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   En weer een seizoen voorbij, 
   het lijkt wel steeds harder te  
   gaan... 

   Er zijn dus echt 25 jaar verstre-
   ken sinds ik kwam aanlopen 
            in de nieuwe Remise. Kees  
                     verhaalt hierover in zijn  
   artikel over onze clubpanden. 

   Was trouwens nogal een 
   sfeerloos gedrocht, alleen de 
   bar was goed. Maar ja, in dat 
   segment ben ik al gauw tevreden 
   natuurlijk...  

   Verder sinds tijden dit keer 
   geen combineren van Peter, 
   omdat er haast geen inzendin- 
   gen waren. 

   Ook krijgen we signalen dat 
   leden ook niet staan te trappelen 
   om geïnterviewd te worden. 

   Maar zonder kopij is er op den 
   duur ook geen bestaansrecht  
                     voor de Balans meer. Is dat wat   
   we willen?! 

   Gelukkig hadden we nog het 
   tweede deel liggen van het 
   Stripfeuilleton van Jacco, bijna 
   meer diagrammen  dan tekst. 

   Maar goed, beter zo dan niets... 

   Iedereen een fijne vakantie toe- 
                     gewenst en in het nieuwe 
                     seizoen gewoon weer kopij 
    aanleveren.   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 5 

Jos Heesen 

Deze keer wil ik mijn oudste 
schaakboek eens aan een nader 
onderzoek onderwerpen. Dat is niet 
het oudst bekende schaakboek (sinds 
de uitvinding van de 
boekdrukkunst), want dat is een 
boek met de titel Repeticion de 
Amores y Arte de Axedres van Luis 
Ramírez de Lucena (1475 – 1530), 
een Spaans dichter en schaker. 

Dat boek bestaat uit twee gedeelten, 
het eerste gaat over de liefde en het 
tweede gaat over schaken. Het boek 
behandelt een tiental openingen 
waaronder het Italiaans, Frans en 
Scandinavisch! Wij kennen Lucena 
nu voornamelijk van de Lucena 
positie in het toreneindspel. 

En dat is eigenlijk helemaal fout, 
want Lucena gaat in zijn boek 
helemaal niet in op eindspelen!  

“Zijn” positie duikt voor het eerst 
100 jaar later op in een ander 
schaakboek en wel Il Puttino (1634), 
een roman over de carrière van een 
collega schaakspeler, Leonardo da 
Cutri, geschreven door Alessandro 
Salvio. 

Il Puttino betekent in het Italiaans 
“het kindje” en was de bijnaam voor 
Da Cutri die leefde van 1542 tot 
1597 en blijkbaar klein van stuk was. 

Da Cutri verloor in 1560 in Rome 
een schaakmatch van Ruy Lopez. 
Maar daartegenover stond dat hij het 
allereerste internationale 
schaakmeester-toernooi in 1575 in 
Madrid gewonnen heeft. 

Beide genoemde antiquarische 
boeken heb ik niet, maar wel: 

 Analysis of the game of Chess 
door Francois Andre Danican 
Philidor (uit 1790) 

Natuurlijk heb ik niet een originele 
versie, maar een versie die door 
Google is gescand en vervolgens aan 
iedereen ter beschikking wordt 
gesteld op de site books.google.nl. 

Het gescande boek is niet het Franse 
origineel “Analyse du jeu des 
Échecs” uit 1749, of de tweede druk 
uit 1777 of de derde uit 1790, maar 
een uitgebreidere Engelse versie; 
Philidor noemt het zelf een 
supplement op het origineel. 
Onduidelijk (althans voor mij) is het 
of Philidor zelf de tekst in het Engels 
heeft aangeleverd. Dat zou op zich 
best kunnen want Philidor verbleef 
meerdere jaren afwisselend in 
Engeland en Nederland, namelijk 
van 1747 tot 1754. 
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Philidor speelde vanaf 1740 
regelmatig in het schaakmekka van 

Frankrijk: het Café de la Régence.  

Hij kreeg daar zijn 
“schaakopleiding” van de beste 
speler van Frankrijk: Legall de 
Kermeur, In ditzelfde café speelde 
hij ook een partij tegen een vriend 
uit 'New England', namelijk 
Benjamin Franklin. 

In zijn beroemde boek “Analyse du 
jeu des Échecs” analyseert Philidor 
negen verschillende openingen. In 
bijna alle gevallen wordt in die 
openingen gestreefd naar een sterk 
en defensief centrum bezet door 
pionnen. Hij is de eerste die de 
waarde van een pion en de 
pionnenstructuur herkent. Dat wordt 
ook duidelijk uit zijn best bekend 
gebleven advies: “Pionnen zijn de 
ziel van het schaakspel.” Letterlijk 
schrijft hij: “Mijn belangrijkste doel 
is erkenning voor mijzelf te krijgen 
door middel van een idee waaraan 
nog niemand gedacht heeft of niet in 
staat was het in praktijk te brengen. 
En dat idee is: goed spel met de 
pionnen, zij zijn de ziel van het spel. 
Zij alleen bepalen de aanval of de 
verdediging, en de winst of het 
verlies van de partij is volledig 
afhankelijk van hun goede of slechte 
opstelling.” 

In het boek analyseert hij ook een 
aantal eindspelen, waaronder toren 
vs toren en loper. Die analyses zijn 
nog steeds onderdeel van de 

hedendaagse theorie. Hij liet ook een 
remise techniek zien in het toren vs 
toren en pion eindspel: nu bekend als 
de Philidor Positie. 

In het voorwoord van de versie van 
het boek dat die ik hier nader bekijk, 
geeft hij zelf al aan waarom het een 
bijzonder boek is: “France has at all 
times had good players, but they 
have neglected to impart their 
discoveries to the public; and I 
believe I am the first of my nation, 
who has taken upon himself to set 
forth in a true light the theory and 
practice of this game.”…  

En tenslotte: 

“As I ascribe the succes of my first 
treatise to the notes that accompany 
the text, and by which the general 
rules must have been learned, I 
follow the same method in this 
Supplement; and I am persuaded I 
have brought to perfection the theory 
of a game, which many illustrious 
authors, as Leibnitz, etc. rank in the 
number of the sciences.” 
 
Laten we eens kijken of hij dat waar 
maakt! Ik neem hiervoor maar 
meteen de eerste de beste partij die 
hij in zijn boek bespreekt. Omdat het 
een Engels boek is wordt een vorm 
van de uitgebreide Engelse notatie 
gebruikt om het verloop van de partij 
weer te geven: 
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1. 
W. The king's pawn, two moves. 

B. The same. 
 

2. 
W. The king's bishop, at his queen's bishop's fourth square. 

B. The same. 
 

 

Voor het gemak van de lezer ga ik 
maar verder in de Balans notatie en 
vertaal de annotaties van Philidor 
(mijn eigen kanttekeningen zet ik 
tussen haakjes en hier en daar 
verkort ik de Engelse notatie): 

3.c3 Pf6 4.d4…  
Deze pion doet twee stappen om 
twee redenen: de eerste is om te 
verhinderen dat de Koningsloper van 
de tegenstander kan blijven drukken 
op f2. De tweede reden is om de 
kracht van je pionnen in het centrum 
te doen gelden. 
 
4…exd4 5.cxd4 Lb6 
In de huidige positie, twee pionnen 
in de frontlinie, moet je ervoor 
waken een van hen op te spelen, 
voordat je tegenstander een ruil 
voorstelt. En dan vermijd je die ruil, 
door de aangevallen pion op te 
spelen. 
Als de Loper schaakt had gegeven 
(in plaats van zich terug te trekken), 
moet dit opgevangen worden met de 
Loper, en, indien die Loper dan 
geslagen wordt,  

moet er teruggenomen worden met 
het Paard, die dan de e-pion dekt. 
 
6.Pc3 0–0 7.Pge2…  
Er moet op gelet worden om het 
Paard niet naar c3/f3 te spelen 
voordat de  
c- of f-pion naar c4 of f4 is 
opgespeeld, omdat het Paard dan dit 
opspelen  
verhindert. 
(Interessant is de N.B. bij deze zet: 
In de vorige editie dacht de auteur 
dat het beter was niet te precies te 
zijn in het aangeven van deze 
variant, om de mogelijkheid te 
krijgen een aantal voorbeelden te 
geven hoe het beste met pionnen 
gespeeld kan worden.) 
 
7…c6 8.Ld3…  
De Loper trekt zich terug om te 
voorkomen dat hij wordt 
aangevallen door de zwarte d-pion. 
In dat geval zou wit met de e-pion 
moeten slaan, waarna de 
centrumpionnen van elkaar 
gescheiden raken. 
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8…d5 9.e5 Pe8 10.Le3 f6 
Hij speelt deze pion om ruimte te 
maken voor zijn Toren en daar is 
niets aan te doen want of hij of jij 
neemt. 
 
11.Dd2…  
Je moet de pion die je aangeboden 
wordt niet nemen, omdat dan je e-
pion zijn rij verlaat; terwijl als je 
jouw pion laat slaan, wordt zijn 
plaats ingenomen door de d-pion, die 
later gesteund kan worden door je f-
pion. Deze twee pionnen 
gecombineerd gaan de partij zeker 
winnen. 
 
11…fxe5 
Hij neemt de pion om zijn plan door 
te zetten: ruimte maken voor zijn 
Toren. 
 
12.dxe5 Le6   
Hij speelt deze Loper om straks zijn 
c-pion te kunnen spelen; je kunt nu, 
dat is waar, hem opzadelen met een 
dubbele pion door zijn Koningsloper 
te slaan met jouw Dameloper 
(Lxb6), maar dit creëert een opening 
voor zijn Dametoren. Een 
dubbelpion, nog in contact met 
andere pionnen, hoeft helemaal geen 
nadeel te zijn. 
 
13.Pf4… 
Omdat je e-pion nog niet in gevaar 
is, neemt het Paard de kans waar om 
direct de Loper aan te vallen: om 
hem te nemen of om hem weg te 
jagen. 

13...De7 14.Lxb6… 
Het is altijd gevaarlijk om de 
Koningsloper van je tegenstander 
een plekje te gunnen op de diagonaal 
die op jouw f-pion is gericht. En als 
jouw d-pion die diagonaal niet kan 
sluiten, is het noodzakelijk om jouw 
Dameloper ertegenover te zetten en 
zijn Loper weg te nemen zodra dat 
mogelijk is. 
 
14…axb6 15.0–0…  
Je rokeert aan deze kant om je f-pion 
te ondersteunen en versterken, zodat 
hij twee stappen vooruit kan zodra je 
e-pion wordt aangevallen. (Grappig 
is nog hoe dit genoteerd wordt: “The 
K. castles with his R.”) 
 
15…Pd7 16.Pxe6 Dxe6 17.f4 Pc7 
18.Tae1 g6  
Hij is gedwongen om deze pion op te 
spelen om te verhinderen dat jouw f-
pion zijn Dame gaat aanvallen en je 
daarmee twee pionnen in de 
frontlinie “upon his ground” krijgt.  
 
19.h3… 
Deze pion wordt gespeeld om het 
straks mogelijk te maken twee 
stappen te doen met je g-pion.  
 
19...d4 20.Pe4 h6 
Hij speelt deze pion om te 
verhinderen dat jouw Paard “in zijn 
spel” komt, zijn Dame opjaagt en 
daarmee vrij spel voor je pionnen 
verkrijgt. 
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21.b3 b5 
 

 
 
22.g4... 
(Deze zet is de eerste die Philidor 
ongemerkt (want voor hem 
vanzelfsprekend) voorbij laat gaan, 
terwijl wij hem heden ten dage 
zouden afkeuren vanwege het 
ondermijnen van de veiligheid van 
de witte koning; veel beter zou 
22.Pd6… geweest zijn.) 
 
22...Pd5 23.Pg3… 
Je speelt dit Paard om het opspelen 
van de f-pion mogelijk te maken, die 
dan wordt ondersteund door 3 
stukken: Toren, Loper en Paard. 
 
23…Pe3 
Hij speelt dit Paard om de 
communicatie tussen je stukken te 
onderbreken en de kracht van je 
pionnen te ondermijnen. Dat laatste 
zal hij ongetwijfeld gaan doen met 
het opspelen van zijn g-pion. Jij 
doorkruist zijn plan door je Toren 
voor zijn Paard te offeren. 

24.Txe3 dxe3 25.Dxe3 Txa2 
26.Te1... 
Je speelt deze Toren om je e-pion te 
ondersteunen die anders kwam te 
hangen als je je f-pion gaat opspelen. 
 
26...Dxb3 27.De4 De6 
De Dame keert terug om het mat te 
voorkomen waaraan gewerkt werd.  
 
28.f5 gxf5 29.gxf5…  
Dameruil wordt aangeboden om het 
mat te breken dat de zwarte Dame en 
Loper aan het voorbereiden waren. 
 
29...Dd5 30.Dxd5+ cxd5 31.Lxb5 
Pb6 32.f6…  
Let erop dat je, als je Loper over de 
witte velden gaat, je pionnen op 
zwarte velden zet en andersom, want 
dan kan je Loper voorkomen dat de 
stukken van je tegenstander zich 
tussen je pionnen heen bewegen. 
Deze regel kan vrijwel altijd 
toegepast worden als je aanvalt en je 
pionnen laat opmarcheren. Echter, 
wordt je in de verdediging 
gedrongen moet de regel precies 
andersom gehanteerd worden. 
 
32…Tb2 33.Ld3 Kf7 34.Lf5... 
Hier is een voorbeeld van de vorige 
kanttekening: als je Loper over de 
zwarte velden ging, had de zwarte 
Koning zich nu tussen de pionnen 
heen kunnen bewegen.  
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34...Pc4 35.Ph5 Tg8+ 36.Lg4 Pd2 
37.e6+…  
 

 
 
37…Kg6  
(Hier kondigt Philidor aan dat hij 
37…Kf8 in een volgende partij in 
het boek zal behandelen. Die partij 
begint dan met 37.e6 Kf8 en zijn 
analyse gaat verder met: 38.Ta1 
Tb1+ 39.Txb1 Pxb1 40.Kh2 Pc3 
41.Pf4 Pe4 42.Pxd5 Tg5 43.e7+ Kf7 
44.Le6+ Kxe6 45.e8D+) 
 
38.f7 Tf8 39.Pf4+ Kg7 40.Lh5 1–0 

Al in de eerste partij die hij in het 
boek behandelt komen een aantal 
kenmerken van Philidor’s kijk op het 
spel aan de orde: 
 

 Creëren van een sterk pionnen 
centrum 

 Pionnen mobiel houden 

 Pionnenstelling prioriteit 
geven boven stukkenspel 

 Samenwerking Lopers en 
pionnen 

 Relatieve waarde van 
specifieke pionnenstellingen 
(dubbelpion bijv.) 

 Opmarcheren met vrijpionnen 
 
Grappig om te zien dat de historie 
van theoretische verhandelingen 
over het schaakspel een zekere 
gelijke tred houden met de volgorde 
waarin je je die als individuele speler 
eigen maakt!  
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Clublokalen UCS/UCS De Rode Loper - Deel II: na 1945 

Kees Volkers 

Na de oorlog werden onmiddellijk 
pogingen ondernomen om het 
schaakleven zowel in verenigings- 
als in competitieverband weer op de 
rails te zetten. Op 24 mei, nog maar 
twee weken na de capitulatie van de 
Duitschers, werd in de christelijke 
school in de Bloemstraat (Oudwijk) 
de eerste na-oorlogse algemene 
ledenvergadering gehouden. In de 
annalen lezen wij dat deze eerste 
vergadering zich kenmerkte door een 
prettige sfeer en een prachtige 
opkomst. In deze vergadering 
werden overigens vier leden 
geroyeerd die zich tijdens de oorlog 
'minder goede landgenoten' hadden 
getoond.  

De nieuwe band met Oudwijk leidde 
er toe dat een nieuw onderkomen 
kon worden gevonden in het 
Gebouw Vriendenkring Oudwijk, 
dat zich overigens niet in Oudwijk 
bevond, maar in een historisch pand 
in de binnenstad, aan de 
Brigittenstraat. Het was tevens het 
gebouw waar de Christelijke 
Vereeniging voor Jonge Mannen 
bijeenkwam. Zo was men vijftien 

jaar na de oprichting weer een beetje 
terug bij af.   

 

1945:  Gebouw Vriendenkring 
Oudwijk, Brigittenstraat 1 
(Gebouw voor de Chr. 
Vereeniging voor Jonge Mannen) 

De Brigittenstraat ligt in een deel 
van de binnenstad waar vroeger veel 
kloosters stonden. De straat is dan 
ook genoemd naar het Brigitten-
convent. De 
kloostergemeenschappen werden na 
de Reformatie (in Utrecht na 1577) 
ontbonden. Het huis is veel groter 
dan het lijkt, want achter het huis 
aan de straatzijde is een tweede huis 
aangebouwd dat uit de 15e eeuw 
stamt en deel uitmaakte van het 
klooster. In de 17e eeuw kreeg het 
samengestelde pand een 
woonfunctie. In het begin van de 20e 
eeuw was er een zangschool 
gevestigd en daarna had het 
verschillende functies. Het 
witgepleisterde huis is een rijks 
monument (zie foto volgende 
pagina) 
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1946-1951:   

CSB-gebouw  (zie deel 1) 

 

De Brigittenstraat was blijkbaar 
bedoeld als tijdelijk onderkomen 
voor UCS, want een jaar later kon de 
club weer terugkeren naar het 
vertrouwde CSB-gebouw aan de 
Kromme Nieuwegracht. Blijkbaar 
was er wat tijd nodig geweest om de 
sporen die de Duitse bezetter had 
achtergelaten uit te wissen. Onze 
clubgenoten speelden er nog vijf 
jaar. Waarom het gebouw verlaten 
diende te worden vergt nader 
onderzoek, maar ik vermoed dat het 
pand toen is verkocht aan de 
universiteit.  

 

1951:  Collegezaal Het Groene 
Kruis (Nieuwegracht/Zuilenstraat) 

 

Met ingang van het seizoen 1951-
1952 verhuisde de club naar de 
Nieuwegracht, wederom een 
representatieve locatie! Hier zou 
UCS maar liefst 13 jaar achtereen 
verblijven. Schaakclub De Dom 
speelde er ook. Het witgepleisterde 
pand Nieuwegracht 69a werd 
gebouwd in de tweede helft van de 
19e eeuw als woonhuis en is nu een 
Rijks Monument.  UCS moest het 
pand verlaten omdat de ruimte als 
magazijn in gebruik werd genomen. 
Nu huist hier het Winford College: 
een particuliere school voor 
havo/vwo (zie foto rechter pagina). 
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1964: Bogermanhuis 

Van Asch van Wijckskade 25 

Een nieuw onderkomen werd 
gevonden in het Bogermanhuis aan 
de Van Asch van Wijckskade.  Nog 
steeds veilig in gereformeerde 
schoot. Het gebouw was een 
toevluchtsoord voor diverse 
Gereformeerde groeperingen.  

Ook dit is weer een bijzonder 
gebouw, dat deel uitmaakt van een 
hele witgepleisterde gevelreeks. De 
neoclassicistische gevels - onder 
meer gekenmerkt door de ronde 

bogen boven ramen en deuren - zijn 
hier neergezet volgens plan van Jan 
David Zocher, na de ontmanteling 
van de vestingwallen vanaf de jaren 
1830. Zocher transformeerde een 
groot deel van de Utrechtse 
vestingwallen in een stadspark, maar 
aan de noordzijde moest een 
representatieve gevelwand komen 
van woningen en bedrijfspanden, die 
de daar achter gelegen slums aan het 
oog moesten onttrekken. Het 
Bogermanhuis was daar onderdeel 
van. 
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Bogerman was een van de figuren 
die eind 16e eeuw aan de basis 
stonden van de Reformatie en er zijn 
diverse scholen en andere gerefor-
meerde instellingen naar hem 
genoemd. In de bronnen lezen we: 
'Bogerman was streng calvinistisch 
en fel bestrijder van aanhangers van 
afwijkende calvinistische en andere 

varianten van het christelijk geloof.' 
Een prima onderkomen dus voor 
UCS. Hier kon men zich nog even 
veilig wanen voor alle revolutionaire 
ontwikkelingen die zich inmiddels 
daarbuiten voordeden. Nog wel!    

Elf jaar zou dit pand het onderkomen 
van UCS zijn (zie foto onder).  

 

 

      

 

 

1975:  Denksportcentrum De Remise, Kanaalstraat  199 

  (De Oude Remise) 

 

In 1973 werd in Utrecht 's werelds 
eerste denksportcentrum geopend in 
de Kanaalstraat. Of dat werkelijk het 
eerste was weet ik niet, maar 
opzienbarend was het zeker. De 
denksporten stonden in deze tijd zeer 

in de belangstelling, mede dankzij de 
schaakmatch in Reykjavik tussen 
Fischer en Spasski, die in 1972 in 
alle wereldkranten 
voorpaginanieuws was. UCS had 
ook een optie genomen op deze 
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locatie, doch verkoos voorlopig in 
het Bogermanhuis te blijven spelen. 
In 1975 werd dit huis echter 
afgestoten door de Gereformeerde 
Kerk, omdat het niet rendabel meer 
was. In dat jaar kon UCS alsnog in 

het denksportcentrum terecht, die als 
naam 'De Remise' had gekregen.   

Het zou een gedenkwaardige locatie 
worden, waar UCS een totale 
gedaanteverwisseling  zou 
ondergaan.  

 

 

 

 

De Remise was een multifunctioneel 
wijkcentrum, waar onder meer ook 
een filiaal van de Utrechtse 
Openbare Bibliotheek was 
ondergebracht. Het staat ook bekend 
als het Parochiehuis. Het maakte 
deel uit van een kloostercomplex der 
zusters Franciscanessen, dat hier in 
de jaren 1905-1908 verrees en 
verbonden was met de kerk van de 
Heilige Anthonius van Padua, aan de 
overkant van de Kanaalstraat (de 
kerk staat nu te koop). De zusters 
moesten toezien op het zieleheil van 

de nieuwe bewoners van Lombok. 
De annalen vermelden: 'Er verrees 
hier een gebouwencomplex voor 
twaalf schoollokalen, twee 
naaiklassen, twee bewaarscholen en 
een gymnastiekzaal. Het gebouw 
voor de zusters, dat als klooster 
betiteld werd, kon op 19 maart 1905 
worden ingewijd. Het huidige 
klooster in de Kanaalstraat kwam in 
1908 gereed'. 

Het was dus een door en door 
katholiek bolwerk, en dat zal de 
gereformeerde UCS-ers te denken 
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hebben gegeven. Feit is dat hierna 
het ledental snel toenam en het 
jonge, studentikoze volk de macht 
snel in handen nam. Uiteindelijk 
leidde dat tot de definitieve 
machtsgreep in 1985, toen de naam 
UCS definitief werd veranderd in 
UCS De Rode Loper. Tot 1990 
hebben we in de 'Oude Remise' 
gebivakkeerd. Het waren 

legendarische jaren, waar geschaakt 
werd in de blauwe walmen van 
sigaretten-, sigaren- en 
cannabisrook, en het after-schaak tot 
diep in de nacht aan het kleine 
barretje werd doorgezet.  

Het complex wordt momenteel 
geschikt gemaakt voor hergebruik en 
krijgt waarschijnlijk een 
woonfunctie.  

 

 

1990:  Zalencentrum Willem Dreeslaan 55 (De nieuwe Remise) 

In 1990 werd een fonkelnieuw 
denksportcentrum geopend, 
tegenover het belastingkantoor. Het 
was een initiatief van de bridge-
bond. Het had ultramoderne zalen, 
met luxe tafels, veel ruimte, airco en 
een moderne bar. Overdag werd het 
verhuurd aan bedrijven, 's avonds 
werd het bezet door bridgers, 
schakers, dammers en go-spelers. 
Vanaf 1990 mochten ook wij hier 
onze speelzaal hebben. De Oude 
Remise werd gesloten, de Nieuwe 
Remise was voortaan ons thuis. Het 
was een volkomen oninteressant 

gebouw, maar elf jaar hebben we er 
gespeeld, in grote luxe. Met een 
separate bar, waar menigeen goede 
herinneringen aan zal hebben. Tot de 
bridgers - vanouds bestaande uit 
lieden die geld te veel hebben - 
besloten een nieuw 
denksportcentrum te laten bouwen 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal.     

In Willem Dreeslaan 55 is nu de 
Forensische Polikliniek 
Kindermishandeling gevestigd. Ze is 
24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar voor verwijzers uit heel 
Nederland.  
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2001:  Stichting Dijckzigt, Boorstraat 107, voormalige school.  

Toen moesten we dus kort na de 
millenniumwisseling op zoek naar 
een nieuw onderkomen.  

Ronald van Houdt had een tip: zaal 
Dijckzigt, bij hem om de hoek nabij 
de Amsterdamsestraatweg. Een 
gouden greep, geheel passend bij de 
clubcultuur. Bedrijfsleider Ruud 
Rose, Utrechter in hart en lever, zag 
ons graag komen en voldeed graag 
aan onze wens om ook andere bieren 
dan pils te schenken. We gniffelden 
om het decor van bingo-prijzen op 
het podium achter in de zaal, maar 
we voelden ons er thuis. Helaas is 
Ruud overleden, maar we spelen er 
nog steeds, net als Oud Zuijlen, dat 
er nu ook zijn domicilie heeft 
gevonden. Inmiddels spelen we hier 

15 jaar en is dit in de hele 
clubgeschiedenis het onderkomen 
waar we het langst gezeten hebben.  

En het is ook een bijzonder gebouw, 
een gemeentelijk monument., een 
voormalige school die rond de 
eeuwwisseling in Utrecht is  
gebouwd volgens een nieuw 
onderwijsconcept. Op de foto, uit 
1988, is de Regenboogschool nog in 
het pand gevestigd. De woonwijk 
rond de school is in de jaren 1990  
op de schop gegaan, de school werd 
gesloten. Het gebouw werd het 
onderkomen van Theater aan de 
Werf. Tegenwoordig heet het Huis 
Utrecht. Het is nog steeds een 
artistiek centrum, met theaterzalen 
en een café. Zaal Dijckzigt, dat 
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formeel een buurtfunctie heeft - er 
worden nog bingo- en kaartavonden 
gehouden -  neemt in dit gebouw een 

aparte plek in. Op de website van 
Oud Zuijlen is meer te lezen over 
onze huidige locatie. Zie aldaar.  
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Winnen met het Morra Gambiet  

xxxx xxxx 

Begin dit jaar werd ik van het bord 
geveegd door xxxx xxxx, één van de 
liefhebbers van de splijtende aanval, 
de gewiekste combinatie en het 
winnende offer. Hij mocht het 
allemaal laten zien – en deed dat 
ook.  

Twee weken geleden trof ik xxxx 
opnieuw in de interne competitie. 
Dit keer had ik wit. En aanvallen, dat 
wil ik ook wel. De gelegenheid 
kreeg ik: het Morra gambiet: 1. e4 c5 
2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4 Pxc3. Wit 
geeft een pion voor veel activiteit. 
Prachtige opening als je van 
aanvallen houdt, maar je moet met 
wit wel doorpakken, anders 
verdampt je positionele voordeel 
snel en sta je een gezonde pion 
achter. 

Marc Esserman heeft een geweldig 
boek over deze opening geschreven: 
Mayhem in the Morra! Dit biedt een 
aantal nuttige handvatten voor de 
witspeler, zoals het belang van het 
jagen op de zwarte dame. Kwam 
goed van pas in deze partij. 

Ik had het geluk dat xxxx net terug 
was van een vakantie in Griekenland 
en in een zonnige bui verkeerde. Iets 
té zonnig, zo bleek snel. Kijk even 
mee. 

Wit: xxxx xxxx 

Zwart: xxxx xxxx 

Interne DRL 15 juni 2016 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 
Pc6 5.Pf3 b6 
Dit is wat aan de langzame kant. 

6.Lc4 f6 
En dit is een rare zet, normaal is d6 
of e6.Dat laatste wilde zwart 
eigenlijk spelen, maar hij zat er één 
pionnetje naast met zijn vingers.Nu 
gaat de ontwikkeling van zijn 
koningsvleugel heel traag, sterker: 
daar komt het niet meer van in deze 
partij. 

7.0-0 e6 8.De2 Lb7 9.Td1   
Vanuit de verte richt wit het vizier 
op de zwarte dame. 

9…Dc7 10.Pb5  
En nu volgt van dichtbij de 
beschieting. 

10.…Dc8  
Geeft wit de gelegenheid om een 
sterke toren op d6 te planten. 

11.Lf4 e5 12.Lg3 a6 13.Pd6+ Lxd6 
14.Txd6 Dc7 15.Tad1 Td8??  
Zwart is met zijn hoofd nog op 
Lesbos, anders valt deze in wezen 
verliezende zet niet te verklaren.Veel 
beter is bijvoorbeeld 15…Pge7. 

Wit staat als een vorst en kan rustig 
aan zijn aanval bouwen. 

16.Ph4  
Op weg naar het bastionveld f5. 
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16….Pd4?  
Wat doet zwart nu? Hij geeft zomaar 
een stuk weg! De pion op e5 staat 
immers gepend, dus T1xd4 wint het 
paard. Het enige geldige excuus voor 
wit om dit niet te doen (het paard 
winnen), is een mataanval en daar 
zag ik kansen voor. Overigens is ook 
het kruimeltje op a6 winnen, niet 
waar het in de Morra om gaat. 
Vandaar : 

 

17.Dh5+! g6 18.Pxg6!  
Veel beter nog dan Dxh8. Wit kan 
nu niet de toren nemen op d6, dan is 
het mat in twee. 

18…hxg6 19.Dxg6+ Ke7. 

 

Hoe dit af te maken? De 
deskundigen na afloop zworen bij 
20.T6xd4.Dat is waarschijnlijk ook 
het beste, maar het ging veel sneller:  

20.T1xd4 Dxd6 21.Df7 mat. 
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Grobbetrollen (2)  d4 en e4 
 
Jacco Vermeulen 
 
Met het vorige deel uit deze serie 
heb ik aangetoond dat je niet geheel 
geschift hoeft te zijn om de Grob te 
spelen – het helpt wel. Het leidt tot 
zeer interessant spel en je hebt zelfs 
kans de partij te winnen. Om dit nog 
duidelijker te maken heb ik vier 
partijen uitgezocht met dezelfde 
twee thema's namelijk d4.  
 
Het is niet zo dat een Grob-speler 
niet begrijpt dat een pion in het 
centrum handig is. De Grob-speler, 
doet dit alleen als het hem uitkomt. 
De centrumpionzet die het meest in 
aanmerking komt is d4, e4 eigenlijk 
niet. Hier zijn diverse redenen voor: 
aangezien een Grobber niet vaak 
rocheert is de boer op e2 een muurtje 
voor de koning. Elke beweging van 
e2 levert een gat op f3 op en de loper 
op f1 kan toch via g2 naar buiten, 
dus er is ook geen noodzaak om deze 
te verplaatsen. De zet d4 heeft als 
voordeel dat het nog enigszins druk 
uitoefent de zwarte centrumvelden.  
 
Clubgenoot Leo doet dit regelmatig, 
ik speel veel vaker alleen over wit, 
maar vond toch een partij waarin ik 
ook d4 speel. Het tweede thema is de 
zet e4. Ik had de partijen er niet op 
geselecteerd, maar het blijkt dat in al 
de volgende partijen ook e4 gespeeld 
wordt!? Hoewel ik net betoogd heb 
dat e4 niet gebruikelijk is voor een 
Grobber, staat deze e-boer er niet 
alleen om van het fantastische spel 

van de overige witte stukken te 
genieten.  
 
Met name in het middenspel blijkt 
deze boer over een erg scherpe zeis 
te beschikken en deze onverwachts 
te kunnen gebruiken. Dat in de 
partijen van Leo e4 gespeeld wordt 
is wellicht nog opmerkelijker omdat 
in al zijn partijen zwart eerst een 
pion naar e4 speelt. De partijen staan 
in oplopende kwaliteit dus we 
beginnen met die van mij.  
 
Vermeulen,Jacco - Smits,Jeroen 
A00 (duh..) 
Soest 3  - DRL4 bord 1 18.03.2016 
 
1.g4 d5 2.Lg2 c6 Hij dacht 17 (!) 
minuten na over deze zet. 
3.g5 Lf5 4.Pf3 e6 5.d4  
  

 
 

Jawel d4, ik kon de onbetwiste 
zwarte velden niet meer langer 
aanzien. 
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5...Ld6 6.c4 Pd7 7.cxd5 exd5 8.Pc3 
h6  
Hier moest ik toch serieus nadenken, 
korte rochade is niet echt een optie. 
Mijn zwarte loper heeft niet echt 
goede velden. Dan heb ik nog maar 
één ander stuk over.  
 
9.Db3  
 

  
 
9...Dc7 10.Ph4  
Deze zet gaan we nog vaker 
tegenkomen.  
 
10...Le6  
10...Lh7 11.gxh6 Pxh6 12.Lxh6 
gxh6 13.Tc1 Dd8 14.Dxb7  
In zoiets had zwart geen zin.  

 

11.g6 f5  

Dit is geen lekkere zet. Zwart denkt 

dat hij ruimte pakt, maar ik krijg 

juist mooie aanvalsdoelen. Na 

11...Pe7 12.gxf7+ Lxf7 13.Ld2 0–0 

14.Tc1 a6 15.Pf3 Pf6 16.0–0 Pe4 

staat zwart uitstekend.  

12.Lh3 Pe7 13.e4  

 
 
En daar is ie dan de boer met de zeis 
en een dubbele penning. De dreiging 
is e5, maar de computer vindt dit 
niet eens erg.  
 
13...Lxh2  
snaait extra pion. 13...0–0 14.e5 
Pxe5 15.dxe5 Lxe5 16.Pe2 Tae8 en 
wit heeft nog een lange weg te gaan 
om het extra stuk te laten gelden. 
 
14.e5 Lxe5 15.dxe5 Dxe5+ 16.Pe2  
 

 
 

Deze zet is de enige die het stuk niet 
direct teruggeeft en had ik gezien in 
mijn berekeningen. 
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16...De4  
Zwart dacht dat hij een dubbele 
aanval had, maar ik heb een dubbele 
verdediging.  
 
17.Lg2 Pc5 18.Dc3 Pd3+ 19.Kf1 
Dc4 20.Dxg7 Kiekeboe! 20...Kd7 
21.Dc3 
  

 
 
Hier volgt nog een fantastische 
variant van Varaantje, maar ik dacht 
dat zijn dame gevaarlijk kon worden 
en wilde dus gewoon ruilen. Wat ik 
miste is dat de dame op g7 de toren 
op a1 dekt en een paard op e6 Dg7 
na 21.b3 Dc2 22.Le3 f4 23.Pd4 Db2 
24.Pxe6  
 

 
Analyse Diagram 
24...Dxg7 (24...fxe3 25.Dxb2 Pxb2 

26.Lh3) 25.Pxg7 fxe3 26.fxe3 Tag8 
27.Lh3+ Kd6 28.Pgf5+ Pxf5 
29.Pxf5+ Ke5  
 
21...Dxc3 22.Pxc3  
Dit was geen goede zet. (kijk even 
twee diagrammen terug om dit te 
begrijpen) Slaan met de b-pion is 
beter. Het paard heeft geen goede 
velden vanaf c3. Hier ga ik later last 
van krijgen b.v na 22.bxc3 Thg8 
23.Th3 Pxc1 24.Pf4 Pxa2 25.Txa2 
Kd6 26.Te3 Ld7  
 
22...Tag8 
 

 
 

23.Ke2  
Varaantje komt met een compleet 
andere variant, maar ik wilde nog 
een paar pionnen overhouden. 
23.Le3 Pxg6 (23...Pxb2 24.Tb1 Pxg6 
(24...Pd3 25.Txb7+ Kd6 26.Ke2 d4 
27.g7 Txg7 28.Lxd4) 25.Txb2 Pxh4 
26.Txh4 b6 27.Ta4)   
 
23...Pe5 24.Le3 P7xg6 25.Pxg6 
Pxg6 26.Txh6 Txh6 27.Lxh6 f4 
28.Lf3 Lf5 29.Tg1 d4 
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Op zet 22 had ik al aangekondigd dat 
dit paard niet goed staat.  
 
30.Pe4 Deze zet kost een stuk. Het 
erge is dat ik Pe4 goed heb bekeken 
maar zag een eenvoudige cruciale 
zet over het hoofd. Varaantje vindt 
het voor mij verrassende Le4. Daar 
had ik echt niet naar gekeken. 
30.Le4 f3+ (30...Te8 31.Kf3 dxc3 
32.Lxf5+ Dit is dus de reden dat de 
contra-intuïtieve zet Le4 kan. Je 
slaat met schaak op f5.) 31.Kd1 Ke6 
32.Lxf5+ Kxf5 33.Tg5+ Ke6 34.Pe4 
 
30...Te8 31.Kd3??  
Deze zet was het plan met als 
achterliggende gedachte dat d4 kan 
vallen en dat ik kan terugpennen met 
Lg4.  
 
31...Pe5+  
Dat ik deze zet niet gezien had is 
geen schaakblindheid meer, maar 
eerder een zwart schaakgat. Wat ik 
na deze zet dacht zal ik niet 
herhalen... al vermoed ik dat ik U 

behoorlijk veel scabreus 
woordenschat in een taal of vier zou 
bijleren .  
 
32.Kd2??  
Typisch Fritzcommentaar had hier 
kunnen zijn: het leven is al zwaar 
genoeg....   
 
32...Pxf3+  
en toen was het echt niet leuk meer. 
0–1 
 
Hovens,Leo - Veerbeek,Wessel A00 
Gardé Intern, 29.11.2013 
 
1.g4 e5 2.Lg2 d5 3.d4 e4 4.c4 c6  
 

 
 
Deze structuur gaan we de overige 
partijen ook zien. Je zou bijna 
vermoeden dat wit een plan heeft.  
 
5.g5 f5  
Met vermoedelijk het plan Ld6 en f4 
gevolgd door Dxg5 en aanval op de 
koningsvleugel.  
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6.cxd5 Dxd5 7.Pc3 Dd8  
Lb4 is veel beter, maar dan kan je 
geen Ld6 en f4 meer spelen. Soms 
moet je plannen echter bijstellen.  
 
8.f3 exf3 9.Pxf3 Ld6 10.e4 
  

 
 
En hier de boer met de zeis. Zwart 
zit niet te wachten op 11 e5 dus mept 
hij. maar e4 heeft eigenlijk een ander 
doel.  
 
10...fxe4 11.Ph4  
Kent u deze nog?  
 
11...Dc7 12.Dh5+ Dit doel! 
12...Df7?  
 

 
 

Hier komt een kracht van Leo's spel 
naar voren, de meeste spelers 
proberen een aanvallende Dame te 
behouden, Leo beziet goed dat de 
verdedigende Dame ook heel sterk 
is. Dus hij ruilt af. Zwart had ipv 
Df7 beter met de koning moeten 
gaan lopen. 12...Kd8 13.0–0 (13.Pg6 
Df7 14.Pf4 g6) 13...Pe7 14.Pxe4 g6 
15.Dh6 Te8 16.Dxh7 Lxh2+ 17.Kh1 
Pf5 18.Dxg6 Pxh4 19.Df6+ De7 
20.Kxh2  
13.Dxf7+ 13.g6! Df8 14.gxh7+ Kd8 
15.Pg6 Pf6 16.Da5+ Lc7 17.Dg5 
De8 18.Pxh8  
 
13...Kxf7 14.0–0  
De crux van de vorige zet, wit heeft 
nu vier stukken in de aanval tegen 
maar één verdediger.  
14...Ke8 15.Pxe4 Lc7 16.Ld2 Pe7 
17.Tae1 Tf8 18.Txf8+ 
 

 
 
Wederom wordt een verdediger 
afgeruild. Alle stukken van wit 
vallen aan en zwart moet er nog drie 
ontwikkelen.  
 
18...Kxf8 19.Lb4 a5?  
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Zwart wordt wanhopig en wil het paard uit de penning krijgen.  
 
Hij krijgt zijn zin volgens het 
bekende recept.  
 
20.Lxe7+ Kxe7 21.Pf6+ Kf7? 
22.Pxh7 Ld7 23.g6+ Kg8 24.Pf5 
Pa6?  
 

 
 
Leidt tot mat, maar het was al 
hopeloos. 25.Pe7+ Kh8 26.Pg5 Le8 
27.Te3 Dreigt Th3 mat. 27...Ld7 
28.Pf7# 1–0 
 
De volgende partij heeft een 
voorgeschiedenis. Leo was met zijn 
vrouw naar België verhuisd om te 
“rentenieren”. Kort daarop deed hij 
mee aan het regionale 60+ 
kampioenschap. Eigenlijk was het 18 
dagen te jong daarvoor, maar de 
wedstrijdleiding leek dit tornooi (zo 
schrijf je toernooi op zijn Belgs) een 
goede inburgering. Na drie ronden 
stond hij samen met D. Oger op 
100%. Deze diende een protest in 
omdat Leo maar een jong broekie 
was. Dit protest werd afgewezen en 
hij werd door Leo geGrobd. Vijf jaar 

later kwamen ze elkaar weer tegen in 
de externe en dat werd de volgende 
partij. 
 
Hovens,Leo - Oger,Daniël A00 
Landen3–Msk1 (Belgische comp), 
25.11.2012 
 
1.g4 d5 2.Lg2 e5 3.d4 e4 4.c4 c6  
Dit kennen we nog van de vorige 
partij.  
 
5.g5 Le7 6.h4 h6 7.f4 exf3 8.Pxf3 
hxg5 9.hxg5 Txh1+ 10.Lxh1 Dd6  
 

 
 
Geef toe dat dit er leuker uit ziet dan 
10 zetten damegambiet. 
11.Kf2  
Dit was de beste zet!  
 
11...Lf5 12.Pc3 (12.Db3 Pd7) 
 
12...f6? 
Zwart zoekt oplossing voor Pg8. Wit 
gaat uit vissen met zijn damepaard. 
 
13.cxd5 cxd5 14.Pb5 Db6  
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15.a4 Pc6 16.Ph4  
Herinnert u zich deze nog?  
 
16...Le6 17.e4  

 
 
Jawel de boer met de zeis.  
 
17...fxg5 18.Lxg5?  
Dit kan vanwege Dh5+. Maar 
objectief niet de beste zet. : 18.exd5 
Let op Lh1 dekt deze pion! 18...gxh4 
19.dxe6 Pf6 20.Lg5 0–0–0 21.Tc1 a6 
22.Lxc6 axb5 23.a5 Dxd4+ 24.Dxd4 
Txd4  
 

 
Analyse Diagram 
 
25.Lf3+ Kb8 26.Ke3 Tb4 27.Lf4+ 
Ka7 28.Tc7 Tb3+ 29.Ke2 Txb2+ 
30.Kd1 Tb3 31.Lxb7 Ld6 32.Lxd6 
Td3+ 33.Kc2 Txd6  
 
18...Pf6?± (kijk even twee 
diagrammen terug)  
Mist de ontsnapping 0–0–0! 
18...Lxg5 19.Dh5+ Kd7 20.Dxg5  
 
19.Lxf6 Lxf6 20.Dh5+  
Het trio Ph4, e4, Dh5+ doet 
wederom goede zaken.   
 

 
 
20...Kd7?+–  
Mist als laatste kans Lf7, kost kwal 
na Dh8+, maar wat nu volgt is erger.  
20...Lf7 21.Dh8+ Kd7 22.Dxa8 Pxd4 
23.Dxa7 Lxh4+  
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21.exd5 Lxd4+ 22.Ke2? Lf6?   
22...Te8 23.dxe6+ Txe6+ 24.Kf1 
Dc5 25.Dxc5 Lxc5 26.Td1+ Kc8 
27.Ld5 Tf6+ 28.Pf3 Tf4 29.Tc1 Le3 
30.Tc3 Lb6 31.b3 Kb8 32.Lxc6 bxc6 
33.Pd6 g5 34.Kg2 Kc7 35.Pc4 g4 
36.Pfe5 Lf2 37.Tc1 Ld4 
 
23.dxe6+ 
  

 
 

Uit, zwart staat nu mat in 9 toe maar 
Kc8 verlengt slechts de lijdensweg. 
Nog twee dingen die opvallen. Als 
de EU zo met zijn boeren zou 
omgaan als deze twee spelers hadden 
we hongersnood gehad of wij 
hadden duur voedsel gehad en half 
Afrika en Azië waren gecrepeerd. De 
positie van de witte koning is 
waanzin, maar zwart kan dat niet 
misbruiken want zijn koning staat 
nog hopelozer.  
 
23...Kxe6?   
23...Kc8 24.Pf5 g6 25.Dxg6 Dd8 
26.Td1 Dh8 27.e7 Dh2+ 28.Lg2 
De5+ 29.Kf3 Dxb5 Zwart slaat hier 
een gedekt stuk met zijn Dame, dan 
weet je de uitkomst al. 30.axb5 Kc7 
31.Dxf6 Kb6 32.bxc6 bxc6 33.Td8 
Kb7 34.Txa8 Kb6 35.e8D Kc5 

36.Dexc6+ Kb4 37.Dfc3#  
24.Dd5+ Er staat nog een loper op 
h1.  
 
24...Ke7 25.Pg6+  
en zwart geeft op, hij loopt mat. De 
snelste weg naar mat. 25...Ke8 
26.Dg8+ Kd7 27.Lxc6+ bxc6 
28.Td1+ Dd4 29.Txd4+ Lxd4 
30.Df7+ Kd8 31.De7+ Kc8 32.Dc7# 
1–0 
 
Dus wie ooit Daniël Oger 
tegenkomt, speel 1.g4 doe de groeten 
van Leo en je hebt al half gewonnen. 
 
De laatste partij is de mooiste, het 
was de 2e ronde NBSB klasse 2C, er 
waren drie favorieten, maar onze 
tegenstander, medefavoriet was de 
1e ronde overtuigend verslagen door 
de derde favoriet. Wij waren nog niet 
op volle sterkte, want onze 1e 
bordspeler met 1878 kon nog niet 
spelen. Aangezien we uit speelden 
zette ik Leo (elo 1745) op bord 1 die 
een jeugdtalentje (1391) tegenkwam, 
hij zou een TPR van 1792 behalen, 
de hoogste van zijn team. Het 
jeugdtalentje legde één ei in deze 
competitie.. 
 
Hovens,Leo - Allaart,Jesse A00 
NBSB HMC4– Gardé 2 Utrecht, 
07.11.2015 
 
1.g4 e5 2.Lg2 d5 3.d4 e4 4.c4 c6 
Een oude bekende!  
 
5.cxd5 cxd5 6.g5 Pc6 7.Pc3 Lb4 
8.a3 La5 9.h4 Le6 10.Ph3 Pge7 
11.Pf4 Pf5 12.Pxe6 fxe6 13.e3 g6 
14.Ld2 Lc7 15.b4 Tc8  
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Dit is wel een stelling om stil bij te 
staan. Zwart staat hier licht beter. Dit 
komt voornamelijk omdat zwart 
meer ruimte heeft en omdat hij één 
stuk meer heeft ontwikkeld. Beide 
koningen staan in het centrum, maar 

rocheren is voor geen beide een 
optie. De witte lopers staan tegen 
eigen of vijandelijke pionnen aan te 
kijken. Ook het witte paard staat 
behoorlijk vast. Wit zou iets kunnen 
proberen op de damevleugel,maar de 
meeste stukken van wart staan daar. 
Het centrum staat vast, dus lijkt geen 
optie. De koningsvleugel biedt nog 
de meeste kansen, daar staan weinig 
zwarte stukken. Varaantje geeft een 
interessante variant, beginnend met 
16 Dg4. 
 
16.Dg4 e5 17.h5 Tf8 18.hxg6 hxg6 
19.Pxe4 dxe4 20.Th7 Dd5 21.Lxe4 
Dg8  

 

 
Analyse Diagram  
 
22.Lxf5 Txf5 23.Dh4 Db3 En we 
zitten in een variant die alleen 
computers begrijpen. 
 
16.Lxe4  
Een strategisch stukoffer, (kijk ff 
twee diagrammen terug) het 
activeert het witte paard, neemt twee 
pionnen mee en geeft wit een 
duidelijk plan. Niet de beste zet, 
maar het beste verweer vinden is erg 

moeilijk. 
16...dxe4 17.Pxe4 Tf8 18.Db3  
 

 
 
Het tegenoffer Pxd4 had zwart gelijk 
materiaal met actievere stukken 
opgeleverd, maar zwart speelt op 
veilig en ruilt dames af.  
 
18...Dd5  
18...Pfxd4 19.exd4 Pxd4 20.Dd3 
Pf3+ 21.Ke2 Dxd3+ 22.Kxd3 Td8+  
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19.Dxd5 exd5 20.Pf6+ Txf6 21.gxf6 
Kf7   

 
 
Zwart moet zich hier in zijn nopjes 
hebben gevoeld. Hij staat een kleine 
kwal voor tegen twee pionnen 
waarvan hij er één zo direct ophaalt 
hij heeft een sterke loper tegen een 
ingegraven witte loper, zijn toren 
staat al actief. Okee de paarden 
kunnen nergens heen, maar die kan 
hij vast omspelen naar betere velden. 
 
22.h5 Kxf6  
Foutje 1, zwart had de h-lijn dicht 
moeten laten. 22...g5  
 
23.hxg6 hxg6 24.Tc1  
Wit activeert toren.  
 
24...Ld6  
Foutje 2 het correcte plan was Pf5–
d6–c4 om de c-lijn af te sluiten.  
 
25.Th7 Pg7  
Foutje 3 Tb8 of b5 was nodig. Zwart 
wil hier waarschijnlijk Tc7 spelen 
om de witte toren van h7 te krijgen. 
26.e4  
 

 
 
Jawel het kostte pion e2 13 zetten 
om van e2 naar e3 te komen en nog 
eens 13 om van e3 naar e4 te komen. 
Maar nu heeft deze boer een erg 
scherpe en giftige zeis bij zich.  
 
26...dxe4?  
Dit is een blunder. die zeis was 
giftig. Ik geef toe dit is wel een stap 
3+ of 4 combinatie, dus verre van 
eenvoudig, maar Leo had hem 
helemaal gezien en die weet niet 
eens wat Jeugdschaak is laat staan 
een stappenmethode. 26...Te8 27.e5+ 
Kf7 28.Lh6 Lf8 29.Lxg7 Lxg7 30.b5 
Pe7 Onder Analyse Diagram  
 

 
 
Met deze variant kan zwart het net 
houden.  
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27.d5  
Paard staat in en staat ook gepend, 
dus kan alleen naar e7.  
 
27...Pe7 28.Txc8 Pxc8 29.Lc3+  
Ja die loper had wit ook nog. 
 
29...Le5 30.Lxe5+ Kxe5 31.Txg7  
 

 
 

Dit is uit, okee 31..Pd6 was veel 

beter dan 31..Kxd5 maar ik ga geen 
eindspellen analyseren daar hebben 
we Jan en John voor.  
31...Kxd5? 31...Pd6 32.Txb7 Kc6? 
33.Tg7 Kb5 34.Txg6 Pb6? 35.Tg5+ 
Kc4 36.Ta5 Pd5 37.Txa7 Pf4 
38.Kd2 Pd3? 39.Tc7+ Kb5 40.Ke3? 
1–0 
 
Ten slotte: dit is vast voor het eerst 
dat het woord scabreus in een 
schaakverslag is verschenen. Er 
volgt nog een deel 3 en 
waarschijnlijk ook deel 4. Maar ik 
heb nog geen idee wat daar in komt 
te staan. Tita is echter nooit ver weg 
dus genoeg bronnen om te 
grobbetrollen. 
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Eindstand interne competitie 2015-2016 
 
positie  speler  punten wit afm score  elo  tpr 

1  Jan Prins  2309 2 2 24 uit 36  1992 1980 

2  Mike Harzevoort  2063 1 17 15 uit 21  2013 2061 

3  Seth van der Vegt  2050 2 11 19 uit 28  1996 1951 

4  Henk Dissel  2017 0 13 17 uit 26  1978 2019 

5  Hans Nijland  1903 0 11 16½ uit 28  1856 1881 

6  Jaap Kamminga  1881 ‐1 7 18 uit 31  1843 1876 

7  Timo Können  1856 ‐2 18 13 uit 20  1952 2019 

8  Mitchel Wallace  1800 1 7 18 uit 31  1872 1874 

9  Ernesto Bonne Boizan  1757 ‐2 14 14 uit 24  1914 1927 

10  Peter Hoogakker  1673 0 13 15 uit 26  1809 1773 

11  Victor van Bergenhenegouwen  1673 ‐1 6 17½ uit 33  1738 1747 

12  Chris Lutz  1639 1 9 15 uit 29  1835 1858 

13  Jos Heesen  1616 ‐4 9 15½ uit 30  1770 1809 

14  Fred Lucas  1603 ‐1 10 15½ uit 29  1794 1855 

15  Peter Das  1557 1 15 12½ uit 23  1744 1737 

16  Chris Regeling  1547 2 3 17 uit 36  1740 1757 

17  Jacco Vermeulen  1495 0 13 13½ uit 26  1766 1775 

18  Abderrahim el Madani  1477 0 2 17 uit 36  1703 1699 

19  John Temming  1469 ‐2 15 13½ uit 24  1721 1732 

20  Marcel Scholten  1453 0 13 14 uit 26  1737 1738 

21  Hendrik Aldenberg  1427 ‐1 8 15 uit 31  1615 1650 

22  Kees Volkers  1408 0 11 13½ uit 28  1736 1751 

23  Jacques van Gelder  1299 ‐1 24 10½ uit 15  1734 1754 

24  Almer Toby  1286 1 22 9 uit 17  1755 1793 

25  Henk van Lingen  1282 ‐2 4 17 uit 34  1583 1591 

26  Jeroen Weelink  1251 ‐1 16 11 uit 23  1578 1585 

27  Majnu Michaud  1245 0 25 8 uit 14  1847 1655 

28  Toon van der Ouderaa  1237 ‐1 11 13½ uit 27  1604 1609 

29  Wim van Hoek  1220 1 10 12½ uit 29  1671 1659 

30  David Knight  1182 0 25 9 uit 14  1832 1790 

31  Tanja Veenstra  1178 1 18 9½ uit 19  1513 1542 

32  Nico van Harten  1106 2 9 13 uit 30  1522 1524 
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positie  speler  punten  wit afm score  elo  tpr 

33  Martin van Rijswijk  1063  1 27 8½ uit 11  1717 1714

34  Arnold van Gelder  1033  1 10 13 uit 29  1568 1507

35  Eric van Aart  1009  0 31 7 uit 8  1753 1795

36  Ben Westerman  1002  1 2 11 uit 35  1532 1496

37  Geurt van de Wal  995  ‐1 12 9½ uit 25  1477 1487

38  Paul Buys  947  0 27 7½ uit 12  1768 1654

39  Hans Bernink  913  ‐2 31 7 uit 8  1680 1843

40  Pieter Bakker  901  1 23 5½ uit 15  1583 1587

41  Fred Jonkman  868  0 31 5½ uit 8  1746 1719

42  Ivo Griffioen  853  1 26 5 uit 13  1333 1318

43  Jaap‐Hein Vruggink  815  0 22 5 uit 16  1417 1314

44  René de Korte  792  1 26 5 uit 13  1607 1512

45  Huub Brouwer  773  0 25 5 uit 14  1513 1504

46  Hans Koren  760  0 27 6½ uit 12  1689 1622

47  Valentijn van Esch  688  ‐2 29 5½ uit 10  1561 1468

48  Piet Koenhein  672  ‐1 10 8 uit 29  1384 1391

49  Johan Kerssies  635  0 13 5 uit 24  1374 1350

50  René de Ruiter  583  0 4 7 uit 34  1253 1245

51  Marcel Bijlsma  555  1 34 2½ uit 5  1637 1725

52  Daniel Weise  531  ‐1 34 3 uit 5  1585   

53  Bas Aukes  493  1 32 2½ uit 7  1372   

54  Benjamin Visser  457  0 33 2 uit 6  1303   

55  Klaas van der Horst  420  ‐1 38 1 uit 1  1930 2100

56  Marjolein Swinkels  414  1 34 1 uit 3  1536 1360

57  Piet Hofstee  380  1 38 1 uit 1  1638 2075

58  Ivo Lemmens  376  1 38 1 uit 1  1976   

59  Roel de Lange  365  ‐1 38 1 uit 1  1592 2024

60  Ton van Ingen  301  0 39 0 uit 0  1869 0

61  Marco Plantema  293  0 39 0 uit 0  1724 0

62  Ronald van Houdt  286  0 39 0 uit 0  1705 0

63  Taco Jansonius   279  0 39 0 uit 0  1614 0

64  Jonathan Tuls  271  ‐1 38 0 uit 1  1161   

65  Ibrahim Al Khawajeh  264  1 38 0 uit 1  1204   
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Individuele scores externe competitie 
 
De Rode Loper 1 in de SGS 1e Klasse‐1B‐
2015/2016 

Speler  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7  R8  R9 
Ges
p  Bp

Hoogakker, P. (Peter) 7667143  1 1 1 1
0,
5  ‐   1 

0,
5 

0,
5  8

6,
5 

Vegt, S.J. van der (Seth) 7681872  0 ‐   0 1 1 1 1  1  1  8 6

Konnen, T.D. (Timo) 8051076  1
0,
5  1 1

0,
5  0 0  1  1  9 6

Michaud, M. (Majnu) 8147920  1
0,
5  1 ‐  

0,
5  1 1 

0,
5  ‐   7

5,
5 

Harzevoort, J.M.A.G. (Mike) 7096936 
0,
5 

0,
5 

0,
5  1

0,
5  1 0  1 

0,
5  9

5,
5 

Lutz, C. (Chris) 7541281  1 1 0 1 1 0 0  0 
0,
5  9

4,
5 

Dissel, H. (Henk) 6955014  0 0
0,
5  1

0,
5 

0,
5  0  1  1  9

4,
5 

Nijland, H. (Hans) 7057875 
0,
5  0 1

0,
5  1 ‐   ‐   0  1  7 4

Bonne Boizan, E.L. (Ernesto Luis) 8092194  ‐   1 ‐   1 ‐   0 0  ‐   1  5 3

Heesen, J.H.W. (Jos) 6554229  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0 ‐   ‐   ‐   1 0

De Rode Loper 2 in de SGS 2e Klasse‐2D‐
2015/2016 

Speler  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7  R8  R9 
Ges
p  Bp

Bergenhenegouwen, V. van (Victor) 8455502  1 ‐  
0,
5 

0,
5  1 ‐   1  1  1  7 6

Gelder, J.C. van (Jacques) 6203340  1 ‐   0 1 1 1
0,
5  1 

0,
5  8 6

Kamminga, J. (Jaap) 7282715  ‐   ‐   1
0,
5 

0,
5  1 ‐   1  1  6 5

Aart, H.A.P. van (Eric) 7969566  ‐   ‐   1 0 1 0 1  1  1  7 5

Heesen, J.H.W. (Jos) 6554229  1 ‐  
0,
5  ‐   1 1 0 

0,
5  1  7 5

Das, P.A. (Peter) 8279491  1 ‐   0 ‐   1 1
0,
5  ‐   1  6

4,
5 

Scholten, M. ‐ (Marcel) 8299610  ‐   ‐   1 ‐   1 ‐   0  1  1  5 4

Volkers, C.R. (Kees) 7271143  1 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0  ‐   1  3 2

Korte, H.C. de (Rene) 8199158  1 ‐   ‐  
0,
5  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   2

1,
5 

Toby, A. (Almer) 8262298 
0,
5  ‐  

0,
5  ‐   ‐  

0,
5  0  ‐   ‐   4

1,
5 

Bakker, P.C. (Pieter) 7733572  ‐   ‐   ‐   1 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1 1

Aldenberg, H. (Hendrik) 7739952  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1  ‐   1 1

Koren, H.J. (Hans) 6131202  ‐   ‐   ‐   1 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1 1

El Madani, A. (Abderrahim) 8083933  ‐   ‐   ‐   1 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1 1
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Bonne Boizan, E.L. (Ernesto Luis) 8092194  1 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1 1

Westerman, B. (Ben) 8311512  ‐   ‐   ‐   ‐   1 ‐   ‐   ‐   ‐   1 1

Jonkman, F. (Fred) 8434613  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1 ‐   ‐   ‐   1 1

Bijlsma, M. (Marcel) 7954067  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0 ‐  
0,
5  ‐   2

0,
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuele scores externe 
competitie 
 
De Rode Loper 3 in de SGS 2e Klasse‐2C‐
2015/2016 

Speler  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7  R8  R9 
Ges
p  Bp

Aldenberg, H. (Hendrik) 7739952  1 0 1 1 1 1
0,
5  0  1  9

6,
5 

Brouwer, H. (Huub) 8484652  0
0,
5 

0,
5  1 1 1 0 

0,
5  1  9

5,
5 

Jonkman, F. (Fred) 8434613  1
0,
5  1

0,
5 

0,
5  1 ‐  

0,
5  ‐   7 5

Korte, H.C. de (Rene) 8199158 
0,
5 

0,
5 

0,
5  1

0,
5 

0,
5  ‐  

0,
5  1  8 5

Lingen, H.G.K. van (Henk) 8366325  0 1
0,
5 

0,
5  1 ‐  

0,
5  ‐   1  7

4,
5 

Harten, N.J. van (Nico) 6065851  ‐   ‐  
0,
5  1 1 1

0,
5  0 

0,
5  7

4,
5 

Bakker, P.C. (Pieter) 7733572 
0,
5  1 0 0 1 1 0  ‐   1  8

4,
5 

Westerman, B. (Ben) 8311512 
0,
5  0 1

0,
5  1 0 0  ‐   ‐   7 3

Weelink, J. (Jeroen) 8478547  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐  
0,
5 

0,
5  1  ‐   3 2

Bijlsma, M. (Marcel) 7954067  ‐  
0,
5  ‐   ‐   ‐   ‐  

0,
5 

0,
5  ‐   3

1,
5 

Wal, G.J. van de (Geurt) 8143641  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0  1 0

El Madani, A. (Abderrahim) 8083933  0 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1 0

Rijswijk, M. van (Martin) 8695896  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0  0  2 0

De Rode Loper 4 in de SGS 2e Klasse‐2B‐
2015/2016 

Speler  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7  R8  R9 
Ges
p  Bp
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Griffioen, I. ‐ (Ivo) 8613132  1 1 1 0 1 0 0  0  1  9 5

Veenstra, T. (Tanja) 7695655  ‐   0 1 0 1 ‐   0  1  1  7 4

Vruggink, J.H. (Jaap Hein) 8026854  0 0
0,
5  0

0,
5  1 1  0 

0,
5  9

3,
5 

Weelink, J. (Jeroen) 8478547  0
0,
5  0 0 0 1

0,
5  0  1  9 3

Ruiter, R. de (Rene) 8058886  0
0,
5  1

0,
5  0 0 0  0 

0,
5  9

2,
5 

Gelder, A. van (Arnold) 7845959  0 0 0
0,
5 

0,
5  ‐   0  0  1  8 2

Wal, G.J. van de (Geurt) 8143641  0 1 0 0
0,
5  0 0  0  ‐   8

1,
5 

Koenhein, P.J. (Piet) 6882029  1 0
0,
5  0 0 0 0  0  ‐   8

1,
5 

Kerssies, J.R. (Johan) 8395816  0 ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   1 0

Bijlsma, M. (Marcel) 7954067  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0 ‐   ‐   ‐   1 0

Koren, H.J. (Hans) 6131202  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0  1 0

Vermeulen, J. (Jacco) 8199444  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   0 ‐   ‐   0  2 0
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Van de bestuurstafel 

Geurt van de Wal 

Op maandag 13 juni stond de 
bestuurstafel bij Henk van Lingen 
thuis. Het voltallige bestuur zat er 
omheen en keek vooruit naar de 
ALV en naar het nieuwe seizoen. 

Toch ook even terugkijken: Jan Prins 
heeft drie ronden voor het einde zijn 
zestiende clubtitel in de wacht 
gesleept. Een ongehoord record, dat 
zijn weerga niet kent, proficiat Jan! 
Vraag: waar eindigt dit? Want Jan 
vertoont nog geen slijtage, ook al 
legden Victor en Timo hem recent 
op de slachtbank. 

De externe teams hebben het goed 
gedaan met een overtuigend 
kampioenschap (2de team), soepele 
handhaving (3de team), net geen 
promotie (1ste) en eervolle degradatie 
(4de). Dat laatste is minder goed 
nieuws, maar opmerkelijk is wel dat 
het vierde een zeer stabiel team was, 
dat bijna geen invallers nodig had. 
Zij die wel invielen – waarvoor dank 
– hielden steevast de nul.  

Terug naar de bestuurstafel. Seth had 
de financiële cijfers op een rijtje 
gezet en daaruit blijkt dat we een 
goed jaar hebben gedraaid. 
Weliswaar een klein tekort, maar dat 
kan lijden, want we hebben een 
flinke kist appels voor de dorst 

liggen, zeker voor een schaakclub is 
dat bijzonder. In de nieuwe 
begroting gaan we op dezelfde voet 
verder. Met de digiborden hebben 
we aardig geboerd bleek uit een 
overzichtje van Henk, er is een apart 
(maar niet geheim) potje voor de 
opbrengst. Op de ALV kunnen we al 
met al een tevreden penningmeester 
zien. Nu de kascommissie nog. 

Zoals ik hier eerder heb vermeld, 
gaan John en Kees het bestuur 
verlaten en is er dus ruimte voor vers 
bloed. Daar blijkt onder de Rode 
Lopers voldoende animo voor. 
Zoveel dat we misschien wel een 
luxeprobleem hebben en er gekozen 
moet worden. Alweer een punt dat 
onze club zo leuk maakt: veel 
enthousiaste en actieve leden, die 
iets willen doen voor de club.  

Tot slot: op de laatste ronde van de 
interne competitie mochten we een 
aanlopende schaakvluchteling uit 
Syrië verwelkomen. Hij heet Ibrahim 
en maakte het Toon behoorlijk 
lastig. Arnold, René de K. en ik 
hebben hem leren kennen op het 
AZC, waar we wekelijks schaken 
met bewoners. Zin om mee te doen? 
Meld je aan bij een van ons! 
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Twijfels 
 
XXXX XXXX 
 
Het is fijn om weer eens een 
winstpartij de bespreken. Dit keer 
mijn partij in de kampioenswedstrijd 
van het tweede. Toen ik de zaal 
binnen kwam zag ik dat mijn bord in 
de spotlights stond was door een 
grote studeerlamp boven het bord. 
Mijn tegenstander, XXXX XXXX, 
legde uit dat dit noodzakelijk was 
vanwege zijn slechte zicht, 
veroorzaakt door een macula-
degeneratie (als ik het goed begrepen 
heb). Hij had ook zijn eigen bord en 
stukken meegebracht, maar dat was 
niet nodig: onze elektronische 
borden (en stukken) waren voor hem 
groot en helder genoeg om ze waar 
te nemen. Wel gaf hij aan door zijn 
handicap niet te kunnen noteren en 
dat hij wellicht, af en toe, aan zijn en 
mijn stukken moest voelen om er 
zeker van te zijn dat er een pion, en 
geen loper, op een bepaald veld 
stond. 
Ook zou hij mij zijn portemonnee 
toevertrouwen om af en toe een 
drankje te halen. Omdat ik een niet 
al te zware avond verwachtte, 
hoorde ik het allemaal met een 
glimlach aan. 
Ik vroeg me wel af wat ik van het 
“niet noteren” en “betasten van 

stukken” had gevonden als het een 
partij tegen een mede 
kampioenskandidaat was geweest. Ik 
geloof niet dat de regels daarin 
voorzien. 
Mijn relaxte toestand had vast te 
maken met het feit dat ik zelf ook 
een aantal oogkwalen achter de rug 
heb en dus met hem kon meevoelen. 
Maar wat gebeurde er op het 
helverlichte bord? Het werd weer 
een voorbeeldpartij van mijn eigen 
systeem. Dat zou ik toch eigenlijk 
met de ogen dicht moeten kunnen 
spelen, maar ik geraakte tot viermaal 
toe aan het twijfelen. 
Over twijfel gesproken: de Franse 
filosoof René Descartes twijfelde 
aan alles, want dat was volgens hem 
de enige weg naar de waarheid. Het 
bekende adagium van Descartes is 
dus niet “Cogito ergo sum” maar 
"Dubito, ergo cogito, ergo sum" (ik 
twijfel, dus ik denk, dus ik ben). 
 
Maar goed, nu naar de partij: 
 
XXXX - XXXX 
 
1.d4 e6 2.c4 b6 3.Pc3 Lb4 4.a3 
Lxc3+ 5.bxc3 Lb7 6.Pf3 f5 7.Lf4 
Pf6 8.h3… 
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De eerste nieuwe zet volgens mijn 
database, hiervoor werd steeds 
8.Dc2… gespeeld. Wit probeert een 
soort London System te spelen. 
Blijkbaar heeft de ervaring hem 
daarbij geleerd dat de loper op f4 (na 
e3) een extra plekje nodig heeft om 
zich terug te kunnen trekken. 
 
8...0–0 9.e3 Pe4 10.Dc2 d6 11.Ld3 
Pd7  
 

 
 
12.Pd2?... 
Dat is niet de beste, maar wel een 
begrijpelijke. Wit wil de dominante 
positie van het zwarte paard op e4 
ondermijnen. 
 
12...Pdf6? 
De paardenliefhebber in mij kreeg 
hier even de overhand. Ik wilde een 
paard op e4 behouden en vergat even 
een tactische mogelijkheid: 12...e5 
13.Lxe4 Lxe4 14.Pxe4 exf4 en het 
witte paard moet terug naar d2, 

waarna zwart met …fxe3 en …Dh4 
heel vervelend kan gaan worden. 
 
13.Pxe4 Pxe4 14.0–0 Dh4 15.Lxe4 
Lxe4 16.De2… 
Hier kreeg ik het gevoel dat er een 
mat in de stelling moest zitten! Waar 
komt dat vandaan? Hoe krijg je dat 
gevoel? Het vinden van een 
antwoord op deze vraag heeft me al 
een tijdje in zijn greep. Vroeger, 
toen ik nog jong en mooi was, 
speelde ik dit soort stellingen op 
gevoel en dat gevoel gaf aan dat er 
een mat over de horizon in het 
verschiet lag. Er was nauwelijks 
reden om varianten door te rekenen. 
Nu, ouder en wijzer, is het gevoel er 
nog steeds, maar ook de drang om 
het nog even te checken met het 
doorrekenen van mogelijke 
varianten. En wat blijkt? Dan gaat 
het mis, de overtuiging dat het 
gevoel goed is en het mat nabij, 
komt aan het wankelen en risico’s 
worden vermeden. Dit heeft verdacht 
veel te maken met de theorie achter 
de hype “The Secret”. Die theorie is 
gebaseerd op de Laws Of Attraction 
(LOA) en komt erop neer dat de 
mens juist die dingen in zijn leven 
aantrekt, waar hij zich op focust. 
Dus: “Denk aan mat, dan zet je 
mat!” 
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16...g5 17.Lg3 Dh6 18.Tad1… 
Met het idee om met d5… de 
terugtocht van de zwarte loper af te 
snijden, om hem daarna te veroveren 
met f3… Dus: 
 
18...Lb7  
Nadeel is nu wel dat wit de prachtige 
diagonaal kan sluiten. 
 
19.d5 e5 
Van het nadeel wordt een voordeel 
gemaakt: zwart heeft nu de dreiging 
van f4. Het directe 19...f4 zag ik niet 
zo zitten. Wit speelt dan 
bijvoorbeeld: 20.exf4 gxf4 21.Dg4+ 
Kh8 22.Dh4… en de zwarte aanval 
verliest aan kracht. 
 
20.Lh2… 
Vandaar 8.h3 . 
 
20...Tae8 21.Dd2 f4 22.exf4 gxf4 
23.f3… 
 

 

Het eerste moment van twijfel. 
“Vroeger” had ik direct voortgezet 
met …Lc8 of …Te7 om daarmee 
verder te gaan op weg naar het mat, 
maar nu koos ik voor een veilige 
tussenzet (met pionwinst dreiging) 
om de beslissing nog even uit te 
stellen. 
 
23…La6 24.Dd3 Dh4 
Hiermee voorkom ik dat de witte 
koning via f2 ontsnapt.  
 
25.De4 Lc8 26.De1 Dh5 
Dameruil zou in het voordeel van 
wit zijn. Nadeel van het ontlopen 
van de dameruil is dat Kf2… nu 
weer mogelijk wordt. Wit dacht 
evenwel dat zijn koning op een 
andere plek veiliger was. 
 
27.Kh1 Tf6 28.Df2 Kf7 29.Tg1 Tg8 
30.Tde1 Tfg6 
De vlaggenmast van het mat wordt 
al zichtbaar op de horizon. Begrijpt 
iedereen deze metafoor? Zo niet, zie 
onderstaand plaatje: 
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Als de aarde plat was geweest had de 
man in de kerktoren de hele steven 
van het schip al kunnen zien 
(onderste zichtlijn), maar omdat de 
aarde rond is, ziet hij slechts de vlag 
in top op de horizon (bovenste 
zichtlijn). Een dergelijke horizon, 
waarachter veel verborgen ligt wat 
pas een paar zetten later zichtbaar 
wordt, kent de schaker ook. Ik 
schreef daar al over toe ik het had 
over de boeken “Chess visualization 
Book 1” en “Chess visualization 
Book 2” van Ian Anderson in de 
eerste Balans van dit seizoen. 
 
31.a4 a5 32.Td1 Tg3  
 

 
33.Tde1… 

De goede zetten voor wit raken op. 
Natuurlijk kon 33.Lxg3… niet 
vanwege 33…Txg3 en er is niets 
meer te verzinnen tegen …Lxh3 en 
een snel mat. 
Voor zwart was dit het tweede 
moment van twijfel. Is nu …Lxh3 
goed? Ik kreeg het, achter het bord, 
niet goed doorgerekend tot aan mat. 
In alle rust thuis heb ik er opnieuw 
naar gekeken en toen bleek dat het 
wel kan, maar dat er nog geen mat 
uit voort vloeit: 33...Lxh3 34.gxh3 
Txf3 35.Db2 Txg1+ 36.Txg1 Txh3. 
Vandaar een veilige tussenzet met 
hetzelfde thema als bij het vorige 
moment van twijfel: pionwinst 
dreiging. 
 
33...Ld7 34.Ta1 
Opnieuw heb ik …Lh3 bekeken en 
ben een derde maal vertwijfeld 
geraakt. Thuis blijkt dat het had 
gekund, al is er geen direct mat: 
34...Lxh3 35.gxh3 Txf3 36.Dd2 
Txg1+ 37.Txg1 Dxh3. Achter het 
bord maar weer voor veilig gekozen. 
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34...T8g6 35.Tab1 
Het vierde moment van twijfel. Hier 
had ik opnieuw …Lxh3 kunnen 
spelen: 35...Lxh3!? 36.gxh3 Txf3 
met dezelfde ideeën als bij de vorige 
vertwijfelingen. 
 
35...Lxa4 
Dit levert pionwinst op, maar 
tegelijkertijd wordt er een groot deel 
van het voordeel weggegooid. Maar 
de spanningen die het op de loer 
liggende mat oproept, hebben ook 
aan de witte kant hun effect gehad: 
 
36.Lxg3… 
Beter was het naar tegenspel 
zoekende 36.c5… Bijvoorbeeld: 

36… Ld7 37.cxd6 cxd6 38.Txb6 
Lxh3 39.Tb7+ Kf6 40.gxh3 Txf3, 
maar ook dan blijft zwart de 
overhand houden met zijn acute 
dreigingen. 
 
36...fxg3 37.Df1 Ld7 38.f4? 
De vertwijfeling slaat nu aan de 
witte kant toe. 
 
38...Tf6 39.Dd1 Dh4 40.fxe5 
40...Lxh3! 
En, ja hoor, daar is hij dan: het mat 
is over de horizon heen gekomen! In 
het volle licht van de studeerlamp is 
het nu voor iedereen duidelijk: wit 
geeft op. 

 


