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Colofon
De nachtmerrie van de samensteller is dat het aantal
pagina’s niet goed uitkomt.

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

Het aantal pagina’s moet
namelijk deelbaar zijn door
vier, vanwege de print
conversie van A4 naar A5.

Kopij kun je sturen naar :
redactie@ucsderodeloper.nl

Gelukkig gebeurt dit uiterst
zelden en meestal heb ik
nog wat onafgemaakt spul
liggen om mee te spelen.
Echter dit keer had ik niets
meer op de plank en op
zondagavond zomaar wat
verzinnen is lastig.

Redactie :
Peter Das
Jos Heesen
John Temming
Tanja Veenstra
Kees Volkers
Voor meer informatie over UCS De Rode
Loper:
www.ucsderodeloper.nl

Gelukkig had the Big Man
nog wat op de plank liggen,
waarvoor dank Kees!
Maar toch een wat schraal
aanbod dit keer, zeker
vergeleken met de twee
vorige edities, dat kan beter!
Een leuk item dit keer is
een soort van duo bespreking
over een knotsgekke partij met
commentaar van de spelers.
JT
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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 3
Jos Heesen
 The most important game is
Pillsbury-Tarrasch, Hastings,
1895.
 The most exhaustive – and
exhausting – annotator is
Tartakower.
 The laziest are Lasker and
Teichmann.
 The most interesting matches
were Alekhine-Bogoljubow,
1929, Tarrasch-Schlechter, 1911,
and Capablanca-Euwe, 1931.
 The most interesting combinative
game was Alekhine-Cohn,
Stockholm, 1912.
 The coolest player under fire is
Kashdan.
 The perfect annotators are
Alekhine, Marco and Grünfeld.
 The game most interestingly
annotated is BernsteinNimzowitsch, St Petersburg,
1914, by Marco in the Wiener
Schachzeitung.
 The most brilliant move was
move no. 36 R-Q5, in the game
between Alekhine and
Tartakower, Vienna, 1922.
 Perhaps the most overrated player
was Morphy.
 The most underrated player was
Teichmann.
 The greatest “natural” player was
Zukertort.’

In een vorig stukje (over mijn partij
uit één stuk) had ik het over de
inspirerende werking van een partij
in het boek “The Most Instructive
Games of Chess Ever Played” van
Irving Chernev. Over dit boek gaat
dit stukje.
Op zijn 20ste emigreerde Chernev
van Rusland naar Amerika. Over
zichzelf zei hij eens dat hij:
"probably read more about chess,
and played more games than any
man in history."
Dat zou best wel eens kunnen, want
hij deed onderzoek voor en schreef
20 schaakboeken, waaronder: 1000
Best Short Games of
Chess; Practical Chess
Endings; Combinations: The Heart
of Chess; and Capablanca's Best
Chess Endings. In 1945 schreef hij,
samen met Kenneth Harkness, An
invitation to Chess. Dit werd een van
de succesvolste schaakboeken die
ooit verschenen (de verkoopcijfers
lopen in de miljoenen).
In het November-December 1933
nummer van Chess Review gaf
Chernev enige ‘personal opinions’
zoals:
 The perfect game is Réti-Kostić,
Teplitz, 1922.
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Over zijn werkwijze zei hij: “When I
wrote Logical Chess, Move by
Move – and this also applies to The
Most Instructive Games of Chess
Ever Played – I went through
hundreds and hundreds of games
that were mostly positional in
character. I wanted to be able to
point out that the positional play was
more important, and that the
combinations would come of
themselves.It wasn’t easy to choose
the games. In a lot of fine games
there are a great many moves that
are not exactly meaningless but are
difficult to explain to the average or
below-average player. And it wasn’t
enough for me to find a good game
where the two bishops are better
than the two knights. I wanted to find
the very best example.’

“Elk nadeel heb zijn voordeel”: het
regelmatig opnieuw moeten naspelen
van zettenreeksen heeft er wel voor
gezorgd dat sommige thema’s beter
zijn blijven “hangen”.
In dit boek uit 1966 verzamelde
Chernev 62 (waarom geen 64: voor
schakers een magisch getal )
partijen waarin evenzovele
strategische principes aan bod
komen. En, volgens Chernev,
worden die principes in de partijen
die hij heeft geselecteerd, het meest
instructief en eenduidig uitgewerkt.
Om een paar principes te noemen;
Toren op de zevende rij
(Capablanca-Tartakower, 1924),
Vrijpion (Rubinstein-Duras, 1908),
Geïsoleerde pion (Lasker-Tarrasch,
1914), Goede en slechte loper
(Barden-Rossolimo, 1950).
In de partij die, aan het begin van
mijn schaak carrière, de meeste
indruk op mij maakte was het thema:
het plaatsen van een onaantastbaar
paard (inderdaad!) op een
vooruitgeschoven post:

Chernev overleed in 1981.
Als ik de nummering van mijn
boekindex (maar allang niet meer
bijgewerkt) mag geloven was dit het
2e schaakboek dat ik zelf aanschafte.
Op zich zou het wel kunnen, want ik
kan me nog levendig de frustratie
herinneren, die toen het naspelen van
de partijen in de Engelse notatie met
zich meebracht. Vaak zette ik grote
vraagtekens bij de zetten die ik dacht
dat gespeeld waren en als ik dan
opheldering in het commentaar bij
de zet zocht, bleek regelmatig dat ik
een andere stelling op het bord had
staan!

Boleslavsky, Isaak - Lisitsin,
Georgy
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0–0
8.Dd2 Pc6 9.0–0–0 Pxd4
Ik ben niet zo thuis in de theorie van
het Siciliaans, maar ik begrijp dat
zwart hier niet 9…d5 moet spelen
omdat er dan :

4

10.Pxc6 bxc6 11.exd5 cxd5 12.Pxd5
Pxd5 13.Dxd5 Dc7 14.Dxa8 Lf5
15.Dxf8+ Kxf8 16.Td2 volgt, en wit
staat beter.
10.Lxd4 Da5 11.Kb1
Nu dreigt 12.Pd5 Dd8 (of 12…Dxd2
13.Pxe7+ wint een pion) 13.Pxf6+
en de zwarte d-pion valt.

toe te happen: 15.Pxd6 Pe8 16.Lc5
Pxd6 17.Lxd6 Lf8 18.Db4 Txd6
19.Txd6 Dxb4 20.axb4 Lxd6 en
zwart houdt een stuk meer over.
Volgens Chernev heeft Boleslavsky
nu twee plannen:
1. Voorkomen dat zwart zich
bevrijdt met …d5
2. Het “planten” van een
onaantastbaar paard op d5
Voor dat tweede plan is het
noodzakelijk om Le6 en Pf6
onschadelijk te maken, en dat doet
hij als volgt:

11…e5 12.Le3 Le6 13.a3 Tfd8
14.Pb5

15.c4!...
Een donderslag bij heldere hemel!
Zwart moet dit pionoffer wel
aannemen, want doet hij dat niet dan
wordt de bevrijding met …d5 een
illusie. Bovendien krijgt wit dan de
tijd voor Pc3 met aanval op de
zwarte dame en daarna a tempo door
naar d5.

Dit paard wil eigenlijk naar d5, maar
dat is pas echt goed als het daar
onaantastbaar is. Of wel: de zwarte
loper op e6 en het zwarte paard op f6
verhinderen dat nu nog. Met zijn
komende zetten gaat wit daar wat
aan doen. Als zwart nu de dames
ruilt: 14…Dxd2 15.Txd2 dreigt wit
zowel 16.Txd6… als 16.Pc7 Tac8
17.Pxe6 waarmee het loperpaar
veroverd wordt.

15…Lxc4 16.Pc3 Db3 17.Lxc4
Dxc4 18.Lg5 De6 19.Lxf6…
Missie volbracht: Le6 en Pf6 zijn
verdwenen! Het paard kan naar d5
en kan daar niet meer met normale
middelen van verdreven worden.
Maar is dit een hele pion waard
geweest?
19…Dxf6 20.Pd5…
Nu dit deel van de witte strategie is
afgerond, wordt het tijd voor de
volgende fase :

14…Da4
Hoewel wit nu driemaal de pion op
d6 aanvalt terwijl die maar één keer
gedekt wordt, is het onverstandig om
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Aanval op de zwarte koning door
middel van een pionnenstorm op de
koningsvleugel. Zwart probeert daar,
met zijn volgende zet, alle fut uit te
halen.

26.hxg5 Dxg5 27.Th5 Dg6 28.g5…
Maakt handig gebruik van de
mogelijke paardvork op f6 en dreigt
bovendien Pf6… en Txh7…
28…h6 29.Txh6 Dxg5 30.Th5…
En nu vond zwart het welletjes: 1–0.
Op 30…Dg6 komt 31.Dh1… (dreigt
Tg1… met dame winst) 31…De6
32.Th8 Kg7 33.Dh7 mat.

20…Dh4
Nu zou zwart een mogelijk g3…
kunnen opvangen met …Dh3 en
h3… met …Lh6 en …Lf4 en dan
komt er niet veel meer van een witte
pionnenstorm. Daar moet wat op
gevonden worden.

Het muntje dat bij mij indertijd viel
na het naspelen van deze partij, was
tweeledig:
1. dat een paard ergens
onaantastbaar staat als alle
vijandige paarden en de
vijandige loper van de kleur
van het veld waarop het paard
staat van het bord zijn
(natuurlijk moet het veld ook
niet meer door vijandige
pionnen onder vuur genomen
kunnen worden);
2. dat een pionoffer om een
dergelijk paard te krijgen zich
later uitbetaalt.

21.De2 Lf8
Om een eventueel Pe7… met dubbel
aanval op toren en koning te
voorkomen. Alsof wit zijn sterke
paard ooit voor een toren zou willen
geven!
22.Df1!...
Beide zwarte plannen uit de vorige
notitie zijn nu verijdeld. De
stormloop kan beginnen!
22…Tac8 23.g3 Dg5 24.h4 Dh6
Zwart doorziet de subtiele val die
wit had gezet: na 24…Dxg3 zou hij
dame verlies niet meer kunnen
voorkomen na wits 25.Td2… en
26.Tg2…

Bovendien bekroop mij het rare
gevoel dat in deze partij de zwarte
zetten er eigenlijk niet toe deden; hij
heeft geen mogelijkheid gekregen
om aan zijn lot te ontsnappen!

25.g4 g5
Zwart moest voorkomen dat wit met
26.g5 Dg7 27.Pf6 Kh8 28.h5 gxh5
29.Txh5… de zwarte dame vangt.

Onlangs speelde ik in de interne een
partij met wit tegen Peter Das.
Daarin had Peter een onaantastbaar
paard :
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is: “Weak pawns, weak squares and
mighty, mighty knights”. Het zal
duidelijk zijn waarom mij dit
diagram opviel. In deze partij toont
Nimzowitsch de kracht van het
paardenpaar aan, en wel als volgt:
17…Pc4
Het paard landt op een sterk veld,
waarmee volgens Chernev direct een
aantal voordelen wordt behaald:
In het vervolg had ik de grootste
moeite om aan te tonen dat mijn
toren meer waard was dan zijn
paard! Ik had een paar mindere
zetten van Peter (en de wederzijdse
tijdnood) nodig om dat uiteindelijk
te bewijzen. Gedurende die fase had
ik af en toe het gevoel dat ik
uiteindelijk in remise zou moeten
berusten.

1. Aanval op de witte loper, die
daarmee teruggedrongen wordt
2. De d- en b-pion worden gedekt
3. Een aantal centrale velden
worden beheerst
4. Het paard kan niet meer lastig
gevallen worden door pionnen of
de loper
18.Lc1 a6 19.bxa6 Txa6 20.dxc5
bxc5 21.Pg2 Pd5
Het krachtsverschil tussen het zwarte
paardenpaar en de loper en het paard
van wit is in deze stelling voldoende
voor een korte afwikkeling naar
winst:

Toen ik het boek voor dit stukje nog
eens doorbladerde viel mijn oog op
het volgende diagram:

22.Td3 Tfa8 23.e4 Pe5 en wit gaf
op, hoewel hij nog geen pion
achterstaat!
Chernev heeft gelijk dat de partijen
die hij heeft geselecteerd een goed
voorbeeld zijn van één bepaald
thema; andere thema’s komen in die
partijen maar zijdelings aan bod. Het
is derhalve een prima, maar ook
amusant schaakboek en ik grijp er al
jaren steeds naar terug.

Dit is uit de partij MattisonNimzowitsch uit 1929. Het thema
dat Chernev aan deze partij meegaf
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Wereldschaak in Utrecht
door Kees Volkers

toen vijf jaar. Maar dit terzijde. Het
Utrechtsch Nieuwsblad van 18
oktober 1935 deed uitgebreid verlag
van de gedenkwaardige
schaakgebeurtenis. 'Genieën waren
aan het werk', kopte het UN,
'Toeschouwers keken ademloos toe'.

De laatste keer dat in Utrecht een
schaakevenement van wereldniveau
was te beleven, was op 17 oktober
1935. In Utrecht werd de 7e partij
gespeeld uit de tweekamp om het
wereldkampioenschap tussen Max
Euwe en de heersende kampioen
Alexander Aljechin. Plaats van
handeling was het Gebouw van
Kunsten en Wetenschappen aan de
Mariaplaats. Dit was destijds ook de
speellocatie van de SC Utrecht, een
schaakclub met een grote naam, die
in het jaar 2016 echter een roemloze
dood zou sterven. UCS De Rode
Loper, opgericht in 1930, bestond

Journalistiek anno 1935
Het verslag geeft een ontroerend
kijkje in de stijl van journalistiek van
die tijd. Een halve pagina wordt
gevuld met zaken die totaal
irrelevant lijken, maar destijds
blijkbaar vermeldenswaard werden
geacht.
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Het grootste deel van het verslag
wordt ingenomen door een
opsomming van aanwezige
notabelen en lokale onderknuppels,
die zich op deze dag wilden laten
gelden.

'dezen grooten kamp vanuit Moskou
naar Holland was gekomen'. Het
publiek reageerde bij zijn entree met
'een complete ovatie aan den grijzen,
grooten meester, Dr. Emanuel
Lasker.'

Dat begint al met de constatering dat
'het podium, waarop straks de
grootmeesters hun zevende
matchpartij zouden gaan spelen,
onder leiding van de heeren G.H.
Bruins en P. Jungman feestelijk was
versierd'. Tegenwoordig zouden we
zeggen: 'Who the fuck are G.H.
Bruins en P. Jungman?' De heren
zijn echter voor eeuwig in de
geschiedenis vastgelegd omdat ze
een podium hebben versierd.

Plichtplegingen
Na dit sterke staaltje name-dropping
meldde de krant dat de
grootmeesters Euwe en Aljechin
plaats namen op het podium.
Tegenwoordig komen de schakers
op het allerlaatste moment in diepe
concentratie het podium op, waarop
gelijk de klok wordt ingedrukt.
Fotografen mogen nog twee minuten
foto's nemen en daarna is het stil. Bij
Euwe en Aljechin ging dat nog
anders. Toen zij achter het bord
hadden plaats genomen, moesten zij
eerst een hele reeks plichtplegingen
ondergaan: praatjes van de
burgemeester, het lokale
organisatiecomité en het hoofd van
de regionale schaakbond aanhoren,
geschenken in ontvangst nemen en
bloemen voor hun respectievelijke
echtgenotes aanvaarden. Het UN
deed vervolgens uitgebreid verslag
van de rede die burgemeester Mr.
G.A.W. Ter Pelkwijk nodig achtte
om zijn statuur te bevestigen.
Hoogtepunten uit de rede, zoals
'Gaarne voldoe ik aan uw verzoek
om de gasten welkom te heeten, en
in 't bijzonder beide grootmeesters'
werden letterlijk geciteerd.

Daarna volgt een opsomming van
namen van iedereen die in de
Nederlandsche en lokale
schaakwereld iets voorstelde,
inclusief een hoop wannabees, dus
ook de bestuursleden van het
Utrechtsche Studenten Corps en
Unitas en de studenten
schaakvereniging Lasker. Tenslotte
hadden we toen nog een
regentensamenleving en de regenten
in den dop mochten op deze
belangrijke dag niet ontbreken!
Voor schaakhistorici is zo'n
opsomming echter wel leuk. Zo
lezen we dat ook de oud
wereldkampioen E. Lasker
aanwezig was, die speciaal voor
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Daarna deed de krant nog verslag
van de hoogtepunten uit de redes van
dhr. van Wijngaarden, voorzitter van
de Schaakclub Utrecht, en dhr.
Levenbach van het nationale
organisatiecomité, waarna
burgemeester Ter Pelkwijk de eerste
zet voor Aljechin mocht uitvoeren
(1.d4). Het UN: 'Hierna begon de
partij…, als duivels wierpen zich de
beide spelers, wien het gepraat al
stellig veel te lang had geduurd, op
het spel.'

moesten de grootmeesters zich
iedere ronde laten welgevallen, want
de partijen werden steeds in een
andere plaats gespeeld, dus overal
moesten allerlei lokale haantjes (het
waren uitsluitend heren) even hun
belangrijke plasje doen. Sinds
Fischer is dit onvoorstelbaar
geworden.
Een onvergetelijke partij werd het in
Utrecht overigens niet. Euwe kwam
na een onverwachte zevende zet van
Aljechin steeds slechter te staan,
wist nog te bereiken dat de partij
werd afgebroken, maar gaf de
volgende morgen zonder verder
spelen op.

Nou ja, als duivels; ik kan me
voorstellen dat beide grootmeesters
half in slaap gesukkeld aan hun
partij begonnen. En dit geneuzel
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tijdens het Tata-toernooi, hier
ademde alles spoorwegmuseum. De
treinstellen en locomotieven
domineerden de grote hal, waar
tussen de treinen een op zich erg
leuk schoolschaaktoernooi werd
gehouden. Gewone bezoekers, die
deze dag vrij entree hadden, en
schaakliefhebbers liepen door elkaar
heen en tussen de spelrondes van het
schoolschaak door was het één grote
kakafonie van kinderstemmen.

Tata
Utrecht moest hierna meer dan 80
jaar wachten op een volgend
schaakevenement van formaat. Op
woensdag 27 januari 2016 was het
zo ver. De beste grootmeesters van
de wereld reisden helemaal van
Wijk aan Zee naar Utrecht om daar
een ronde van het Tata Chess
Tournament te spelen. Plaats van
handeling was het
Spoorwegmuseum. Een
ongeschreven wet luidt namelijk dat
zo'n evenement op een iconische
locatie wordt verspeeld. Of dat ook
een geschikte locatie is - zowel voor
spelers als publiek - lijkt een factor
van minder belang. Toevallig stond
er op deze speeldag ook nog de partij
Anish Giri - Magnus Carlsen op het
programma: een Nederlandse
uitdager tegen de wereldkampioen!
Mooier kon het niet! Dit was dus een
dag om daarbij te zijn, zeker als je
zowel schaak- als treinliefhebber
bent!

Het was hier dus erg onrustig,
vandaar dat de speelzaal der
grootmeesters en de commentaarzaal
ver weggestopt waren in
verschillende uithoeken van het
museum.
Na enig zoeken en rondvragen vond
ik als eerste de commentaarzaal.
Hiervoor moest je een ijzeren trap
beklimmen, waarna je via een
kleiner zaaltje bij een soort
auditorium belandde, dat vanaf de
entreedeur langzaam afliep naar
beneden. De zaal zat bomvol en bij
de entreedeur verdrongen zich
mensen om een glimp van het
gebeuren in de zaal op te vangen. Ik
zag aanvankelijk geen presentator,
tot ik in de verte in de diepte een
grijze kruin zag, die van Jan Timman
bleek te zijn. Hij zat verstopt achter
een computerscherm, vanwaar hij de
partijen becommentarieerde. Of
liever gezegd 'bemompelde'. Het
was, vanuit mijn positie, niet te
verstaan.

Grijze kruin
Het werd een beetje een
teleurstelling. Leuk was natuurlijk
wel dat er diverse Rode Lopers en
andere bekende Utrechtse schakers
rondliepen, maar op de een of andere
manier hing er niet de
schaakambiance die je in Wijk aan
Zee altijd zo goed voelt. Het zal te
maken hebben met de combinatie. In
Wijk aan Zee ademt alles schaken
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De partij die hij besprak werd ook op
een scherm getoond voor het
publiek. Dit scherm was echter zo
klein dat, wederom vanuit mijn
positie, de stukken niet te
onderscheiden waren.

toen een einde kwam aan de
stoomtractie in Nederland.
Een prachtige achtergrond, maar ook
hier leidde het decorum af van waar
het werkelijk om ging. Al met al had
ik het idee dat de schakers een beetje
werden fijn geperst tussen enerzijds
de opdringerige toeschouwers en
anderzijds die enorme
stoomlocomotief. Hans Böhm zei
later op de televisie dat die
grootmeesters daar geen last van
hebben, want als ze eenmaal in de
partij zitten zijn ze zo gefocust dat ze
geen oog meer hebben voor hun
omgeving. Ik weet dat niet zo. Zoals
wij allen weten zijn topschakers juist
heel gevoelig voor omgevingsruis,
en zo'n dreigende locomotief in je
nek lijkt me toch wel een potentiële
afleiding.

3737
Uiteindelijk vond ik ook de speelzaal
der grootmeesters, aan het einde van
een lange gang.
Hier waren de omstandigheden voor
de toeschouwers wel goed voor
elkaar. De spelers waren goed te
zien, er waren schermen waarop de
partijen gevolgd konden worden, er
was loopruimte en er waren stoelen
voor de schermen geplaatst, kortom,
prima voor elkaar. Of het voor de
spelers ook zo fijn was weet ik niet.
De toeschouwers zaten er vrij dicht
op en de hele tijd door werden met iphones foto's gemaakt van de
schakers. Fotogeniek was het dan
ook zeker. Het decor van de schakers
werd gevormd door de 3737, een
prachtige stoomlocomotief uit 1911,
nog gebouwd door Werkspoor. De
3737 heeft tot 1958 dienst gedaan,

De partij Giri-Carlsen was een saaie
afruilpartij en eindigde al snel in
remise. Ook daarvoor hoefden we
dus niet te blijven. Het was dus een
kort genoegen wat mij betreft, maar
dat decor zullen we ons nog wel lang
herinneren.
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Van de bestuurstafel : Vluchtveld
Geurt van de Wal
Anish Giri, Jan Timman, Ton
Sijbrands en andere grootheden uit
de dam- en schaakwereld hebben
zich geschaard achter een landelijk
initiatief om de denksport te
bevorderen. Niet op het Stedelijk
Gymnasium in Groningen of de
Katholieke Scholengemeenschap in
Zeist. Nee, in de volstromende
opvangcentra voor vluchtelingen,
daar moet het gebeuren.

schenken dat overbodig is of waar
een krasje op zit. Plus: schakers die
de centra in willen. Het lijkt mij
geweldig. Met boter en suiker een
Zuid-Soedanees inmaken. Kansloos
geveegd worden door het briljante
dameoffer van een Jemeniet. De
toren van een Irakees zijn laatste
vluchtveld ontnemen. Daar grapjes
over maken. Wat is er mis mee?
Niks. Je moet er alleen zin in hebben
en dat ligt voor iedereen anders. Mij
lijkt het wel wat.

Wat een mooi initiatief! Schaken is
een universele sport, scherpt de geest
en het helpt erg tegen de verveling zoals wij allen weten. En natuurlijk
zitten er in die centra tal van slimme
Afghanen, Eritreërs, Somaliërs en
Syriërs die een aardig potje kunnen
spelen of het graag willen leren. En
zich te pletter zitten te vervelen de
hele dag. En wat heb je nou
helemaal nodig voor een partijtje
schaak? Een bord, stukken en een
klok. Meer niet. Oh ja, een
tegenstander. Daarom moeten we
voor materiaal zorgen, maar het
helpt ook als club- en huisschakers
de vluchtelingen opzoeken en in de
centra een potje spelen. Of
toernooitjes begeleiden en trainingen
geven.

Stel dat dit initiatief aanslaat en
tientallen vluchtelingen gaan
fanatiek aan het schaken, het spel
krijgt hen in de greep, ze studeren en
oefenen zich te pletter, melden zich
bij een club (of worden
uitgenodigd), verrijken de
competitie, hebben succes. Over een
jaar meldt ons Forum: “Rode Lopers
promoveren mede dankzij
overwinningen van Bilal, Sydnea en
Fatih aan de hoogste borden.”
Het kan, het mag, misschien moet
het wel.
Binnenkort meer over dit initiatief,
dat nog officieel van start moet gaan.
Of kijk alvast op
www.spelkaravaan.nl.

Dus nodig is: materiaal – of geld om
het aan te schaffen. Of materiaal
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Rode Lopers Combineren – aflevering 13
Peter Das
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.

Net als vorig jaar brengen we u in de
Winterbalans de oogst van het Tata
Steel Chess Tournament. Voor velen
toch het hoogtepunt van het
schaakjaar. Van de groep Rode
Lopers die deze editie deelnamen,
konden de meesten zich helaas niet
van hun beste kant laten zien. Toch
zat er op het tactische vlak weer
genoeg te genieten tussen. Speciale
aandacht gaat deze keer uit naar het
duel der umlauts in het
journalistentoernooi: Timo Können
tegen Alexander Münninghof. Timo
toont aan dat hij na enkele jaren
oefenen de Blackmar Diemer bijna
tot in de perfectie beheerst. Twee
fragmenten uit dit juweeltje passeren
hier de revue. De hele partij is te
raadplegen op het forum.

De inzenders voor deze editie waren
Timo Können, Henk Dissel en Fred
Jonkman. Timo, Henk en Fred,
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.

Zoals gebruikelijk lopen de opgaven
weer in moeilijkheidsgraad op. We

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 Wit aan zet

Stelling 6 Wit aan zet
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Morra’s Damegambiet?!
Op dezelfde dag dat Giri en Carlsen
in het Tata toernooi een bijzonder
zaaddodende partij tegen elkaar
speelden, lieten xxxx en xxxx zien
dat het schaakspel voor óns gelukkig
nog lang niet uit is. Ik zat, spelend
tegen Jaap, precies naast de twee
matadoren en keek bij tijd en wijle
met verbijstering naar wat er in deze
partij gebeurde. Op mijn aandringen
hebben de twee een stukje met wat
volzinnen ingeleverd, want dit soort
partijen geeft precies aan waar het
leed én spelplezier voor de average
chess Joe zit. The truth is still out
there...(JT)

beide, maar hier kunnen de stukken
na 11...Pd4! eigenlijk al weer het
doosje in)
11...h5
Zwart : Daar doe ik het toch
allemaal voor. Gejuich en gejubel in
mijn hart.. Dat ik één en ander in het
vervolg niet op waarde weet te
schatten doet er nu even niet toe.

Wit: xxxx xxxx
Zwart: xxxx xxxx
Zwart : Wat volgt is theoretisch niet
100% correct (of 100% niet correct,
kwestie van smaak), maar wel erg
leuk. Zowel voor de spelers als voor
de kijkers thuis! Hoge toppen en
diepe dalen.

12.Tac1
Zwart: Hans weigert veld d4 te
dekken... Wit : 12.Tac1?? 12.g3 was
geboden.
JT : 12.Pd5 lijkt me zelfs nog iets
beter.

Wit: Bij een gambiet is het de
bedoeling in de opening een pion te
offeren voor Positioneel Voordeel.
Mij lukte het om bovendien mijn
dame te offeren.

12.Pd4! Zwart : en ja ; dus gaat
mijn paard daar maar heen... Wit :
Een mokerslag. Waarom ik na deze
zet nog verder speelde, begrijp ik
nog steeds niet. De avond is jong, ik
kon nog van alles gaan doen. Dan
toch maar weer gaan slapen, nadat ik
alle sterren heb gezien… Maar nee
hoor, ik folterde mezelf door in een
verloren stelling door te schaken.
Het was eigenlijk erg beschamend.

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3
Pc6 5.Lc4 e6 6.Pf3 a6 7.a4 Lb4
8.O-O Dc7 9.De2 Pf6 10.Lg5?!
HK : 10.e5 is beter.
10...Pg4 11.h3
(?? JT : Geen commentaar van
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13.g3 Pxe2+ 14.Lxe2
Zwart : Hoewel dit grosso modo het
plan was, had ik niet op deze gang
van zaken gerekend. In de euforie
over de verschalkte dame, raak ik
derhalve de kluts kwijt. In het
vervolg werken de stukken van wit
uitstekend samen, in tegenstelling tot
mijn zwarte stukken. Erger nog, ik
werk zelf niet eens met m'n eigen
stukken samen. Mijn stukken moeten
het weer eens alleen oplossen
(waarvoor mijn oprechte excuses!).
Zonder mijn hulp doen ze het
eigenlijk nog heel aardig :

23...Df5 24.Lg2 Da5
Wit: Onverrichter zake retour...
25.Le3 d6 26.Pxc8 Tbxc8
Wit: Toe maar, in plaats van een
stuk een volle toren. Als een feniks
uit de as herrezen… JT : Maar is
toch echt de beste zet. B.v. 26...Kd7
27.b4! en zwart is in grote
moeilijkheden.

14...Lxc3
Wit :?! Verliest een stuk, Da5 was
beter. JT: Inderdaad, slaan op g4
heeft dan geen zin na 14..Da5
15.hxg4 hxg4 en wit moet de dekking
van de loper loslaten.

27.Txc8 Txc8 28.Txc8 Dxa4
JT: Wit heeft de partij overgenomen,
maar nog steeds is zwart niet
verloren, heeft hooguit wat
moeilijker spel nu. Maar mentaal
lijkt me dit gewoon niet te doen,
huizenhoog gewonnen staan en
daarna de rug rechten voor een
remise zijn er maar weinig gegeven.
Op onze club denk ik alleen Jan en
Mike...

15.Txc3 Da5 16.Ld2 Db6 17.hxg4
hxg4 18.Pe5 Dd4
Wit : Hij bleef maar dansen met zijn
dame over het hele bord. Jawel,
peper het me maar in…
19.Pc4
Wit : Met elke zet verbeteren zwart
en ik mijn positie!
19...Ke7 20.Lxg4 Dxe4 21.Lf3 Dh7
22.Tfc1 Tb8 23.Pb6
JT : Doordat Zwart een paar zetten
lang halsstarrig het bevrijdende d5
uitstelt komt Wit meer en meer in de
partij terug. Van plus 6 tot ongeveer
gelijk nu...

29.Tc7+ Kf6 30.Txb7 Dd1+ 31.Lf1
a5 32.Tb5 a4 33.Tb4 e5
JT : Mijn engine geeft dit nog steeds
volkomen remise.
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Zwart: Ik grijp de verkeerde pion en
het is het mooi geweest, ik feliciteer
Wit. Enkele omstanders beginnen
een goedbedoeld maar volkomen
misplaatst betoog over de laatste 5
zetten en hoe die beter hadden
gemoeten. Daarmee missen ze de
point van deze geweldige manischdepressieve pot schaak: hiervoor
kom ik naar de club. Geen moment
verveling. Met dank aan Wit.

34.Kg2 d5 35.Lb6 d4 36.Lb5 d3
37.Lxa4 De2 38.Ld8+ Kg6
39.Tb6+ Kh7 40.b4
JT : 40.b4?? Door beide niet
opgemerkt in de analyse??
40...De4+ en daarna 41...Da8! Wint
een loper naar keuze en dan zie ik
zwart winnen.
40...d2 41.Lc2+ 1-0
Wit: Zwart ging zo op in zijn eigen
spel, dat hij vergat schaak te staan,
pakte zijn f-pion en zette deze op f6.
Hij was zo beduusd, dat hij meteen
opgaf.

JT : Uiteraard is er nog steeds niets
aan de hand na 41...e4. Maar ik kan
me voorstellen dat dit soort partijen
met moodswings je zodanig doet
duizelen dat je het wel mooi vindt
zo...

Vrij gezellig, en wees vrij gezellig
als vrijgezel! Dit biedt vele
Positionele Voordelen….
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Rode Lopers combineren oplossingen
d6 cxd6 4. b6 de pion loopt
onherroepelijk door.

Stelling 1: Henk van Lingen –
Hans Huson
Tata steel chess, Wijk aan Zee,
tienkampen, januari 2016
1.Df3 en zwart gaf op.

Stelling 5: Timo Können –
Alexander Münninghof
Tata steel chess, Wijk aan Zee,
journalistentoernooi, januari 2016
1. Pxh7! Timo speelde hier het
eveneens sterke en creatieve 1. b4!
Stelling 6 is opgebouwd rondom de
stelling die dan ontstaat. Na
1…Pxh7 2. Lh6+ Kg8 3. Dxe7! Wit
dreigt na eliminatie van de toren op
f7 te slaan. 3...Dd8 helpt niet in
verband met 4. Txf7!! Zwart zou het
paardoffer kunnen weigeren met 1...
Pg8, maar dan volgt sterk 2. g5!
gevolgd door 3.Pce4 met niet te
overziene matdreigingen

Stelling 2: Fred Jonkman – Ferry
Weverling
Tata steel chess, Wijk aan Zee,
weekend vierkampen, januari 2016
1.Tb8 ligt voor de hand, maar hoe
brengt wit de pion naar de finishlijn?
1…Kd7, de toren staat gewoon
verdedigd. 2.Txc8 Kxc8 3.La5 dekt
de pion zodat het paard vrij spel
krijgt. 3…Kb7 4.Pa7! de pointe. De
pion loopt door.
Stelling 3: Rob Bodicker – Henk
Dissel
Tata steel chess, Wijk aan Zee,
tienkampen, januari 2016
1... Lf4! 2. g3 Lxg3 3. Dxh4 zwart
staat een gezonde pion voor en heeft
het loperpaar. Wit heeft een vreselijk
kwetsbare koning. Zwart staat
gewonnen. 3. hxg3 helpt zwart ook
niet. 3…Dxg3+ 4. Dg2 Txf1+ 5. Txf1
Dh4 De loper op c4 hangt en zwart
dreigt Tg8.

Stelling 6: Timo Können –
Alexander Münninghof
Tata steel chess, Wijk aan Zee,
journalistentoernooi, januari 2016
De stelling lijkt in alles op stelling 5.
Het enige, zeer belangrijke verschil
is dat wit b4 heeft gespeeld en zwart
Dxb4. 1. Dh6+!! Zeer fraai door
Timo gespeeld. 1... Kh8 zwart mag
niet nemen vanwege een belangrijk
matbeeld 1... Kxh6 2. Pxe6+ g5 3.
Lxg5# 2. Pce4 Dxd4+ 3. Kg2 Dd5
vanaf hier volgt geforceerd mat in 7:
4. Txf6 Pxf6 5. Lb2 pent het
verdedigende paard waardoor mat in
1 dreigt 5...e5 6. Lxe5 Dxe5 7. Pxf6
zwart kan zijn executie met zinloze
schaakjes nog wat uitstellen, maar
van afstel zal het niet komen. Het
mat op h7 is onverdedigbaar.

Stelling 4: Almer Toby – Johan
Dielhoff
Tata steel chess, Wijk aan Zee,
tienkampen, januari 2016
1. c5!! wit valt aan op de vleugel
waar hij een stuk meer heeft. 1...
bxc5 2. Bxc5! dxc5? versnelt de
ondergang,
maar
alternatieven
redden zwart niet 2... Bf6 3. Bxd6
cxd6 4. b6 De loper komt te laat. 3.
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De clublocaties van UCS/UCS De Rode Loper
Kees Volkers
Zuylen, sinds kort Oud Zuylen
Utrecht geheten - en ze hebben
zichzelf maar meteen
gebombardeerd tot oudste
schaakclub van Utrecht - ben ik eens
in de geschiedenis gedoken van de
clublokalen van UCS/UCS De Rode
Loper, de 'oudste nimmer gefuseerde
schaakclub' van Utrecht!

Het clublokaal kan een belangrijke
rol spelen in het verenigingsleven
van een schaakclub. Het is echter
een factor die altijd schromelijk is
onderschat door schaakverenigingen.
De meeste besturen waren toch
vooral uit op een zaal waar ze zo
min mogelijk huur voor hoefden te
betalen. En misschien ligt het ook
wel aan de schakers zelf.

Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik
zeggen!

In ieder geval is het standaardbeeld
van de schaker toch de wat warrige
autist die in zichzelf gekeerd boven
zijn bord hangt en met één kopje
koffie, dat-ie dan ook nog koud laat
worden, de avond wel doorkomt. In
wat voor lokaal zijn schaakbord staat
interesseert 'm totaal niet. Reden
waarom de meeste clubs steevast in
de meest ongezellige locaties terecht
komen, vaak kille schoolgebouwen
of bijzaaltjes van de lokale
gereformeerde kerk.

Ik moet er meteen bij zeggen dat
UCS - op 25 november 1930
opgericht als 'Utrechtsche
Christelijke Schaakvereeniging' ook
zo'n gereformeerde club was, die
altijd voor het goedkoopste ging.
Maar in schoolgebouwtjes of
kerkzaaltjes hebben ze nooit
gezeten! Onze gereformeerde
voorgangers hadden opvallend
genoeg een grote voorliefde voor
historische en vaak monumentale
panden. Deze waren overigens vaak
in gebruik bij gristelijke organisaties,
dus die deal was uit naastenliefde
waarschijnlijk wat sneller gemaakt.

Naar mijn stellige mening zijn er
echter ook veel mensen die de
combinatie van schaken in een wél
gezellige omgeving leuk vinden.
Deze mensen worden echter
afgeschrikt door de ambiance waarin
de meeste clubs spelen. Het
clublokaal nodigt maar zelden uit!
En ik denk dat dit nu een belangrijke
reden is van het gebrek aan aanwas
van nieuwe leden bij schaakclubs.

In de jaren '80 veranderde de
clubcultuur drastisch en werd de
naam UCS gewijzigd in UCS De
Rode Loper. De speellocatie vormt
sindsdien een wezenlijk onderdeel
van de veelgeroemde Rode
Lopercultuur.

Maar dit terzijde. Op een idee
gebracht door schaakclub Oud
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Dat we nu toch in een schoolgebouw
spelen klinkt dan natuurlijk
paradoxaal, maar hier gaat het om
een 'voormalig' schoolgebouw, dat is
getransformeerd in een culturele
hotspot. Nou ja, hoe dan ook, alweer
15 jaar spelen wij hier met veel
plezier!

Hierbij alvast het overzicht van onze
clublocaties.

Dankzij ons onvolprezen archief zijn
alle voormalige clublocaties van
UCS/UCS De Rode Loper nog te
achterhalen. In 85 jaar tijd zijn we
12 keer verkast. Gemiddeld is dat
om de zeven jaar. Het langst zitten
we nu op de Boorstraat: bijna 15
jaar! De tijd vliegt! Het CSBgebouw aan de Kromme
Nieuwegracht volgt met 14 jaar,
maar wel verdeeld over twee
perioden. Er zijn ook locaties waar
we maar 1 jaar hebben gezeten.

1932: Huize St. Jan. Janskerkhof
15a

In de komende Balansen loop ik al
deze locaties af. In de Lente Balans
komt de periode 1930-1944 aan bod.
In de Zomer Balans de periode 1945
tot nu.

1945: gebouw Vriendenkring
Oudwijk, Brigittenstraat 1

1930: Gebouw U.C.J.M.V.
(Utrechtsche Christelijke Jonge
Mannen Vereeniging), Domplein 25
1931: Het Kalfje, Biltsestraatweg
110 (voorbij de Berekuil)

1933: CSB-gebouw (gebouw van
Christelijke Sociale Belangen),
Kromme Nieuwe Gracht 39 (destijds
nr. 29)
1942: Hotel Noord Brabant,
Vredenburg 3
1943: Consistoriekamer Oosterkerk,
Maliebaan 53
1944: geen competitie

1946: CSB-gebouw, zie 1933
1951: Collegezaal van Het Groene
Kruis, Nieuwegracht 19a

In het jaar 1944-1945 was er geen
clublokaal.
Verduisteringsvoorschriften,
uitgaansverboden na zonsondergang
en het gebod van de bezetter dat
groepen of vergaderingen niet groter
mochten zijn dan 12 personen,
maakten schaken in clubverband
onmogelijk. De externe competitie
was al eerder stil komen te liggen.

1964: Bogermanhuis, Van Asch van
Wijckskade 25
1975: Denksportcentrum De Remise,
Kanaalstraat 199 (De Oude Remise)
1990: Zalencentrum Willem
Dreeslaan 55 (De nieuwe Remise)
2001: Stichting Dijckzigt, Boorstraat
107.
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Een stelling tot besluit
John Temming
En weer maar eens Boris, een van mijn persoonlijke favorieten. Hier staat
Spassky met wit tegen Smyslov met een pion minder strategisch niet geweldig.
Maar tactisch gezien is het uit en dat is wat telt...

Boris speelde hier 1.Pxg7! Smyslov koos hier voor 1...Txd6 omdat het
natuurlijke 1...Kxg7 mat gaat na 2.Tg3+ Kf8 3.Txf7! Maar na 2.Pxe6! wordt
zwart net zo goed mat gezet.
Dit gebeurde in Boekarest 1953, Smyslov was toen nr1 van de wereld, Spassky
was op dat moment nog 16...
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