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Colofon
Allereerst natuurlijk namens
de redactie een gelukkig
en gezond 2017 gewenst.

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

Traditiegetrouw had deze
editie met de Kerst moeten
verschijnen, maar er was
op dat moment te weinig
kopij.

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

Gelukkig kreeg ik van
Seth twee flinke stukken,
kwam Kees toch nog met
wat inspriatie en heeft
Jos een instructief stuk
over de Lucena positie
geschreven.

Voor meer informatie over UCS De Rode
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www.ucsderodeloper.nl
Bezoek ook eens ons forum :
www.ucsderodeloper.messageboard.nl

Dus ondanks dat Peter en
ikzelf in een schrijfdipje
zitten, toch 40 pagina’s
leesvoer!

De Balans is in 1985 herrezen uit de as van
het UCS-Bulletin. Eerdere voorgangers van
de Balans waren Uw Clubstem en UCSNieuws.
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Schaakles 21: Stellingsbeoordeling volgens Steinitz
Jos Heesen, gebaseerd op een oorspronkelijk idee van Yaroslav Srokovsky.
In de allereerste les stelden we de
leer van Steinitz centraal (al weer
twee jaar geleden!). Steinitz’ leer
behandelt de beoordeling van een
stelling op basis van dynamische en
statische kenmerken. Met behulp van
die stellingskenmerken hebben we in
de voorgaande lessen gezien hoe om
te gaan met kritieke situaties. Als we
ons beperken tot vier kenmerkende
elementen, kwamen zij in deze
lessen aan bod:

“statisch” plan volgen. Staat een van
de spelers statisch zwakker dan
moet hij een “dynamisch” plan
volgen. Deze twee plannen zijn het
thema van deze les.
Tenslotte nog een belangrijke
kanttekening: om beter te kunnen
oordelen over statische en
dynamische stellingskenmerken, is
het belangrijk naar veel meer
voorbeelden te kijken dan we in de
afgelopen lessen gedaan hebben. Dat
laten we echter aan de
geïnteresseerde Rode Lopers zelf
over.

1. De veiligheid van de koning
(Les 13)
2. Wie beheerst het centrum?
(Les 6, 7, 18, 19)
3. Statische kenmerken (Les 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14)
4. Dynamische kenmerken (Les
15, 17)
Als na beoordeling van de eerste
twee elementen blijkt dat de stelling
nog in evenwicht is, moet het
vergelijk van de statische en
dynamische stellings-kenmerken de
doorslag geven v.w.b. het te volgen
plan.

Smyslow – Rudakowski, Moskou ,
1945
1.Lg5!
Een typische methode: Wit ruilt het
paard op f6, dat d5 controleert, af.

Staat een van de spelers statisch
beter, dan moet die speler een
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1...Tfe8?
Nu staat zwart, volgens de statische
stellingkenmerken, verloren. Voor
hem zijn zowel het veld d5 als de
pion op d6 zwaktes. Zwart had dus
met dynamische middelen moeten
proberen om tegenspel te krijgen.
Bijvoorbeeld: 1...Tfc8! met het
volgende leerzame vervolg:
A) 2.Tf2 Tc5!! 3.Lxf6 Lxf6 4.Pd5
Txd5 5.exd5 Lh4!? (of 5...e4!?) 6.g3
Ld8 7.Td2 Lg5!? 8.Te2 Dd4+ 9.Kg2
Dxd5+ En voor de geofferde
kwaliteit heeft zwart voldoende
compensatie gekregen, of
B) 2.Kh1 Tc5 3.Lxf6 Lxf6 4.Tf2 (of
4.Td1 Db4 5.a3 Dxb2 6.Pa4 Dxc2
7.Pxc5 Dxc5) 4...Tac8 5.Pd5 Txd5
6.exd5 Lh4 7.g3 Dxd5+ 8.Kg1 Ld8;
of
C) 2.Lxf6 Lxf6 3.Pd5 Dxc2 4.Pxf6+
gxf6 5.Dh4 Kg7 6.Tf3 Dxb2 (met
6...Dc5+! 7.Kf1 Db5+ 8.Kg1 Dc5+
9.Kf1 kan zwart op remise spelen)
7.Raf1 Rg8 8.Rg3+ Kf8 9.Qxf6 Qd2
10.Rxg8+ Kxg8 11.h3

4.c3 b5 5.b3 Dc5+ 6.Kh1 Tc8
7.Tf3!? Kh8
Beter lijkt 7...f6!?
8.f6! gxf6
Of 8...Lxf6 9.Pxf6 gxf6 10.Dh4 Tg8
11.Dxf6+ Tg7 12.Tg3 Tcg8
13.Td1+- wat tot de partijstelling
leidt.
9.Dh4 Tg8 10.Pxf6 Tg7 11.Tg3
Lxf6 12.Dxf6 Tcg8 13.Td1 d5
14.Txg7 en zwart gaf op: 1-0

Timman – Petrosian, Las-Palmas
1982
Wit heeft een pluspion en hij
controleert het centrum – dus een
duidelijk statisch voordeel voor wit.
Maar zwart is beter ontwikkeld en
moet nu snel handelen om niet
definitief in het nadeel te komen.

2.Lxf6 Lxf6 3.Pd5!
Door het veld d5 in bezit te nemen
veroordeelt wit zwart tot een
passieve verdediging.
3...Ld8
Of 3...Dxc2 4.Tf2 Dc5 5.Tc1 Dd4
6.Pc7±

1...g5!
Prima! Het witte centrum moet
aangetast worden.
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2.Le2
De poging om met 2.g4 naar
dynamische middelen te grijpen bij
mindere ontwikkeling, moet falen:
2...Lxg4 3.Tg1 h5 4.h3 Dc5 5.Tg3
gxf4 6.Lxf4 Le6

Kortschnoj - Hulak, Wijk aan Zee
1983
Dit voorbeeld komt uit het boek "Die
Schachmethode" van Dorfman,
waarin hij ook statische en
dynamische elementen behandelt.
Zwart heeft het loperpaar, de loper
op e5 domineert de zwarte velden,
en hij heeft een vrijpion op c5;
kortom zwart is in het voordeel. Wit
moet daar iets tegenover stellen.

2...gxf4 3.e6??
Beter 3.Lxh5 Dh4+ 4.Df2 Dxh5
5.Lxf4 Pxe5
a) 6.0-0 Lc5 7.Dxc5 (7.Le3 Pg4-+)
7...Pf3+;
b) 6.Dd4 Lxc3+ 7.bxc3 Pg6 8.0-0 00

1.Txe5!
Nu ontstaat er een compleet nieuwe
situatie: alle genoemde voordelen
van zwart zijn niet belangrijk meer,
maar hij heeft er een kwaliteit voor
teruggekregen!

3...Dh4+ 4.Kf1
Of 4.g3 fxg3 5.exd7+ Ke7
4...Lxe2+ 5.Dxe2 fxe6 6.Df2 De7
Wit heeft een slechte koningsstelling
daarom ruilt zwart de dames niet af.

1...dxe5 2.f4
Activeert de loper g2 en dreigt d5d6.

7.e5
Vertwijfeling.

2...Tb8
Na het kwaliteitsoffer kreeg wit een
sterke pion op d5, bovendien zijn de
zwarte velden rond de zwarte koning
verzwakt.

7...Pxe5 8.Lxf4 Tf8 9.Td1 Lc5 en
zwart won: 0-1

3.d6?
Wit gokt op het verkeerde paard. Uit
een analyse van Dorfman blijkt dat
wit met Pe4 goede kansen gekregen
zich te redden: 3.Pe4! Lf5! Zwart
moet proberen het gevaarlijk paard
in te dammen.
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(3...f5 4.d6 Dg7 5.Pxc5; 3...exf4
4.Pf6+ Kg7 5.Dc3 Kh6 6.g4; 3...Tb4
4.d6 Db6 5.fxe5) 4.Pf6+ Kg7 5.d6
Db6 Zwart probeert met alle
middelen de stelling te
vereenvoudigen. 6.fxe5 (6.g4? Db2)
6...Db2 7.Df4
a) 7...Tb4 8.Ph5+ Kg8 9.Pf6+ Kg7
10.Ph5+ Kg8 en remise door
zetherhaling (10...Kh8? 11.Dh6 Tg8
12.Pf6 Tg7 13.Pxh7 Txh7 14.Df8#);
b) 7...Dd4! 8.Le4 Lxe4 9.Pxe4 Tbe8
10.Pf6 Txe5 11.Dxd4 cxd4 12.Pd7
Td5 13.Pxf8 Kxf8 14.Td1 Txd6
15.Kf1 en wit kan zich redden.

Deze stelling kwam in de huidige
partij (in 1954) voor het eerst op het
bord. Zwart speelde hier Ta7 en na
Lc6 verhinderde wit het bevrijdende
c7-c5. Vanwege de geblokkeerde
zwarte damevleugel kreeg wit een
langdurig voordeel. Lange tijd
daarna gold daarom deze stelling als
slecht voor zwart. Maar is dat
werkelijk het geval? Wat gebeurt er
als zwart direct c7-c5 speelt?
1...c5!
In de partij werd 1...Ta7?! 2.Lc6 Le7
3.Pd2 0-0 4.Pc4 a5 5.Pe5 gespeeld
en wit stond vanwege de controle
over het zwakke veld c6 duidelijk
beter.

3...Da5 4.fxe5 Le6 5.Tc1 Tb3 6.Pe4
Dxd2 7.Pxd2 Tb4 8.Pe4 Txa4
9.Pxc5 Tc4 10.Txc4 Lxc4 11.g4 g5
12.Lb7 a5 13.Lc6 Tb8 14.Kh2 Le6
15.Kg3 Tc8 16.Pxe6 fxe6 17.d7
Tb8 18.f4 gxf4+ 19.Kxf4 Kf7
20.Kg5 Ke7 21.Kh6 Tb6 22.La4 en
wit gaf op: 0-1

2.Lxa8 Dxa8
Dankzij het kwaliteitsoffer krijgt
zwart controle over de witte velden
in het centrum en met zijn
ontwikkelingsvoorsprong kan het
centrum verder onder druk gezet
worden. De witte lichte stukken
vinden geen goede velden.
3.Tg1 cxd4 4.exd4 Ld6 5.Le3 0-0
6.Pd2 Tc8
Zwart verhindert de lange rokade
van wit. Of 6...Pd5!? 7.Pe4 Lxf4
8.Lxf4 Pxf4 9.De3 Pg6

Botwinnik – Smyslow, Moskou
Wch Match 1954
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7.Ke2 Pd5 8.Tac1 Td8
Zwart moet dynamisch spelen – dus
niet afruilen!

10...Pxf4+ 11.Kf1 Ph3 12.Tg2 Pf4
De stelling is nu in dynamisch
evenwicht. In de partij IlivitzkiGrechichin, USSR 1954, werd nu
remise overeengekomen: ½-½

9.h4 P7f6 10.Dc4
De witte dame wil naar c6 om haar
collega te neutraliseren.
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Split 2016
Seth van der Vegt
Van 13 augustus t/m 20 augustus 2016 vond het 6e International Open Chess
Tournament in Split (Kroatië) plaats, georganiseerd door de lokale
schaakvereniging "Brda".
Met hetzelfde gezelschap (Mitchel en ikzelf, samen met Youri Gerritse en Elmer
van Veenendaal van Paul Keres) werd er vorig jaar deelgenomen aan het
plaatselijke schaaktoernooi in Riga, ditmaal besloten wij dit het toernooi in Split
met ons bezoek te vereren.

De lokale organiserende vereniging
heeft een heuse mascotte. Wellicht
kan onze vereniging hier een
voorbeeld aan nemen?

Het uitnodigende affiche van het
toernooi, met op de voorgrond het
centrum van Split.
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acclamatisatie werd er naast het
verkennen van het bovengenoemde
centrum, het flaneren en dineren op
de boulevard, natuurlijk direct
gestapt tot aan het ochtendgloren.

Wij vertrokken één dag eerder per
vliegtuig naar Split, om alvast te
acclamatiseren in Split. Split is de
2de stad van Kroatië, een stad aan de
Adriatische zee met iets minder
inwoners dan Utrecht. Daarnaast de
facto hoofdstad van de Kroatische
regio Dalmatië. In de zomer trekt
deze stad veel badgasten aan. Veel
Engelsen en Ieren, een van Europa’s
meest getatoeëerde en gepiercde
volkeren. Wat ook te merken is aan
het horeca-aanbod in Split. Veel
fastfood en ander standaard
toeristenvoedsel. Split heeft echter
ook een culturele kant. Het centrum
is erg gezellig, met als stralende
middelpunt het paleis van
Diocletianus, dat op de
werelderfgoedlijst van UNESCO
vermeld staat.

De zaterdagochtend en -middag
werden besteed aan het uitslapen van
de roes en lamballen in ons
onderkomen. Een vast onderdeel van
ons gedegen trainingsregime voor
het toernooi, dat meermaals
succesvol is toegepast. Daarnaast
had Youri reeds in Nederland
uitgezocht wat de ideale voeding is
voor een schaker. Volgens Youri
bestond dat onder andere uit het
nuttigen van een banaan, idealiter
een kwartier voor de partij. Een
ritueel waar Youri, Elmer en Mitchel
zich dagelijks aan hielden. Alleen ik
onttrok mij hieraan. Voor het slaafs
volgen van dit ritueel betaalden
Youri en Mitchel later in het
toernooi de prijs.

Diocletianus was een Romeins
keizer omstreeks het jaar 300, ook
wel bekend als de slavenkeizer. Het
paleis is een van de weinige
Romeinse bouwwerken waar grote
delen nog vrijwel volledig intact
zijn. Bijzonder gezellig en knus zijn
de nauwe straatjes binnen de
paleismuren. Hier en daar zijn er wat
originele paleismuren verdwenen,
wat opgevuld is met muren van een
recentere datum. Het geeft de
boulevard van Split een unieke
uitstraling, de combinatie tussen
resterende paleismuren en nieuwere
(doch ook oude) bouwwerken.

Nu werd het dan ook hoog tijd om te
gaan beginnen met activiteit waar we
eigenlijk voor komen: het schaken.
Plaats van handeling was het Zagreb
hotel. Een groot betonnen
bouwwerk, een ruim opgezet hotel
zonder echte luxe. De prijzen in de
hotelbar waren ook zeer schappelijk:
voor 15 kuna (= 2 euro) had je een
halve literfles Karlovaçko-bier. Een
hotel dat mij deed denken aan de
communistisch tijd van Tito. Dat
gevoel werd nog sterker bevestigd
door de opening van het toernooi.

Terug naar de belevenissen van het
al boven genoemde gezelschap. Ter
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minuten ging huren bij organisatie,
bleek dat juist zijn tegenstander met
20 minuten minder op de klok moest
beginnen en Mitchel mocht beginnen
met zijn volle bedenktijd! Na
verloop van tijd ontdekten wij de
juiste strategie voor dit gebeuren:
zorg dat je als witspeler op tijd bent,
maar ga nog niet direct naar je bord:
kijk eerst of je tegenstander een
eigen klok heeft of er één gaat huren.
Een effectieve methode waardoor ik
slechts 2 van de 5 witbeurten een
klok hoefde te huren.

Geen standaard praatje van een
lokale hoogwaardigheidsbekleder of
sponsor waarin deze gaat uitleggen
wat de parallelen zijn tussen het
schaken en het werk van betreffende
hoogwaardigheidsbekleder/sponsor.
U kent het wel.
In Split doet men dat geheel anders.
Geen toespraak of redevoering, nee,
de speakers werden op maximaal
volume gezet en het Kroatisch
volkslied werd afgespeeld. Een
serieus en aandoenlijk gezicht voor
ons, ook omdat alle Kroatische
deelnemers daarbij strak in het gelid
stonden en zeer serieus keken. Kunt
u zich voorstellen dat ons
rapidtoernooi begint met het
Wilhelmus en dat iedere deelnemer
strak in de legerhouding staat?

Goed, het schaken zelf. Er werd
gespeeld in één grote groep, van
ratinglozen tot grootmeesters. Één
partij per dag, beginnend om 18:00
uur. Topseed was de bekende
Kroatische grootmeester Zdenko
Kozul. Ik mocht tegen met wit
aantreden tegen een Servische
jeugdspeelster van 16. Ze had geen
FIDE-rating, wel een nationale
Servische rating van 1800. Ik won
binnen een uur spelen, ik kon
nauwelijk geloven dat ze echt 1800
waard was. Waarschijnlijk ging het
om een geschatte rating, aangezien
zij in het toernooi slechts 2 halfjes
wist te bemachtingen met een TPR
van ruim 1100. Mitchel verloor van
een hogere rating, Elmer won van
lagere rating en Youri verloor van
hogere rating. Precies zoals Dr. Elo
het voorspeld had. Dat Dr. Elo
voorspellende gaven heeft, bleek wel
uit het toernooiverloop: na 5 ronden
hadden wij als gezelschap precies
gepresteerd volgens rating.

Verder wachtte ons een ander nieuw
fenomeen: deelnemers werden
geacht zelf een digitale klok mee te
nemen naar het toernooi. Wie geen
klok heeft, kan er één huren bij de
organisatie voor 15 kuna (=2 euro).
De witspeler dient zorg te dragen
voor een klok. Dit leidde tot voor
ons hilarische taferelen: we maakten
er een sport van om niet te hoeven
betalen voor een klok bij een
witbeurt. Mitchel ervoer ook de
voordelen dan deze regel: in de 2e
ronde moest hij met zwart spelen.
Gewoontegetrouw kwam Mitchel
kwartier te laat voor de partij. Zijn
tegenstander was al aanwezig bij het
bord, maar had nog geen klok
geregeld. Toen hij deze na enkele
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Mitchel in actie, in de 1ste ronde.
Uiteraard kwamen deze uitslagen niet allemaal voorspelbaar tot stand. In ronde
2 verloor ik een spannende partij tegen de jeugdige Filip Pavic (2209). In ronde
3 won ik een vlotte partij tegen een oudere Kroatische speler, Jakov Grbesa. Van
de opening had die niet veel kaas gegeten.

Stelling na 7 zetten: heeft u liever wit of zwart?
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Baku, zo vertelde hij mij. Zo hoor je
nog eens wat.

Natuurlijk is het verhaal achter de
schaker ook belangrijk. De volgende
dag, tijdens ronde 4, kwam ik hem
buiten tegen in de rokerszone. Hij
groette mij vriendelijk, en verklaarde
eigenlijk een ‘beachplayer’ te zijn,
die alleen wat met vrienden speelt op
het strand. Hij gaf desgevraagd aan
dat het niveau op dit toernooi toch
wel hoger was dan hij gewend was.

Ronde 7 was voor mij een soort van
vrije ronde, ik won al na 5 minuten
spelen omdat mijn tegenstander
(Alessandro Franco, 1801) zo
vriendelijk was om na 8 zetten een
paard weg te geven.
Wellicht kunt u de partij zonder bord
en stukken naspelen, de partij is
daar kort genoeg voor. (Maar of ie
leesbaar genoeg is...?! JT) Een
handtekening zetten heet in het
Kroatisch ‘potpis’. Heel toepasselijk.

Ronde 5 mocht ik tegen een echte
Duitser, hoewel zijn naam anders
zou vermoeden. Martin Meertens
(2142). Na een harde en lange strijd
moest ik het onderspit delven. Had
ik geen moeite mee, hij heeft
gewoon beter gespeeld dan ik.
In de ronde 6 werd de ban dan
eindelijk doorbroken: ik mocht tegen
een oudere Albanees, Lefter
Shabanaj (1712). Hoewel de partij
40 zetten duurde was ik binnen
anderhalf uur klaar. Een
gestroomlijnde overwinning. Na de
partij spraken wij nog even met
elkaar. Dat was wel lastig, hij was
het Engels niet zo machtig. Wel
vertelde hij mij dat hij wiskunde
hoogleraar was geweest aan de
Universiteit van Tirana, en dat hij
een dochter heeft die in Rotterdam
woont en werkt. Speurwerk op
internet liet mij zien dat hij twee
dochter heeft, die beiden veelvoudig
Albanees dameskampioen zijn
geweest. Wel doen zijn beide
dochters mee bij de Olympiade in
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speelde zelf remise tegen de 15jarige Kroatische FM Miljenko
Mehu (2214), die ook tevens
Kroatisch jeugdkampioen is.

Ronde 8. We hadden eerder op de
dag een uitje gemaakt naar de
welbekende Krka-watervallen, nabij
Sibinek. Dat was ruim 2 uur reizen
met het openbaar vervoer.
Desondanks kwamen op tijd aan in
het centrum van Split. Vanuit het
centrum namen wij
gewoontegetrouw de bus naar de
speelzaal. Echter, wij hadden niet
veel tijd meer om nog te eten voor
de partij. Mitchel en Youri wilden
zonodig nog bananen kopen alvorens
de bus in de stappen. Dat deden ze
ook, maar zij misten daardoor wel de
bus. En de regel was dat je maar 30
minuten te laat mocht komen voor
de partij. Die deadline werd niet
gehaald, beide heren verschenen 32
minuten te laat in de speelzaal.
Resultaat: een reglementaire nul
voor beide heren. Elmer en ik waren
wel op tijd, omdat wij geen bananen
hadden gekocht. In deze ronde werd
dan ook de ban gebroken voor Elmer
en ik, wij wonnen beiden van hoger
gerate spelers.

Voor Elmer betekende het dat hij de
ratingprijs <2150 had gewonnen,
goed voor maar liefst €300!
Zelf kon ik ook terugzien om een
geslaagd toernooi. Mitchel en Youri
helaas niet. Dat werd goedgemaakt
doordat wij nog wat vakantiedagen
over hadden alvorens terug te
vliegen richting ons kikkerlandje.
Die werden gebruikt om nog wat
culturele en nachtelijke activiteiten
te ondernemen.
Eindresultaat:
Elmer van Veenendaal
Seth van der Vegt
Mitchel Wallace
Youri Gerritse

6 uit 9
5½ uit 9
3 uit 8
2½ uit 7

Mijn partij tegen xxx xxx (ronde 8)
xxx xxx (2083) – xxx xxx (1995),
Split 2016

Een leuke opsteker voor mij en
Elmer (hij won van een speler met
2168). Dat gold natuurlijk niet voor
Mitchel en Youri. De sfeer van
iedere ronde samen naar de speelzaal
te gaan ging er daardoor een beetje
uit. Jammer. Youri had er de pest in
en besloot de laatste ronde te laten
schieten. Mitchel besloot wel de
laatste ronde de spelen, om zijn
mislukte toernooi toch nog goed af
te sluiten. Dat lukte, Mitchel won
gestroomlijnd. Elmer maakte remise
tegen een speler met 2268, en ik

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 c6 4.e3
Uiteraard hoopte ik dat wit zou
kiezen voor de Noteboom-variant,
die word ingeleid met 4. Pc3. Wit
kiest in plaats daarvan voor een
rustige positionele variant.
4... Pf6 5.b3 Pbd7 6.Lb2 Ld6
7.Pbd2 O-O 8.Ld3 Te8 9.Pe5 c5
10.O-O a6 11.Tc1 Lf8 12.Pxd7
Pxd7 13.cxd5 exd5 14.Pf3 b6
15.Dc2 h6
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volgen. Het is echt zo'n stelling
waarvan je kunt denken: "Ik moet
hier zowat gewonnen staan, zwart
kan niks, het is tijd om de beuk erin
te gooien". Een gevaarlijke houding,
waar ik mijzelf ook regelmatig aan
bezondig.
Maar de zwarte stelling is wel stevig
en solide, het is geen stelling die je
zomaar even omver blaast. Met deze
zet probeert wit een koningsaanval te
lanceren. Toch denk ik dat dit niet
het juiste plan is. Door deze zet krijg
ik namelijk ook aanknopingspunten
om spel te maken,
aanknopingspunten die ik anders niet
zou hebben. 18. Lb1 Voor dit rustig
ogende zetje was ik meest bevreesd.
De toren op d1 wint aan kracht.

Waarschijnlijk had ik het in de
opening beter kunnen doen, ik sta
hier met de rug tegen de muur. Ik
nam mij voor zo taai mogelijk te
verdedigen en te wachten op kansen
die (hopelijk) gaan komen. Het
logisch uitziende 15... g6 kan niet:
16. dxc5 bxc5 17. Dc3 en ik krijg
moeilijkheden rond mijn koning.
16.Tfd1 Lb7 17.De2
Deze zet is erg tweesnijdend lijkt
mij. Ik denk dat de witspeler al
ideeën had om een koningsaanval te
gaan lanceren. Maar de dame staat
hier ook wat onhandig, omdat hij
niet meer kan werken met e4-breaks,
daar de dame op e-lijn staat waar
ook mijn toren staat. Misschien is
17. Db1 wel een idee.

18... Lg7 19.h5
Wit gaat consequent verder met zijn
plan.

17... g6

19... Df6 20.Lb1 Tac8 21.Dd3

18.h4
Wit heeft een klein prettig
voordeeltje, onder andere omdat ik
met zwart eigenlijk niet echt iets kan
ondernemen. Wit heeft al het spel in
handen, zwart eigenlijk alleen maar

21... Te4!
Gemist door mijn tegenstander. Hij
rekende op Pf8.
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30 seconden increment per zet. Het
winnen van de kwaliteit is helemaal
niet belangrijk. Sterker nog, het
winnen van de kwaliteit verbetert
wits stukkencoördinatie met brengt
zijn witveldige loper tot leven.
Uiteraard blijf ik wel groot voordeel
vasthouden. 28... b5 om op te
stomen met a5 en b4 om
La3 in te sluiten was veel beter
geweest.

22.Td2 c4 23.bxc4 dxc4 24.De2
Ik had gerekend op 24. Txc4 Txc4
25. Dxc4 Tg4 26. Pe1 Dit is beter
voor wit dan in de partij. Maar ook
hier moet wit oppassen.
24... Tg4
Het idee achter Te4. De toren valt g2
aan en dekt g6.
25.d5
Waarschijnlijk heeft mijn
tegenstander mijn volgende zet
volledig gemist. Ik denk dat dit het
punt is waar de partij definitief
kantelde in mijn voordeel. 25. Pe1
b5 26. Lc3 zou een betere
voortzetting zijn geweest. Nu dreigt
er wel d5.

29.hxg6 fxg6 30.Pd3 Ta4 31.Lb2
Tac4 32.La3 b5 33.Lb4 Df5 34.Td1
Pe5 35.Pxe5 Lxe5 36.La5 Lxc2
37.Lxc2 Df6 38.Lb3
We waren beiden in tijdnood, en dat
was te merken aan de kwaliteit van
de zetten. Wit wint de kwaliteit
terug, maar dankzij mijn pionnen om
damevleugel is dat niet erg.

25... c3!

38...Kh8 39.Lxc4 Txc4 40.Td8+
Kg7 41.Td7+ Kf8 42.Dd3 Df5
43.Td8+ Ke7 44.e4 Txe4 45.Db1 c2

26.Tdc2 Lxd5 27.Pe1 Tgc4 28.La3
De loper staat hier niet goed. 28. La1
is beter.
En eindelijk was het punt binnen,
want ik kreeg een warme hand! 0-1

28... Le4
Niet de handigste. Ik was hier al
onder de minuut beland, en leefde op
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Van de bestuurstafel
Geurt van de Wal
dag van het jaar. Die inkomsten kan
stichting Dijckzigt goed gebruiken,
want de bezetting van de zaal is ver
onder de maat, het moet vooral van
de twee schaakclubs komen.
Tegelijkertijd lopen de kosten hoog
op. Dit heeft al geleid tot het besluit
om de huur- en consumptieprijzen
op te krikken. Helaas zijn dit niet
meer dan druppels op een gloeiende
plaat, zo heeft de stichting ons laten
weten.

Op maandag 28 november stond de
bestuurstafel thuis bij Marcel
Scholten thuis, heel hoog in
studentenflat Max aan het
Europaplein. Het voltallige bestuur
zat er omheen (om de bestuurstafel,
niet om de flat) en had een hoop te
bespreken. Vrolijke zaken en
ernstige zaken, maar alles vredig.
Zoals het hoort als het kerstfeest
nadert.
Om te beginnen tevredenheid over
ons Rapidtoernooi, met een
recordaantal deelnemers, mooie
winnaars, goede sfeer en sluitende
begroting. Met grote dank aan de
organisatoren, sponsors, hulptroepen
en in het bijzonder aan Jacco in zijn
rol als arbiter, fotograaf,
wedstrijdleider, digibordenbediener.
Volle bak dus weer, een
vanzelfsprekendheid lijkt het
inmiddels wel. Maar als de teller tien
dagen voor het toernooi op ‘nog
maar’ 55 aanmeldingen staat, word
ik persoonlijk toch behoorlijk
onrustig, elke keer weer. Niet nodig,
mits de geplande dot pr-gas tijdig
gegeven wordt en dat lukte ook nu
weer.

De zorgen om de toekomst van zaal
Dijckzigt zijn niet nieuw, maar het
water stijgt nu wel vrij snel naar de
lippen. Reden waarom de stichting
ook naar de Rode Loper kijkt voor
een bijdrage aan de oplossing. Hier
zijn we druk mee bezig. In de week
voor de kerst hebben we er als
bestuur nog een keer apart over
vergaderd. Om alle scenario’s nog
eens door te denken. Ook het
scenario dat we gaan verhuizen als
club, ja dat kan ook zomaar
realistisch worden, helaas. Maar een
reddingsactie zou beter zijn en
daarover denken we graag en
constructief mee.
Rest mij ieder een goed 2017 toe te
wensen en een mooi schaakjaar, met
veel strijd spanning op en rond het
bord en na afloop een ontspannen en
vredig samenzijn aan de bar.

De Rode Loper Rapid is niet alleen
goed voor ons als club (pr,
ledenwerving), maar ook een topdag
voor zaal Dijckzigt, want dit is voor
de baropbrengst op afstand de beste
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November 8, een historische dag
Victor van Bergenhenegouwen
Het tweede speelt dit seizoen in de eerste klasse onderbond. Zoals bekend speelt
het tot nu toe in zijn algemeenheid het ene jaar in de tweede klasse en
promoveert om in het daaropvolgende jaar vanuit de eerste klasse weer te
degraderen. Het is zaak dit seizoen eens niet te degraderen.
Hoopgevend is onze overwinning op OZU4 op 8 november, hieronder volgt een
verslag.
OZU4
Marc Speijers
Alwin van Ee
Jan Ackerman
Leo Keijzer
Sam Rijken
Harry Thorig
Midas Schonewille
Jan Willem Lubbers
gemiddelde elo

elo
1822
1757
1728
1723
1543
1673
1462
1634
1668

Drl2
Peter Hoogakker
Jos Heesen
Chris Regeling
Victor van Bh
Peter Das
Paul Buys
Almer Toby
Jacco Vermeulen

elo
1839
1799
1736
1780
1747
1828
1693
1663
1761

resultaat
0-1
remise
1-0
0-1
0-1
remise
0-1
remise

Wat kan wit nu doen? Peter strafte af
door met de centrumpionnen,
gesteund door de toren op de e-lijn
en de loper op de a2/g8-diagonaal,
naar voren te gaan en de zwarte
stelling te ontwrichten. 13.e5 dxe5
14.dxe5 Pd7 15.e6 Pde5 16.Pxe5
Pxe5 17.Dxd8 (17.Txe5 f6 ! 18.Lxf6
Lxf6 19.Te1 is iets minder goed voor
wit) 17...Taxd8 18.exf7+ Pxf7
19.Lxe7 (kassa!) Tc8 20.Lb4. Wit
valt, gebruikmakend van het
kreupele paard op f7 met torens en
lopers de zwarte stelling binnen;
later vielen er nog eens twee pionnen
en op zet 37 gaf zwart op.

Alle spelers is gevraagd een korte
impressie van hun partij te geven en
tevens een diagram van een
beslissend moment aan te leveren.
Peter Hoogakker speelde met wit
een mooie positionele aanvalspartij.
Tegenstander Marc Speijers speelde
12. … Te8?. (zie diagram).

Jos: In mijn partij trof ik Alwin van
Ee achter de witte stukken.
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Natuurlijk kwam het Heesen
Systeem op het bord en we bereikten
na dertien zetten de volgende
stelling:

Nu wordt het lastig voor zwart.
Passiviteit gaat het niet redden, dus
dan maar vol op de aanval gebaseerd
3 al dan niet concrete of reële
dreigingen:
‐
Aanval met …Dh3 en
…Th8
‐
Aanval met een
Dame/Loper batterij op de
lange diagonaal
‐
Doorbraak van een van
zwarts
damevleugelpionnen met
promotie dreiging
Na het gespeelde 22.Lh5… kon ik al
beginnen met de 1e dreiging:
22…Th8.
Uiteindelijk resulteerde dat in de
volgende stelling:

Wit wil graag Pe6 spelen maar het
zwarte paard op c5 verhindert dat
voorlopig. Wits volgende zet had ik
dan ook verwacht. Ik had daarop een
combinatorische doorslag variant in
gedachten, maar de slotstelling
daarvan toch niet goed gevisualiseerd: 14.b4 Pce4 15.Pe6 De7
16.Pxe4 Pxd5 (beter is 16…fxe4)
17.Pxf8 fxe4 18.Pxg6… Ik had hier
18…Pxb4 willen spelen, maar niet
gezien dat na 19.Pxe7… ik niet kan
doorslaan naar c2, omdat ik schaak
sta .
Zodoende kwamen we een paar
zetten later in de volgende stelling
terecht:
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29.Lxf7+ (wanhoop; de zwarte val
staat klaar (Tb3 of Tb4 mat)). Wit
kan alleen hopen op eeuwig schaak,
zwart dacht aan een veilig veld aan
het eind van een koningswandeling)
29...Kxf7 30.Dxh7+ Ke8 31.Dg6+
Kd7 32.Df7+ Kc6 33.Dd5+ Kb6 en
wit geeft op. Na 34.Dxd6+ betreedt
Zwart met zijn koning de veilige
schuilplaats a5, waarna wit het mat
niet meer kan voorkomen.
waarin wit 32.De5+... speelde en
remise afdwong met zetherhaling.

Peter Das: Mijn partij verliep soepel
vanuit de opening omdat mijn
tegenstander, invaller Sam Rijken,
verzuimde het belangrijke c5 te
spelen. "Dat is in bijna alle
openingen een cruciale zet,"
realiseerde hij zich na afloop hardop,
"daarom spelen ze dat in het
Siciliaans ook al op zet 1,
natuurlijk." Maar ja, 1...c5 speel je
tegen 1.e4 en ik opende met de
damepion. Het werd een Gruenfeld
zonder een zwart c5 die eigenlijk
alleen een beetje spannend werd
omdat ik steeds te lang nadacht. Het
hoogtepunt kwam voor mij toen ik
mijn 15e zet mocht uitvoeren.

Chris Regeling verloor door een
voordeel te snel te hebben willen
verzilveren.
Victor speelde met zwart een leuke
partij tegen Leo Keijzer. Wit verloor
op zet 14 de kwaliteit, maar kreeg
wel compensatie in de vorm van
twee pionnen en een betere
pionnenstructuur.
Na een redelijk gelijkopgaande strijd
speelde wit 27. f4? (diagram)

Zwart zag zijn kans schoon en
speelde 27. ..Txb2+! 28.Ka1 Dxc3
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De stelling schreeuwde om het
intimiderende 15.e6!

22.Lxe4 23.Lxe4 Txc1 24.Lxc1
Pxe4 25.Dxg4+ Pg5 26.h4 Dc7
27.Ld2 Txf2 (nu kan zwart pionnen
terugwinnen) 28.Kxf2 Lxg3+
29.Ke2 Lxh4 30.Dxh4 Dh7 31.Dg3
Db7 32.Lb4 Kf7 waarna remise
werd overeengekomen.

Het had de gehoopte uitwerking. Ik
ging wat te voorzichtig verder, maar
het voordeel was groot genoeg om
het punt niet meer echt in gevaar te
laten komen.

Almer: Ik speelde een lekker
partijtje met wit, waarbij mijn
tegenstander van die zetten deed
waarbij je denkt: “dat kan niet goed
zijn”. Vervolgens dat probeert te
weerleggen met het risico (zeker in
mijn geval) veel te veel tijd te
besteden. Dit gebeurde al vroeg in de
partij na de zetten: 1.d4 d5 2.c4 c6
3.Pf3 Lf5 (?!) 4.Pc3 e6 5.Db3 Dc7.
Ik vervolgde met 6.Lf4, wat ik zelf
wel aardig gevonden vond, en
hoewel ik in een aangename stelling
terecht was gekomen, bleef ik toch
met het idee zitten dat ik meer
voordeel uit die vroege Lf5 had
kunnen halen. Uiteindelijk verliep
het vrij gladjes en op zet 32 was het
punt binnen. Dat dan achteraf blijkt
dat mijn tegenstander 200 punten
minder heeft is dan slechts een
kleine teleurstelling.

De partij van Paul Buys (zwart)
eindigde na een ingewikkeld gevecht
in de eindfase met veel tactisch
geweld toch in remise.
Na 21...g5-g4 sloeg wit met
22.Pc3xe4 een pion (volgens
Stockfisch was 22. d5 beter daar na
22. .. La3 23.Lxa3 Dxa3 24.d6 wit
met een gevaarlijke vrijpion oprukt)
en ontstond de volgende stelling :

Jacco: Soms gaat zelfs een opening
als de creepy-crawly vervelen. Dus
ik probeerde een Siciliaan. Meestal
kan je met deze opening best iets
leuks op het bord krijgen.

Wit hoopte door een stuk op e4
tijdelijk weg te geven uiteindelijk na
Dg4+ een of twee pionnen te
winnen.
Maar die vlieger ging niet op omdat
zwart twee pionnen kon
terugveroveren (zie zet 28 en 29)
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Een tactisch geintje kostte mijn
Piovra wat armen en ik kon opnieuw
beginnen. Gelukkig wist ik naar een
gunstig eindspel af te wikkelen, waar
ik net de goede zet miste. Na nog 30
zetten lang proberen om de
remisestelling te winnen restten er
op het eind slechts koningen op het
bord en bleken we met 2,5-5,5
gewonnen te hebben.

Maar mijn tegenstander vergiste zich
een moment en maakte er een
gesloten Siciliaan van. Na een
dameruil werd het zelfs ronduit saai.
Al kreeg ik net voor zet 20 leuk
stellingsvoordeel en drongen mijn
stukken als een soort Piovra, de witte
stelling binnen. Dat duurde helaas
niet lang.
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Stille schaakmomenten
Kees Volkers
bierbrouwerij) bezocht in Tijarafe,
maar die was juist tussen 12 en 27
december gesloten. Een
teleurstelling, temeer daar we voor
dit reisdoel angstaanjagende
haarspeldbochten langs diepe
ravijnen moesten trotseren.

Rond de kerstdagen zijn we een
weekje naar La Palma geweest, een
van de kleinere Canarische Eilanden.
La Palma is in feite een grote
vulkaan (of eigenlijk meerdere
vulkanen) die loodrecht uitsteekt
(uitsteken) boven de oceaan. Het is
een heel mooi eiland, maar voor
mensen met hoogtevrees (zoals ik)
soms ook een uitdaging. Het is
overigens een heel prettig eiland,
want er zijn geen grote stranden, dus
geen grote hotelcomplexen, en dat
zal er mee te maken hebben. Het is
een wandeleiland. Dat merk je al in
het vliegtuig, waarin eigenlijk alleen
maar beschaafde mensen zitten die
bijna allemaal dure wandelschoenen
aan hebben. Dat is natuurlijk vooral
omdat die wandelschoenen veel
ruimte in de koffer zouden innemen,
maar je ziet wel gelijk wat voor
vlees je in de kuip hebt.

Vroeger nam ik nog wel eens een
schaakboek mee op vakantie, en een
zakschaakspelletje, maar die tijd is
voorbij. Niettemin blijft dat extra
zintuig voor het schaakspel actief.
Zo had ik toch, zonder ook maar een
enkel schaakstuk aangeraakt of een
enkel schaakartikel gelezen te
hebben, een aantal 'stille' en deels
zelfs inspirerende 'schaakmomenten'.
Vreemd eigenlijk, maar het schijnt in
de verslavings-theorie een bekend
verschijnsel te zijn: zoals de
drankzuchtige die al jaren droog
staat, maar er toch elk moment aan
denkt.

Niet dat ik veel gewandeld heb. De
tweede dag deden we al de Caldera
de Taburiente (de kortste en
makkelijkste route) en daarmee
waren mijn getormenteerde
kniegewrichten voor de rest van de
week de vernieling in geholpen.
Verder wat rondgetoerd, wat stadjes
en dorpen bezocht, en erg goedkoop,
maar lekker gegeten. Met
verrukkelijke lokale wijnen. We
hebben ook de enige lokale
'cervezeria artisanale' (ambachtelijke

Ajedrez
In Spanje is schaken bijna net zo
populair als in ons land. Dus niet erg
populair, maar er is zeker een
levendige schaakcultuur. Zo
googelde ik even op schaken
('ajedrez') op La Palma, en ik zag dat
er de week voor kerst een groot
toernooi was in de hoofdstad Santa
Cruz. Er hadden zich 36 deelnemers
aangemeld in sterkte van 1400-2050.
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van Santa Cruz een schaakspel met
grote stukken was opgesteld, waar
twee mensen inderdaad een partij
aan het spelen waren. Is er een
betere manier om de wachttijd in een
vertrekhal te doden? Lijkt me een
goed idee voor de Nederlandse
Schaakbond om dit te transplanteren
naar alle vertrekhallen van Schiphol.
En misschien naar een aantal grote
treinstations. Zo breng je het
schaakspel onder de mensen!

Allemaal spelers uit de Canarische
Eilanden. De lokale pers besteedde
er veel aandacht aan. Ik kon er ook
uit afleiden dat er op de Canarische
Eilanden verschillende schaakclubs
bestaan, waaronder enkele op La
Palma. Ik dacht meteen: lijkt me een
leuk toernooi om een keer naar toe te
gaan met een groepje. Het is vier uur
vliegen, maar waarschijnlijk is de
vliegprijs goedkoper dan een ticket
naar Guernsey, en dat geldt zeker
voor het leven en het verteren aldaar.
Een café cortado kost 70 cent en ook
(voortreffelijke) lokale wijnen en
bier zijn zeer goedkoop. En Santa
Cruz is een erg leuk stadje! En rond
de kerst is het er normaal gesproken
21-22 graden. Take that!

Altamira
De laatste schaakervaring had ik in
ons dorpje. Wij prijsden ons
gelukkig dat er op kruipafstand van
ons huurhuisje langs de hoofdweg
twee voortreffelijke eetgelegenheden
waren. Bij beide hebben we drie keer
gegeten. Onze favoriet was El Atajo,
een soort cantina, waar je voor een
drol een heerlijke maaltijd kreeg,
bestaande uit lokale gerechten. Het
werd ook gerund door lokalen, en
bezocht door lokalen, die voor een
levendige sfeer zorgden.

Ik moest onwillekeurig denken aan
onze wandelaar en schaakvriend
Anton Rosmüller, die zich in zijn
Ibiza-tijd mocht kronen als
schaakkampioen van de Balearen. Ik
begrijp die titel nu beter. Met zijn
huidige statuur zou hij nog steeds
zomaar ook kampioen van de
Canarische Eilanden kunnen
worden. Van de royalties van
'Wandelen buiten de binnenstad van
Utrecht' heb je al een vliegticket en
je kunt, zoals gezegd, erg fijn
wandelen op La Palma! Rave on,
Anton!

Het andere, Altamira, was meer voor
de toeristen. Ook erg goed
overigens, maar wat duurder, gerund
door een Belg en met een Italiaanse
kok. Onder de bezoekers heb ik alle
keren geen localo kunnen spotten.
De conversaties ontstegen hier het
fluisterniveau niet.

Wat mij ook aangenaam trof was dat
er in de vertrekhal van de luchthaven
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kleinzieligheid te ontsnappen en
kom je een Rode Loper tegen; een
desillusie kan bijna niet groter zijn.

De tweede keer in Altamira zag ik
twee tafels verderop tot mijn
verrassing een Utrechtse schaker
zitten. Ik zal niet vertellen van welke
schaakclub, maar hij schaakt er al
lang, en ik ken hem helaas als een
arrogante figuur (disclaimer:
misschien is het best een aardige
gast, maar gewoon een wat
autistische wiskundige of zo).

Hieruit blijkt al dat wij geen amicale
relatie hebben, en dat was voor hem
dan ook geen reden om mij een
teken van herkenning te geven. Als
ik dat op mijn beurt wel had gedaan,
had ik waarschijnlijk een arrogante
en misprijzende blik als antwoord
gekregen. Dus reageerde ik op
dezelfde wijze. En zo ging ook dit
'schaakmoment' op La Palma
geruisloos voorbij.

Hij moet mij ook herkend hebben,
kan niet anders. Ik begrijp het wel:
reis je 4500 km om aan het
Hollandse kerstgevoel en dagelijkse

Foto: supermercado en restaurant Altamira (rechts) in Todoque

25

Schoon in 2016 (2)
Timo Können
Wat is het toch fijn om in het nieuwe
jaar nog te kunnen genieten van de
mooie partijen van vorig seizoen. De
meeste inzendingen voor de
Schoonheidsprijs zijn namelijk in
deel 1 nog niet aan den volke
getoond, en dat wordt nu
goedgemaakt (van de partijen die al
eens in de Balans hebben gestaan zal
ik alleen fragmenten geven). Dat
geeft me ook mooi de kans om me
aan zelfplagiaat schuldig te maken,
want voor de introducties van de
partijen kan ik de teksten uit deel 1
recyclen. Die treffen namelijk op
wonderbaarlijke wijze de
transcendente werkelijkheid van het
hogere verband tussen de partijen!

21.f3! Pxg3 22.Dh7+ Kf7 23.Lg6+
Ke7 24.Dxg7+ Tf7 25.Lxf7 Pf5
26.Df6+ Kf8 27.Lxe6+ Lxf6
28.Lxd7 1–0

En dus zagen wij van de jury om te
beginnen een partij waarin xxx xxx
met zwart maar één fout maakte,
waarna xxx xxx hem met een
stukoffer op geheel foutloze wijze
oprolde.
Interne, 20.06.2016
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Le7 4.Pf3
Pc6 5.0–0 d6 6.c3 0–0 7.Te1 Lg4
8.Pbd2 a6 9.Lb3 Dd7 10.Pf1 Tae8
11.Pg3 Ld8 12.h3 Le6 13.Lc2 h6?
(13...d5!=) 14.d4!± exd4 15.cxd4 d5
16.e5 Ph7 17.Dd3 f5 18.exf6 Pxf6
19.Pe5 Pxe5 20.dxe5 Pe4

In de slotstelling staan alle
overgebleven zwarte stukken
aangevallen.
Maar het gebeurde ook dat xxx xxx
met wit tegen diezelfde xxx xxx een
voorbereid stukoffer bracht, gevolgd
door nog een boel meer leuke zetten,
waardoor de zwarte stukken nooit
meer van de onderste rij af kwamen.
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(En die partij won de prijs! Zie deel
1.)

Maar toen diezelfde xxx xxx met
zwart in de Philidor niet goed
uitkeek voor een plotselinge inslag
op f7, wat hij beter wel had kunnen
doen, werd zijn koning na 12 zetten
midden op het bord matgezet door
xxx xxx.

Daarentegen lazen we in Balans 2
hoe xxx xxx met zwart in een Draak
een stuk offerde om de pionnen voor
de koning van diezelfde xxx xxx te
elimineren, en vervolgens met
behulp van z’n vuurspuwende
drakenloper won.

Interne (4), 23.09.2015
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Pd7 4.d4
h6? 5.dxe5 dxe5

18...Lxa4!?! 19.bxa4 Txc4 20.Pc3
Db6+ 21.Pdb5 Dc6 22.Tc1 Tc8
23.Lh6 Tb4+ 24.Ka1?

6.Lxf7+! Kxf7 7.Pxe5+ Ke6?
(7...Kf6±) 8.Dd5+ Kf6 9.Df7+ Kxe5
10.Lf4+ Kxe4 11.Pc3+ Kd4
12.Dd5#

24...Pxe4! 25.fxe4 Txa4+ 26.Kb2
Tb4+ 27.Kc2 Dxb5 28.Kd1 Lxh6
29.Dxh6 Td4+ 0–1
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Waarna xxx xxx met wit tegen
diezelfde xxx xxx in korte tijd een
gevaarlijke koningsaanval op touw
zette, en xxx xxx zo snel mogelijk
executeerde. (Wat Jos een eervolle
vermelding opleverde, zie deel 1.)

8.cxd5 exd5 9.g3 0–0 10.a3 Pd7
11.b4 Pdf6 12.h3?

En toen kwam er een trendbreuk: de
vorige winnaar verloor niet, maar
won opnieuw! Want toen witspeler
xxx xxx een gat liet slaan in het
pionnenschild voor z’n koning, zette
diezelfde xxx xxx hem binnen 18
zetten mat.
12...Pxg3! 13.fxg3 Lxg3+ 14.Kd1
Pe4 15.Tf1 De8 16.Lb2 Dh5
17.Dg2 f4 18.Kc2 Lxh3 19.Dh1 Pf2
20.Txf2 Lxf2 21.Pe5 Lxe3 22.Pe2
Lg4 23.Pxg4 Dxg4
24.Dxh7+ Kf7 25.Th1 f3 26.Pc1
Th8 27.Dxh8 Txh8 28.Txh8 Dg2+
29.Kb1 f2 30.Tb8 f1D 31.Txb7+
Kf6 32.Lxf1 Dxf1 33.Txa7 Lxc1
34.Lxc1 Dd3+ 35.Ka2 Dc2+
36.Lb2 g5 37.Tc7 Kf5 38.Tf7+ Kg4
39.Ka1 Kg3 40.Tf1 g4 41.Tc1
14.Tc2? (Wil f2 dekken alvorens
Kh1 en Tg1 te spelen, maar die tijd
heeft wit niet) 14...Tf6 15.Te1 Dh3
16.Kh1 Th6 17.Kg1 Tg6+ 0–1
Wat misschien zwartspeler xxx xxx
heeft geïnspireerd om met een
stukoffer de danig verzwakte
koningsstelling van xxx xxx te
openen en het eindspel te beslissen
met een dameoffer.
Interne (35), 01.06.2016
1.d4 e6 2.c4 f5 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 d5
5.e3 c6 6.Dc2 Ld6 7.Ld3 Pe4

41...Dxc1+! 42.Lxc1 Kf3 43.a4 g3
44.b5 cxb5 45.axb5 g2 46.Lb2
g1D+
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47.Ka2 Dg6 48.Kb3 Dd3+ 49.Kb4
Dc4+ 50.Ka5 Da2+ 51.Kb6 Dxb2
52.Kc5 Ke4 53.b6 Dxb6+ 54.Kxb6
Kxd4 55.Kb5 Kc3 56.Kc5 d4 0–1
Maar toch dacht OKU-deelnemer
Bas van Delft met wit in een
Stonewall tegen diezelfde xxx xxx
dat het niet uitmaakte waar zijn
stukken stonden, omdat zijn pionnen
elkaar allemaal dekten, waarop Henk
hem met opnieuw twee stukoffers uit
de droom hielp.

24...Txg2+! 25.Kxg2 Lh3+ 26.Kh1
De1+ 0-1

Moïra Vierkampen, 25.09.2015
1.d4 e6 2.Pf3 d5 3.Lf4 f5 4.e3 Pf6
5.c4 c6 6.Pc3 Le7 7.Db3 0–0 8.Le2
Kh8 9.0–0 Ph5 10.Le5 Pd7 11.cxd5
exd5 12.Dc2 Pxe5 13.dxe5 g6
14.Pd2 Pg7 15.f4 Db6 16.Tf3 Pe6
17.Pb3 g5 18.g3 gxf4 19.gxf4

Gelukkig heeft dat alles xxx xxx, die
met een wilde, maar gevaarlijke
actie van zwartspeler xxx xxx werd
geconfronteerd, niet verhinderd om
met ijzeren hand de nadelen daarvan
aan te tonen.

19...Pxf4! 20.Txf4 Dxe3+ 21.Tf2
Lh4 22.Lf1 Tg8+ 23.Lg2 f4 24.Pd1

10.c5! (Naar mijn smaak de mooiste
zet van de partij: wit laat zijn‘goede’
loper ruilen, waarna zijn
pionnenmeerderheid onstopbaar
wordt)
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Wat ons eraan herinnerde dat de
zwarte openingsopzet van de Fin
Markku Sipila in Balans 1 werd
weerlegd door diezelfde Seth van de
Vegt, die daarna met hyperagressief
spel zijn tegenstander opjoeg tot die
erbij neerviel. (En dus een eervolle
vermelding kreeg, zie deel 1.)

10...Pxd3+ 11.Dxd3 0–0 12.b4 Pg4
13.Lf4 a5 14.b5 a4 15.0–0 g5
16.Lg3 h5 17.h3 Ph6 18.Pe5 Pf5
19.f4 f6 20.Pg6 Tf7 21.Tae1 Lf8
22.fxg5 fxg5 23.Le5 Lg7 24.g4
hxg4 25.hxg4 Ph6 26.Lxg7 Kxg7
27.Pe5 Txf1+ 28.Txf1 De8 29.Pe2
Ld7 30.Pg3 Lxb5

Trouwens, ook Roy Stekelenburg
van Moïra-Domtoren speelde met
wit de opening niet goed, waarna
oude bekende xxx xxx met een mooi
schijnoffer zijn koning belaagde.
Externe, 02.12.2015
1.b4 e5 2.Lb2 d6 3.e3 f5 4.c4 Pf6
5.Dc2 Le7 6.d4 e4 7.d5 0–0 8.Pe2
Pbd7 9.Pd4 Pe5 10.Pc3 c6 11.Le2
Ld7 12.a4 Tc8 13.Db3 Kh8 14.0–0
De8 15.a5 Dg6 16.c5 dxc5 17.dxc6
bxc6 18.Pe6

Gewoontegetrouw heeft xxx xxx er
nog het beste van gemaakt. Toch is
zijn stelling nu slooprijp.
31.Ph5+?
Maar niet zo! xxx, die de partij op
het forum zonder elektronische hulp
analyseerde, merkte zijn fout niet op.
31...Dxh5! 32.Dxb5 De8?
Na deze onkarakteristieke paniekzet
(tijdnood?) komt het weer goed voor
wit. De computers zijn er als de
kippen bij met 32...Pxg4!, waarna
wit geen mat heeft, zwart dat wel
dreigt en het per saldo nog alle
kanten uit kan.

18...Pf3+! 19.Lxf3 exf3 20.Pf4 Dg5
21.g3 cxb4 22.Pa4 c5 23.Dc4 Pe4
24.Tfd1 Lxa4 25.Txa4 Lf6 26.Pe6
Het paard komt voor de tweede keer
op e6. Ondanks de vork is het zwart
die materiaal wint.

33.Dxb7+ Kg8 34.Tf6 1–0
De juiste zet in de diagramstelling
was 31.Dd2! Na 31...Lxf1 32.Dxg5+
slaat de witte aanval door.
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Er waren te veel penningen: op
16...g6 17.Lxg6+ Pxg6 volgt
18.Txe5+.

26...Dh6

17.Pc3 Lxc3 18.bxc3 fxg5 19.d6
Lxe4 20.Txe4 Dxd6 21.Df3+ Df6

27.Pxf8 Dh3 28.Df1 Dxf1+ 29.Kxf1
Lxb2 30.Pe6 Pc3 31.Taa1 Lxa1
32.Txa1 b3 33.Ke1 b2 34.Tb1 Pxb1
35.Kd1 Pc3+ 0–1
En er gebeurde nog zoiets toen ene
heer Huisinga met zwart passief
speelde, zodat diezelfde xxx xxx met
een paar mooie en gedurfde zetten
de winst naar zich toe kon trekken.

22.Tf4!! Dxf4 23.Dxa8+ Kf7
24.Dxh8 De5 25.Dd8 Dxc3 26.Td1
c5 27.Td3 Dc1+ 28.Kh2 Df4+
29.Kg1 Dc1+ 30.Kh2 Df4+ 31.Kg1
Dc1+ 32.Kh2
Alles in hoge tijdnood, zo te zien.
Zwart wil geen remise en verliest
snel.

Externe, 05.01.2016
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
Lc5 5.0–0 Pge7 6.c3 b5 7.Lc2 d6
8.h3 d5 9.d4 dxe4 10.Lxe4 exd4
11.cxd4 Ld6 12.Lg5 f6 13.Te1 Lb7
14.d5 Pe5 15.Pxe5 Lxe5

32...Db1 33.a3 c4 34.Tf3+ 1–0
En dan nu het hoogtepunt, xxx xxx
offerde met wit z’n dame tegen
Alexander Münninghoff en plaatste
de partij in het Schoonheidsdraadje.
Maar die laatste moeten de diehards
daar maar gaan bekijken. Ik dank
iedereen voor de aandacht, de
geestelijke inspanningen en spreek
de hoop uit dat we dit jaar een
vergelijkbare hoeveelheid partijen te
jureren krijgen!

16.Dh5+! Kf8
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Lucena or not Lucena, that’s the question
Jos Heesen
Bij de thuiswedstrijd van het 3e en
het 1e kwam een kwaliteit van het
volgen van partijen via het
videoscherm, scherp naar voren. Met
een goed glas aan de bar samen met,
tja dat is toch het leukste,
generatiegenoten, valt er veel te
kiebitzen. Vreemd genoeg werden
we aan het eind van de avond nog
het meest enthousiast over een partij
die niet op, maar onder het
videoscherm werd gespeeld.

werden beslecht door Fred L. met
behulp van zijn mobieltje en Google.
We hebben het hier over de
Spanjaard Luis Ramirez de Lucena
die, volledig onterecht, zijn naam gaf
aan een van de belangrijkste posities
in de theorie van het schaakeindspel.
Ongeveer 60% van de
schaakeindspelen is een
toreneindspel. Als in dergelijke
eindspelen alles wordt afgeruild tot
een eindspel van koning, toren en
pion tegen koning en toren, is een
geforceerde winst mogelijk als de
partij met de pion een Lucena positie
kan bereiken. De partij zonder pion
zal daarentegen de Philidor positie
willen bereiken om daarmee de
remise veilig te stellen.

Arnold zat daar een toreneindspel te
spelen tegen Chris R. Aan de bar
begonnen we te fluisteren over de
Lucena positie en dat werd luider en
luider. Maar ondanks het biertje dat
Arnold in het vooruitzicht stelde
(want blijkbaar was ons luide
gefluister goed hoorbaar), gingen wij
niet verder, omdat het hardop
gefluisterde “Lucena” (of Lucina
zoals Pieter B. dacht) ons voldoende
leek. Een stap verder zou het
declameren van de zetten zijn en dat
kan/mag niet.

Dat er een positie naar Luis Ramirez
de Lucena is vernoemd, is onterecht,
omdat hij die positie nooit
analyseerde, noch erover schreef in
zijn boek “Repetición de Amores e
Arte de Axedrez” uit 1497. De
positie verschijnt pas voor het eerst
in het boek “Il Puttino”dat in 1634
verscheen en geschreven was door
Alessandro Salvio. Salvio noemt als
bedenker van de speelwijze:
Scipione Genovino. Genoeg
achtergrond, laten we eens kijken
hoe die speelwijze er uitziet.

Onze discussie ging in eerste
instantie over het feit of Lucena een
Spanjaard of Lucina een Italiaan
was, en vervolgens in welke eeuw
hij leefde (ja, ja aan de bar, na een
aantal “bokkies”, gaat het soms ook
om andere onderwerpen dan auto’s,
voetbal of vrouwen). Die discussies
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Hieronder een voorbeeld van de
Lucena positie:

maakt: 2.Th4 Kf6 3.Th6+ Ke7
4.Kh8 Kf7 5.Th7.
2.Te4+

1.Tf4
De essentiële start van de speelwijze.
De toren moet op de vierde rij staan
om straks de witte koning een schild
te geven tegen de schaakjes van de
vijandelijke toren. In veel boeken
wordt dit “bruggetje bouwen”
genoemd (een terminologie die voor
het eerst door Nimzowitsch in “Mein
System” werd gebezigd. Persoonlijk
zie ik bij de komende zetten niet zo
zeer een brug als wel een schild voor
me.

Door de zwarte koning terug te
dringen creëert wit ruimte voor zijn
eigen koning. Andere zetten helpen
niet: 2.Tf7+ Ke8 3.Tf8+ Ke7 en de
witte koning komt er niet uit.
2... Kd7
Het maakt niet uit waar de zwarte
koning heen gaat: zowel d6 als d8
geven hetzelfde resultaat.
3.Kf7
Eindelijk staat de koning zijn pion
niet meer in de weg.

1... Th1
Zwart wil de mogelijkheden van de
witte koning zo beperkt mogelijk
houden. Na bijvoorbeeld 1...Tg2
neemt de witte toren de controle
over de h-lijn over en kan de witte
koning naar h8, wat vervolgen de
vrije doorgang van de pion mogelijk

3... Tf1+
Er is niets beters te doen voor zwart;
alleen hopen dat wit weer voor zijn
pion gaat staan .
4.Kg6 Tg1+ 5.Kf6 Tf1+ 6.Kg5
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voorkomen dat wit de vierde gaat
innemen? Dus bijvoorbeeld: 1...Th4
2.Tf2 (2.Tf3 werkt ook). Een
zogenaamde zwischenzug, zodat
zwart toch de vierde rij of de h-lijn
moet loslaten, omdat zetten met de
koning ook niet werken 2...Ke6
3.Kf8 en de pion loopt door.
2.Tf4
De juiste positie voor het bieden van
een schild voor zijn koning.

Nu wordt duidelijk waarom de witte
toren naar de vierde rij moest: de
witte toren kan nu een schild vormen
.
6... Tg1+ 7.Tg4
En de pion kan doorlopen.

2... Th1 3.Te4+
En dan zijn we op dezelfde plek
aanbeland als in het eerste voorbeeld
na 2.Te4+. Ook nu wint wit.

Kan wit ook winnen als zwart in de
eerste positie aan zet is?

Samengevat is de winnende techniek
dus:
 De kleur met de pion rukt er
mee op tot de zevende rij;
 Met zijn toren wordt de
vijandige koning weg gedrukt;
 Vervolgens gaat zijn toren
naar de vierde rij;
 De koning maakt ruimte voor
de pion door naar de vijfde rij
te lopen;
 De toren biedt zijn koning een
schild tegen de schaakjes van
de vijandige toren.

1... Th3
Zwart blijft op de h-lijn met
hetzelfde motief als hiervoor. Maar
als zwart de Lucena positie ook kent,
waarom probeert hij dan niet te
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Nieuwe mogelijkheden om beter te leren schaken
Schaakboeken
club te verslaan. Vol goede moed
worden bord en stukken erbij
gehaald en word er begonnen met
het eerste hoofdstuk. Na een
bladzijde of 3, 4 vinden we het wel
weer welletjes voor vandaag. De
volgende keer doe ik meer, zeg je
dan tegen jezelf. Uiteraard komt het
niet zover. De volgende keer lees je
het schaakboek alleen, zonder bord
en stukken. De tekst word kritisch
gelezen, er worden meerdere
diagrammen met een analytisch oog
bekeken. Als er dan nog een
volgende keer komt, dan lezen we
het schaakboek alsof het de Privé of
de Story is. En dat is dan vaak wel
de laatste keer dat we dat
schaakboek van de binnenkant
hebben gezien. Voortaan staat hij in
de boekenkast, naast al die andere
schaakboeken die je al hebt. Een
indrukwekkend gezicht, al die
schaakboeken naast elkaar. Vooral
leuk om indruk te maken als er
bezoek langskomt van niet-schakers.
‘Goh, heb je al die schaakboeken
allemaal gelezen? Je bent zeker heel
goed?’ ‘Ja, natuurlijk heb ik alles
gelezen, ik doe het als schaker niet
onaardig’, is dan mijn steevaste
antwoord aan niet-schakers. Wij
schakers weten natuurlijk wel beter.
Meer dan stofhappen is het niet wat
al die schaakboeken doen in de
boekenkast.

Iedere schaker heeft denk ik wel de
intrinsieke wil om een betere schaker
te worden dan hij nu is. In onze
dromen hebben we al talloze
denkbeeldige topprestaties geleverd
waarin wij die ene speler op de club
of op een toernooi met honderden
ratingpunten meer vernietigend
wisten te verslaan. Maar helaas, als
we terug op Aarde zijn gekeerd, na
de zoveelste roemloze nederlaag,
worden we weer met de neus op de
feiten gedrukt: wat komen we
eigenlijk veel tekort. Tegenover de
buitenwereld zeggen we dan: ‘Ja, ik
ben best tevreden met mijn
schaakniveau, het resultaat is niet zo
belangrijk, ik speel toch immers voor
de gezelligheid!’ Dat laatste is zeker
waar, maar wat die eerste twee
uitspraken betreft weet je natuurlijk
wel beter!
En dat is dan het moment om de
boekenstand op een schaaktoernooi
aan een nader onderzoek te
onderwerpen (met andere woorden:
we lezen even vluchtig de titel van
het boek, de inhoudsopgave en
bladeren even snel wat door de
inhoud). En dan, kopen maar dat
schaakboek!
Met al die extra schaakkennis die je
nu in huis heb gehaald moet het vast
en zeker lukken een betere speler te
worden, dan wel die ene speler op de
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‘klassieke’ schaakwebsites en
Youtube zijn de eersten die dan te
binnen schieten. Misschien wel iets
voor een volgende Balans.

Herkenbaar? Voor mij wel!
Nieuwe tijden
Maar niet getreurd, wij leven nu in
tijden waarin de moderne
technologie voor niets lijkt te staan:
draadloos internet, smartphones,
smart televisies, tablets, e-readers,
apps en ga zo maar door. Dat biedt
ook nieuwe mogelijkheden voor
schaaktraining. Bord en stukken zijn
niet meer nodig. Dat is wat de
hedendaagse schaker nodig heeft.
Als vrouwlief op de bank naar haar
favoriete soapserie kijkt en je als
man ‘verplicht’ met haar op de bank
zit en dan maar ongeïnteresseerd
meekijkt, dan liggen daar ongekende
mogelijkheden.

Voor wie niet erg bekend is met dit
relatief nieuwe fenomeen, een korte
introductie. Apps zijn kleine
computerprogrammaatjes, die
eenvoudig kunnen worden bekeken
met een tablet, of nog makkelijker:
een smartphone. Vooral de
smartphone biedt veel voordelen:
doordat een smartphone compacter
is dan een tablet, kunnen apps
gebruikt worden tijdens de
lunchpauze op het werk, onderweg,
in bed en dergelijke. Zeker omdat
veel schaakapps offline te gebruiken
zijn, daar heb je dus geen wifi of
databundel voor nodig. Het
merendeel van de apps betreft het
spelen van schaakspelletje zelf.
Veelal middels een online netwerk,
dan wel tegen een computer.

Apps
Ik beperk mij nu tot schaakapps.
Hoewel er natuurlijk ook andere
trainingsmogelijkheden zijn. De
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kunnen worden? Lastig om in te
schatten, het aantal mogelijkheden
neemt met 1 stuk extra namelijk
exponentieel toe. Ooit zal er een
moment komen dat er tablebases zijn
met 32 stukken. Met andere
woorden, het complete schaakspel.
Zullen we dit moment nog
meemaken in ons leven? Ik weet het
niet, de meningen onder experts zijn
hier sterk over verdeeld. Het geheel
aan tablebases wat er tot nu toe
beschikbaar is kunt u niet zomaar
downloaden op uw computer; het
neemt namelijk ongeveer 140
terabyte aan geheugen in beslag.
Teveel voor uw huis- tuin- en
keukencomputer. Dat hoeft ook niet,
want de tablebases kunnen nu ook
geraadpleegd worden via een app.
Toegang tot de tablebases geschiedt
via een internetverbinding met een
server. Zorg wel dat je de app na
gebruik afsluit, het gebruik van deze
app vreet erg veel stroom van je
smartphone of tablet accu!

Ook apps met overzichten van
openingen of databases zijn er in
overvloed. Daar zou ik ook over
kunnen schrijven, ik beperk mij in
deze tot apps voor
trainingsdoeleinden, voor de
clubschaker welteverstaan. Daar zijn
tegenwoordig ook meer dan
voldoende mogelijkheden voor.
Lomonosov Tablebases
Tablebases zijn verzamelingen van
stellingen die volledig zijn
doorgerekend tot aan mat of remise
toe. Dit heeft een vlucht genomen
door de opkomst van de computer.
Eind jaren 80 werden al alle
stellingen van 4 stukken (inclusief
beide koningen) in kaart gebracht.
Begin jaren 90 volgden alle
stellingen met 5 stukken, in 2005
alle stellingen met 6 stukken.
Recentelijk zijn twee russische
programmeurs, Vladimir
Makhnychev en Victor Zakharov, er
in geslaagd alle stellingen met 7
stukken in kaart te brengen. Dit
gebeurde in slechts een half jaar tijd,
met behulp van slimme algoritmes
op supercomputer Lomonosov aan
de staatsuniversiteit van Moskou.
Om precies te zijn, alle stellingen
met 4 tegen 3 stukken en 5 tegen 2
stukken. Stellingen met 6 tegen 1
stukken zijn echter niet in kaart
gebracht. Logisch, want wat is de
relevantie van zulke stellingen?
Ongetwijfeld is men nu reeds bezig
met het in kaart brengen van
stellingen met 8 stukken. Hoe snel
zou dat allemaal in kaart gebracht

Terug naar de app zelf. Deze is in
twee delen opgesplitst.
Lomonosov: 7 stukken database
In deel 1 kunnen er willekeurige
stellingen tot en met 7 stukken
worden opgezet. Stellingen worden
niet beoordeeld door middel van
gebruikelijke evaluatiewaarden zoals
+2,35 of -0,64. Nee, er word direct
aangegeven of de stelling gewonnen,
remise of verloren is. In het geval
van winst of verlies, geeft hij ook
aan hoeveel zetten er bij perfect spel
nodig zijn voor winst of verlies.
37

Het geeft mij soort een gevoel alsof
je tegen almachtige entiteit speelt.
Hoe het ook zij, het is leerzaam voor
je eindspelkennis! Wel is het zo dat
de getoonde winstwegen vergezeld
gaan zonder enig (grootmeesterlijk)
commentaar. Het zijn slechts kale
zettenreeksen. Het aanbrengen van
systematiek in deze is en blijft
mensenwerk. Want zonder deze
systematiek zijn deze kale
zettenreeksen voor ons mensen niet

hanteerbaar. Je kunt leuke
eindspelstellingen invoeren, ook
eindspelen die nooit op het bord
zullen komen.

Lomonosov: Trainingsstellingen

Gesorteerd op materiaalverhouding,
en op speelsterkte. Erg leerzaam.
Wie denkt dat pionneneindspelen
eenvoudig zijn, kan zich lelijk
vergissen. Een voorbeeld, eentje
waar ik mij op heb stukgebeten:

Zoals bijvoorbeeld de winstvoering
van Koning + 3 Paarden vs Koning.
Of wist u dat Koning + 4 Paarden vs
Koning + Dame gewonnen is voor
de paardenpartij? Toch leuk om te
zien en te weten.

In deel 2 zijn er een aantal stellingen
geselecteerd uit de tablebase waaruit
een vraagstelling is geformuleerd:
win of houd de stelling remise.
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Chess Kings: koning onder de
schaakapps.

ratingklassen. Voor dit artikel licht
ik de opening blunders eruit.

Nee, geen Warsteiner, het is geen
bier. Het bedrijf dat deze app
gemaakt heeft, Chess Kings, heeft
vooral apps gemaakt voor de
clubschaker. Er zijn niet veel
anderen die schaakapps hebben
gemaakt voor deze doelgroep. Om
wat voorbeelden te noemen:
Opening Lab, Endgame Studies,
Chess Middlegames, Chess Strategy,
Chess Tactics, om een paar
voorbeelden te noemen. Vooral
Chess Tactics is een nuttige: er zijn
apps per opening met bijbehorende
tactische grappen, en daarnaast zijn
er specifieke apps voor diverse

Opening blunders
Opening blunders, wie droomt er
niet van om zijn tegenstander zo te
verschalken. Altijd leuk om die
sterke geachte schaker beentje te
lichten. En het is ook nog eens erg
nuttig voor een beter begrip van
bepaalde openingen. Kortom, wat
wil je nog meer.
Het is jammer is het wel dat slechts
enkele openingen gratis beschikbaar
zijn, en dat er voor het merendeel
van de openingen afzonderlijk
betaald dient te worden.
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worden gevraagd van de speler. Wat
helemaal mooi is, is dat ook word
laten zien waarom een niet-optimale
(of verkeerde) zet niet de beste zet
is. Met varianten, pijltjes en
gehighlighte velden of stukken word
dit duidelijk gemaakt. Erg prettig.
Chess Kings hanteert voor al zijn
apps een soortgelijke indeling en
stijl.

Persoonlijk houd ik daar niet zo van,
maar wie weet zijn er leden die daar
anders over denken.
De app is ingedeeld in hoofdstukken,
gerangschikt per opening. Je kunt
direct opgaven maken, je resultaten
worden bijgehouden door middel
van een rating, die kan stijgen of
dalen. Niet alleen de beginzet word
gevraagd, ook de vervolgzetten
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