij 
tenminste de toren op a8 wil hebben. 
Na 17…Kf8 18.0-0! zou 18…Tc8 
falen op 19.Dxe5.  
 
18.Lxd7 Dxd7 19.Dxe4+ Kf7 
20.Dd5+  
Even weer de pion dekken.  
 
20…Kg6 21.Pxa8  
En met een toren meer en een 
geweldige vrijpion staat wit totaal 
gewonnen. 

 

 
 
Maar zoals Majnu schrijft: Jan heeft 
zeven levens, dus om een punt te 
scoren moet je hem zeven keer 
verslaan. In het vervolg weet zwart 
met een toren minder inderdaad nog 
complicaties te scheppen. Wit blijft 
echter sterk spelen: hij activeert 
rustig zijn stukken en vangt onder 
teruggave van wat materiaal ook de 
laatste dreigingen op. Zo wint hij een 
partij die van zijn kant, met 
uitzondering van de misgreep in het 
prille begin, foutloos is. Voor deze 
originele en sterk gespeelde pot kent 
de jury Majnu Michaud dan ook een 
eervolle vermelding toe. 
 
Krankzinnige Kamminga – 
Meedogenloze Mitchel 
Jaap en Mitchel weten met gezonde 
zetten (1.d4 c5 2.d5 e5 3.e4 d6 4.f4 
f5) al bijna meteen een stelling op 
het bord te krijgen die, zoals Henk 
D. meldde, in ChessBase maar vier 
keer voorkomt (de eerste keer wel al 
in 1841). 
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Jaap let even niet op en wordt na 
5.fxe5?! verrast door 5…Dh4+. Na 
het antwoord  
 
6.Kd2  
(6.g3 Dxe4+ zou immers een toren 
kosten) kan Mitchel zonder grote 
gevaren een pion winnen met 
6…Dxe4, want wit kan de pionnen 
op d5 en e5 niet allebei houden. 
Maar hij houdt liever met 6…fxe4 
dreigingen tegen de witte koning in 
de stelling: het paard kan niet naar f3 
en wit moet met Df2+ en Lh6+ 
rekenen. De keerzijde is dat wit met 
7.e6 een wig in de zwarte stelling 
drijft. 
 

 

De situatie is in evenwicht, maar dat 
is er dan wel een van de (zeer) 
dynamische soort. Beide spelers zijn 
merkbaar in hun element. Mitchel 
speelt op buigen of barsten verder 
met 7…g6, om meteen Lh6+ bij de 
hand te hebben. Het kost hem na 
8.Lb5+ wel de rokade, dus 
misschien was 7…a6 toch wel een 
goed idee geweest – er was geen 
haast, want consolideren kost wit 
veel tijd. Ook in het vervolg 
versmaadt Mitchel de mogelijkheid 
om met a6 de lastige loper terug naar 
e2 te dwingen. 
 

 
 
Iets later heeft hij met 10…Df5 het 
witte paard aangevallen, wat tot een 
leuke uitwisseling van pointes leidt. 
Het paard zou naar f4 kunnen, maar 
Jaap last een handigheidje in.  
 
11.Tf1!  
11…Dxh3 12.Txf8+ is immers niet 
aan te raden.  
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11…Lh6+  
De loper wordt gered en wit staat 
schaak, terwijl zijn paard op h3 
hangt. Stukwinst voor zwart dus? 
Nee, 12.Pf4 lost beide problemen 
op. Het voor de hand liggende 
12…Dxd5+ met dameruil was nu 
waarschijnlijk de beste voortzetting: 
13.Ke1 Dxd1+ 14.Kxd1 a6 15.Le2 
Pe7 en het ziet ernaar uit dat de pion 
op e6 gaat vallen. Maar afwikkelen 
is niet Mitchels stijl. Hij speelt 
12…Pe7 om d5 en e6 te veroveren 
zonder dames te ruilen. Helaas, dat 
kan niet, zo zal blijken.  
 
13.Ke1!  
Een uitroepteken waard, ook al ligt 
de zet voor de hand. d5 is ineens 
twee keer gedekt en het paard is 
ontpend, zodat de zwarte dame zich 
ongemakkelijk begint te voelen.  
 

 
 
13…g5?!  
Deze zet kon beter met 13…a6 
worden voorbereid: na het 

gedwongen 14.Le2 kan de witte 
dame niet naar h5.  
 
14.Dh5! 
Wit neemt de aanval over.  
 
14…gxf4  
14…Lg7 15.Ph3 Dxd5 16.Lxg5 was 
duidelijk niet goed, maar nu zien de 
zwarte pionnen er lichtelijk dreigend 
uit en d5 gaat vallen, toch? 15.Dxh6  
 

 
 
15…Pxd5?  
Na het noodzakelijke 15…Dxd5 
16.Txf4 heeft wit allerlei dreigingen, 
bijvoorbeeld 16…Lxe6 17.Tf8+ en 
het paard op e7 valt, of 16…Dxe6 
17.Txf6 en er volgt 18.Txd6+. Wat 
Mitchel doet lijkt veel beter, maar er 
zit een truc in de stelling.  
 
16.e7+! 
Nu ziet hij het ook: op 16…Kxe7 
(om d6 te dekken) komt 17.Dg7+. Er 
is niet beter dan  
 
16…Pxe7 17.Dxd6+  
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Met een voor wit gewonnen stelling: 
zowel de zwarte koning als de 
pionnen rondom het centrum liggen 
onder vuur. Jaap laat er in het 

vervolg geen gras over groeien en 
zet zijn tegenstander in korte tijd 
mat. 

 
De jury heeft genoten van deze 
partij, waarin de ongewone 
stellingen door beide spelers sterk 
werden behandeld – het 
doorslaggevende verschil met de 
twee partijen die een eervolle 
vermelding kregen. Jaap Kamminga 
wint dan ook de Schoonheidsprijs 
van het seizoen 2014-2015. 
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Oplossingen Rode Lopers 
combineren – aflevering 12 

Stelling 1: René de Ruiter – Jelmer 
van Aken 
DRL4 – Magnus 1, SGS competitie, 
12.9.2015  
Zwart heeft een toren geofferd voor 
een gevaarlijke aanval. Hij had echter 
iets over het hoofd gezien in zijn 
berekening. René strafte dat keurig af 
met 1. Qe6+! De pion op e3 gaat 
verloren en daarmee is de aanval 
volledig geneutraliseerd. 
 
Stelling 2: Leo Keijzer – Peter Das 
DRL2 – Oud Zuijlen 3, SGS 
competitie, 25.11.2015 
1.Df3! Het is helemaal uit. Zwart kan 
de Dame niet nemen in verband met 
Txc8 mat. Overigens overzag wit deze 
killer, maar won later wel de partij. 
 
Stelling 3: Peter Das - René de 
Korte (analyse diagram) 
Interne competitie DRL, 16.12.2015 
 
Reeds twee zetten voor de totstand-
koming van deze stelling misrekende 
René zich ernstig wat hem een stuk en 
de partij kostte. In de analyse dachten 
wij beide dat er niet zoveel aan de 
hand was voor zwart. De dame staat 
immers twee keer gedekt. De engine 
is zoals altijd weer onverbiddelijk: 
1.Lxf6 gxf6 2.Pxd5! cxd5 3.Da4+! 
Zo zie je maar hoe gevaarlijk het kan 
zijn om je koning in het midden te 
laten staan. 
 
Stelling 4: Peter Hoogakker – Chris 
Lutz 
Interne competitie DRL, 27.05.2015 

1. Bd8! g5 Het enige om mat te 
voorkomen. Zwart maakt ruimte voor 
zijn koning. (Na 1... Txd8 volgt 2. 
Txf7+ Kh8 3. Th7 mat) Hier miste 
Peter 2.e7! Txd8 3.Txd8 1-0 Peter 
speelde 2.Txf7+ wat ook goed is voor 
de winst, maar het gaat allemaal wat 
minder gemakkelijk en snel. 
 
Stelling 5: John Temming – Marcel 
Scholten 
Interne competitie DRL, 18.11.2015 
 
Wit speelde in deze stelling nogal 
automatisch 1.Kd1 om de pion af te 
stoppen. Maar wit had een veel 
sterkere voortzetting. 1. Txg7! Pd7 
(1... f2 kan uiteraard niet in verband 
met 2. Lc7 mat!)  2. Tg6+ Ke7 3. 
Te6+ Kf7 4. Kd2 e4 5. Lc7 Pf6 
6.Lxf4 en zwart komt niet verder met 
zijn pionnen. 1-0 
 
Stelling 6: Henk Dissel – Chris Lutz 
Interne competitie DRL, 11.11.2015 
 
Wit dreigt mat met Pc6. Er zijn 
verschillende manieren om dit 
voorkomen, maar er is maar een 
waarbij zwart niet in het nadeel komt. 
1... Dxe3+! 2.Txe3 Lh6 3. Pc6+ Lxc6 
(na 3... bxc6 4. Db4+ Kc8 5. Da3 
Lxe3+ 6. Kb1 Kb7 7.dxc6+ Lxc6 
8.Lxe3 ontstaat een zeer scherpe 
stelling met waarschijnlijk gelijke 
kansen.) 4.dxc6 Lxe3+ 5.Kb1 The8 
Zwart heeft genoeg compensatie voor 
de dame: een toren, een loper en een 
gedekte vrijpion op de zesde rij. 
Critter ziet de stelling als gelijk, 
Stockfish oordeelt 'Black is slightly 
better' Henk won uiteindelijk de 
partij. 
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Fragmenten uit de Kelder 

Henk van Lingen 

Tijdens ronde 13, eind november, 
drukte een glunderende René de 
Ruiter mij zijn notatieformulier in 
mijn aarzelende hand: "Hier, 
wellicht iets voor het krantje". René 
had zojuist gewonnen van Groene 
Loper Benjamin Visser, en met het 
krantje bedoelde hij natuurlijk ons 
onvolprezen clubblad. 

Doorgaans verdwijnen de partijen 
van René als prop papier onder een 
tafel, maar kennelijk had hij nu een 
fraaie wending gecomponeerd. Thuis 
had ik die week uiteraard geen tijd er 
verder enige aandacht aan te 
besteden, maar twee weken later 
kreeg ik alweer zo'n formulier 
toegestopt. "Hier, misschien heb je 
er nog wat aan". Het betrof René's 
overwinning op jeugdspeler Jelmer 
van Aken van Magnus Leidsche 
Rijn. Daar sta je dan, ik kan die 
dingen moeilijk zelf tot prop 
verwerken. Dus nu ik voor de Balans 
een stukje moest tikken over de 
KNSB competitie (zie elders), lagen 
die formulieren mij nog aan te staren 
op m'n bureau. 

Afijn, ik ben met m'n 
schaakprogramma maar eens door de 
zetten geklikt, en bedacht me dat het 
wellicht aardig is een stukje te 
concipiëren met fragmenten uit de 
kelder van onze interne competitie. 
Onder de kelder versta ik alles onder 
plaats 40 op de ranglijst. Het is het 

domein van de pretentieloze 
schuivers en zwoegers zoals steller 
dezes. Het domicilie van de dromers. 
De residentie van de remisemakers 
(niet verloren!). Het thuis van de te 
laat begonnenen. Kortom, het betreft 
de ruggegraat van onze club. Zij die 
bepaald niet in schaken uitblinken, 
maar toch blijven komen. Omdat er 
immers zoveel meer is op een 
clubavond dan het banale schuiven 
met houtjes. 

Visser - De Ruiter 

De partij Visser - De Ruiter dus. 
Wanneer ik de zetten laat passeren, 
ontvouwt zich een onorthodox 
partijverloop. Wijsheden als een stuk 
maar één keer spelen in de opening, 
geen paard aan de rand, profylaxis, 
het zijn zaken waar wij in de kelder 
onze schouders over ophalen. 
Schaken is leven, theorie is voor de 
studeerkamertypes. Stockfish 
schakelt dan ook soepel tussen +3 en 
-3. Een voorbeeld, René heeft tot nu 
toe vooral voordeel gehad. Maar hij 
gaat in deze stelling na 18 Pxe7+ 
geheel begrijpelijk in de fout met 
terugslaan: 
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Na René's Dxe7 kan Benjamin nu 
eenvoudig een stuk winnen en er 
volgt 19.Dc4+ Pe6. Het oprapen van 
het stuk doet Benjamin echter niet 
met de dame (schaak!), maar met het 
paard. Er volgt dan 20... Lf7 en René 
is weer van alle problemen verlost. 
Zo gaan we verder in een partij 
waarin beide spelers steeds in de 
tegenaanval gaan door de dame aan 
te vallen.  Ook als er mat in twee 
dreigt zoals aan het eind: 

 

Benjamin speelt hier Tc1, waarna 
René mat op g2 uitdeelt, een kort 
college geeft en mij zijn notatie 
overhandigt. 

De Ruiter - Van Aken 

Dan de partij tegen Van Aken. Onze 
hoofrolspeler heeft wederom 'ik' 
ingevuld op het notatieformulier, en 
speelt deze keer met wit. Er komt 
een Koningsindier op het bord 
waarin René slim voor de zijvariant 
4.Lf4 kiest. De jeugdspeler is prompt 
out-of-book. Er ontvouwt zich een 
partij waarin aanvankelijk veel met 
pionnen geschoven wordt, en op 
enig moment deze stelling op het 

bord staat waarin Jelmer 16...e4 
speelt: 

 

Vermoedelijk heeft onze held zich 
op de knieën geslagen al is er 
objectief weinig aan de hand. Maar 
René vindt niet de beste variant en 
raakt een stuk achter. Jelmer weet 
overigens al prima hoe het 
'uitschakelen van de verdediger' 
werkt, in deze stelling 

  

speelt hij 20... Lxc4 21 Txc4 Dxd5. 

Gelukkig voor René geeft Jelmer 
enkele zetten later het stuk terug in 
een poging zijn toren in het spel te 
krijgen.  
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De partij wordt beslist doordat 
Jelmer in een op zich knap gevonden 
aanval met een torenoffer een 
tussenschaakje over het hoofd ziet. 
In deze stelling speelt hij 28... Txg2+ 

 

Er volgt 29.Kxg2 Df3+ 30.Kf1 e3 
Dapper, maar René's 31 Dd3+ 
bederft de pret en na 31... Kg7 32. 
Txe3 rondt René de technische fase 
goed af, en zet een zet of 25 later de 
kale zwarte monarch schaakmat. 

De Schwindelkoning 

Maar er zijn meer hoofdrolspelers in 
de kelder. Neem nu Arnold van 
Gelder. Die stond in het najaar lange 
tijd stijf bij de laatste vijf. Zo werd 
hij nog in ronde 11 kansloos van het 
bord gezet door de toen ook nog in 
de staart spelende wedstrijdleider. In 
deze stelling uit die partij is het mat 
in 9, hetgeen de witspeler feilloos 
aantoonde:  

 

Maar Arnold bezit een kwaliteit die 
bij vele keldergenoten ontbreekt: de 
ultieme schwindel. Hij staat er 
bekend om en gaat er prat op. In 
ronde 13 was het raak. Het 
slachtoffer heette Ivo Griffioen, en 
had in deze stelling met zwart aan 
zet mat in 2: 

 

Als er gedwongen mat in de stelling 
zit, gebeurt er bij Arnold echter 
geregeld iets onvoorstelbaars.  Er 
volgde: 38...Tc7? 39.Lxf7+ Txf7??  
40.Da8+ Rf8 41.Dxf8#  

Men vraagt zich af hoe het mogelijk 
is. Als ik verloren sta verlies ik 
doorgaans. Arnold ruikt dan 
winstkansen. En als er geen 
winstkansen zijn biedt hij doodleuk 
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remise aan. Zo deed hij dat in ronde 
3 tegen Piet Koenhein. Die had mat 
in 1 op het bord maar nam de remise 
gretig aan. Met remise verlies je 
immers niet. Dat zijn de ijzeren 

wetten in onze kelder. Wij malen 
daar niet om. Als onze stukken in de 
doos gaan, begint onze clubavond 
pas. 

 

 

 

 

 

 
 


