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Colofon

Naar aanleiding van
mijn aankondiging met
de Balans te stoppen,
werd er een draadje
opgezet in het forum.
Niet om te peilen wie
mij eventueel zou
willen opvolgen, maar
wie er op reguliere
basis artikelen zou
willen schrijven.

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

En het blijkt dat 5 leden
voor elke editie wat
willen schrijven, maar
daar zaten Jos, Kees en
ik bij. En 7 leden 1
artikel per jaar. Kom je
uit op 6 a 7 artikelen,
wat ik aan de lage kant
vind.

Voor meer informatie over UCS De Rode
Loper:
www.ucsderodeloper.nl
Bezoek ook eens ons forum :
www.ucsderodeloper.messageboard.nl
De Balans is in 1985 herrezen uit de as van
het UCS-Bulletin. Eerdere voorgangers van
de Balans waren Uw Clubstem en UCSNieuws.

Maar misschien is er
toch nog iemand die
hierin wel perspectief
ziet?

UCS De Rode Loper is opgericht op 25
november 1930.
Ereleden van de club zijn Nico van Harten
en Jan Polders.

Want uit het draadje
bleek ook dat veel
leden de Balans liever
niet zien verdwijnen.
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Schaakles 23: Pionnenwals in het middenspel
Jos Heesen, gebaseerd op een oorspronkelijk idee van Yaroslav Srokovsky.
kunnen niet direct ingezet worden
om de nieuwe dreiging op te vangen.
Over naar de praktijk.

Deze les is een vervolg op de vorige
die de pionnenwals in het eindspel
behandelde.
In het middenspel liggen de zaken
wat gecompliceerder dan in het
eindspel. Het is met meerdere
stukken op het bord moeilijker om
voldoende compensatie voor een
geofferd stuk te krijgen. In deze les
bekijken we alleen voorbeelden
waarin een stuk voor een
centrumpion geofferd werd.

.
Geller – Eingorn, USSR, 1985

De pionnenwals is normaal
gesproken sterk als die wals goed
door eigen stukken ondersteund
wordt en een blokkade vermeden
kan worden. Bij het oprukken van de
pionnen creeert men meer ruimte
voor de eigen stukken, terwijl
tegelijkertijd de stukken van de
tegenstander in het nauw gedreven
worden.

Dankzij zijn pionnencentrum, en dan
met name de pion op d5, heeft wit
ruimte voordeel en is de
bewegingsvrijheid van de zwarte
stukken beperkt. Voor de hand ligt
het zwarte plan c7-c6, om daarmee
het witte centrum aan te tasten,
maar...
1...Pxe4!
Een verrassende oplossing voor het
stellingsprobleem. Zwart wil niet
middels c7-c6 het centrum aantasten,
maar hij wil het centrum compleet
vernietigen. Een paard is daarvoor
wel een hoge prijs, maar zwart krijgt
er de pionnen op e4 en d5 voor, en
wellicht ook de pion op c3.

Tip voor de aanvallende partij: als
een blokkade niet meer vermeden
kan worden, moet men dit
compenseren met andere dreigingen
(creeer een tweede zwakte!). Door
de blokkade zijn namelijk enkele
vijandige stukken gebonden en die
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Die drie centrumpionnen zijn
voldoende compensatie.

c4 11.Dd4 en wit stopt het
voortrollen van de wals.

2.Lxe4 f5 3.Lc2
Of 3.Pg5!? Het stuk teruggeven om
het centrum te stabiliseren, was
wellicht een beter idee: 3...fxe4 4.c4
c6 5.Dg4 Lc8 6.Dd1 cxd5 7.cxd5
Lb7.

8...Lxb2 9.Txb2 d5 10.Dc1
Of 10.b4. Nu heeft wit geen tijd voor
een blokkade omdat de toren op b2
hangt: 10...Df6 11.Tb1 c4.
10...d4 11.Ld1 Dd6 12.Tc2 Tac8
13.Dg5
Wit richt zich nu op de zwarte
koning.

3...e4 4.Pd4 Pxd5
Nu valt de pion op c3.

13...De5 14.h4 f4!
Maar dit is een koude douche ! Na
dameruil worden de pionnen
onhoudbaar.

5.Pe2
5.Lb2 brengt wit geen verlichting:
5...c5 6.Pe2 b4 7.Dd2 f4! Zwart
dreigt nu met f4-f3. 8.Tab1 f3 9.Pfg3
e3 10.fxe3 Dh4 11.Le4 f2+ 12.Kxf2
Txe4-+ 13.c4 Pxe3 14.Lxg7 Kxg7
15.Dxd6 Pxg2.

15.Lg4 Dxg5 16.hxg5 Tc7 17.Td1
d3 18.Tc3 Te5 19.f3
Een laatste poging tot tegenspel te
komen.

5...Pxc3 6.Pxc3 Lxc3 7.Tb1 c5!
Zwart wil zijn pionnenwals in het
centrum zo snel mogelijk aan het
rollen krijgen. De loper op c3 is
belangrijker dan de toren. Om
tegenspel op de zwarte velden te
voorkomen biedt zwart zijn toren
aan.

19...e3 20.Tcxd3 e2 21.Te1 exf1D+
22.Kxf1 Txg5
Zwart heeft nu twee volle pionnen
meer; de rest is eenvoudig.
23.Kf2 Kg7 24.Td7+ Txd7 25.Lxd7
Kf7 26.a4 Ld5 27.Lc8 Lxb3 28.a5
c4 29.Lxa6 c3 30.Lb7 b4 31.Ta1
Ld5
Wit gaf op vanwege:
32.Lxd5+ Txd5 33.a6 Td8 34.a7 c2
35.Ke2 b3 36.a8D Txa8 37.Txa8 b2
0-1

8.Lb2?
De effectiefste verdedigingsstrategie
tegen een pionnenwals is een
blokkade. Met de tekstzet laat wit
zijn laatste kans op een blokkade
lopen: 8.Ld2! Lxd2 (8...Lf6 9.b4 c4
10.Le3 d5 11.Ld4) 9.Dxd2 d5 10.b4
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Het inhalige 6.Dxa5 geeft zwart
kansen: 6...Ta6 7.Dxc7 Txa2 8.Lb1
Dxc7 9.Lxc7 Tb2.
6...a4?!
Beter 6...Lc8
7.bxa4 Tb4 8.e5 Ph5 9.Dc3!
Nu dreigt wit g2-g4 en het paard op
h5 is in het nauw gedreven. Niet
direct: 9.g4? Txc4 10.d6 Pe6
11.gxh5 Pd4 12.Le4 Lxh3.

Haritonov – Zeshkovskiy,
Aktuebinsk, 1985
1.Pxe5! dxe5 2.Lxe5 Te8 3.Lh2
3.Lc3!? ziet er beter uit, omdat het
zwarte activiteit op de damevleugel
beteugeld en La5 en d6 dreigt:
3...Da8 4.f4 Lc8 5.La5! (5.e5 Pfxd5
6.cxd5 Dxd5 7.Df2) 5...Tb7 6.e5.

9...Dh4 10.Te4 Pxd5?!
Beter was het koudbloedige Dd8, om
g2-g4 met f7-f5 op te vangen.
11.Dd2!
Nu wint wit zijn stuk weer terug.

3...Tb4
Of 3...Lc8 4.e5 Pd7 5.f4.

11...De7 12.Dxd5 Tb2
Waarom geen 12...Lxa4 om een pion
te winnen? Wit staat dan weliswaar
duidelijk beter, maar de weg naar
winst is dan nog lang: 13.Lxa4 Txa4
14.Pb3 Lf8.

4.Pc3
Nu staan wits stukken beter
opgesteld en wordt de pionnenwals
versterkt. 4.e5?! had zwart in de
kaart gespeeld: 4...Pfxd5! 5.cxd5
Lb5 6.d6 Pe6 7.Ld3 Txb3 8.Pc3 Da5
met goed spel voor zwart.

13.Ld1 Lf5 14.Tee1 Td8
De zwarte activiteit is geen
compensatie voor de twee pionnen.

4...a5?
Beter 4...Lc8 om het veld d7, na e4e5, voor Pf6 vrij te houden.

15.Df3 Lc8 16.Pb3 Le6 17.Dc3 Ta2
18.Lg4
Bij elke afruil komt de witte winst
dichterbij. Daarom was 18.g4
wellicht beter.

5.Pa2 Tb6 6.Pc1
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4.Lg2?!
De matdreiging dwingt wit om een
derde pion te geven. 4.De2!? was
taaier, maar ook dan is wits positie
niet te benijden: 4...e4 (4...Db7
5.Lg2 e4 6.Tb4 Df7 7.Lf4)
A) 5.Lh3!? d3 6.De1 Dxc4 7.Txd3!
Ld5! (7...exd3? 8.Le6+) 8.Tb3 Dc5+
9.Le3 Dc2 10.Dd2 Dxd2 11.Lxd2
Lxb3 12.Pxb3;
B) 5.Lg2 d3 6.De1 Ld4+ 7.Le3
Dxc4 8.Tb4 Lxe3+ 9.Dxe3 Dc2-+

18...Ta3 19.Lxe6 fxe6 20.Ta1 Txa1
21.Txa1 Dd7?
Deze fout in tijdnood versnelt de
onvermijdelijke nederlaag. 22.g4 1-0

4...Lxg2 5.Kxg2 Dxc4 6.Tf3?
Wit hoopt met torenruil iets tegen de
zwarte koning te kunnen beginnen,
maar dit blijkt valse hoop. Beter
6.Tb4 Dd5+ 7.Kg1 e4.

Simagin – Stein, UdSSR, 1966
1...Pxc4!
Met een paardoffer breekt zwart het
witte centrum af, en krijgt er twee
sterke vrije centrumpionnen voor.
De ondersteuning door de loper op
de diagonaal geeft de pionnen nog
meer kracht.

6...Txf3 7.Kxf3 Dxb5-+
En nog een pion.
8.Kf2 d5 9.Dd1 e4 10.Kg2 d3
De pionnen moeten zich op de witte
velden bewegen omdat de loper van
de zwarte velden een mogelijke
blokkade kan voorkomen.

2.dxc4 Lxe4 3.Tb3
Of 3.Lg2 Lxg2 (3...Lxb1? 4.Ld5)
4.Kxg2 Dxc4.

11.Dg4 Dc6 12.Pa2 a5 13.Dd1 d4
14.Db3+ Kh8 15.Kh3 e3 16.Lxa5
Dc8+ 17.Kg2 Da8+ 18.Kh3 Dxa5
19.Dxd3 Dh5+ 0-1

3...La8!
Bereidt Df7-b7 met een matdreiging
voor.
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8.d7+-) 8.c6 Lxd6 9.Dxd6 Tac7
10.h5+-.
4.c6 Le8
Beter 4...Ld6!? om een stuk terug te
geven teneinde een blokkade te
kunnen opwerpen: 5.cxd7 Txc1
6.Txc1 Dd8 7.Le4 Dxd7 8.Tc6 a5
(8...Lf8 9.Df3) 9.bxa5 Lxa3 10.a6.
Cebalo – Berzins, Bern, 2000
5.c7 Da7
Of 5...Txc7 6.Txc7 Dxc7 7.d6 Lxd6
8.Lxa8±

Wit heeft meer ruimte en zijn
stukken zijn actiever. Het zwarte
paard op e5 staat te wankelen omdat
zijn ondersteuner, de pion d6,
aangevallen staat. Met enige moeite
kan zwart nog net de centrale velden
dekken. Wit moet nu grof geschut
inzetten.

6.d6 Ld7
Zwart werpt zijn laatste blokkade op.
7.Ld5!
De kwaliteit op a8 is niet interessant,
het gaat om de koning. De zwarte
stukken hebben moeite om hun
koning te helpen omdat ze gebonden
zijn aan het afstoppen van d6 en c7.

1.Pd5! exd5
Verstandiger was het om het
paardoffer te weigeren: 1...Pc4!?
2.Txc4 bxc4 3.Pb6 e5 4.Pxa8 Lxa8
5.Dxc4 dxc5 6.Td7 cxb4 7.Dxf7+
Kh8 8.h5± Lc6! 9.Ta7 b3 10.h6
Dxa7! 11.Dxa7 b2 12.hxg7+ Lxg7
13.Dxg7+ (13.Db6? Lb5!-+)
13...Kxg7 14.Lxe5+ Kg6 15.Lxb2
Tb8 16.Ld4 Tb3 17.Lc5 h5
18.gxh5+ Kxh5 en dit moet zwart
remise kunnen houden.

7...Kh8 8.g5
De gecombineerde aanval op
blokkade en koning moet succes
opleveren: 8.Df3! f6 9.g5 Te8
10.Lxa8 Dxa8 11.Dxa8 Txa8 12.c8D
Lxc8 13.d7 Lxd7 14.Txd7+-.
8...Db6?
Versnelt de nederlaag, maar goede
raad was al duur: 8...f6 9.Df3 Te8
10.Lxa8 Txa8 11.gxf6+-

2.Lxe5 dxe5 3.exd5 Ld7
Of 3...Le8 4.d6 Ta7 5.Dxe5 Lc6
maar deze blokkade poging faalt:
6.Lxc6 Txc6 7.Dd5 Tc8 (7...Dc8

9.Lxa8 Txa8 10.Df3 e4 11.Dxf7 1-0
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Van de bestuurstafel
Geurt van de Wal
We vergaderen dit jaar
bovengemiddeld veel, bijna elke
maand onderhand. Dat heeft
natuurlijk vooral te maken met de
zoektocht naar een andere
speellocatie. We gaan er vanuit dat
we met ingang van volgend seizoen
elders onze clubavonden hebben.
Dat betekent dat de tijd begint te
dringen, want voor de zomer moet je
er dan wel ongeveer uit zijn. De
werkwijze is dat we begonnen zijn
met een lijst van harde eisen. Zoals:
genoeg ruimte en ambiance. Een bar.
Een barjuffrouw. Voorzieningen
voor de digiborden. Bereikbaarheid
en natuurlijk beschikbaarheid voor
de langere termijn, op de woensdag
als het kan. En graag niet om 23.00
uur naar huis hoeven, omdat de
buren willen slapen.

Buurthuizen bijvoorbeeld, die
moeten om 23.00 uur dicht. Er zijn
ook ruimtes die op zich een
prachtige ambiance hebben, maar die
geen zin hebben om zich voor ruim
veertig woensdagavonden vast te
leggen. Of ze zijn te duur. Of we
moeten de bar helemaal zelf regelen.
Of het is in een gribushoekje van de
stad. Enzovoort.
Toch denken we een paar locaties
over te houden die geschikt zijn of
zelfs meer dan dat. Dan hebben we
een luxeprobleem en leggen we het
graag voor aan de leden. Mocht we
als bestuur eensluidend en een zeer
duidelijke voorkeur hebben, dan
hakken we gewoon de knoop. We
houden je op de hoogte.
Iets anders tot besluit. Begin deze
maand hadden we de SGSvergadering, die ging vooral over de
plannen voor de extra
zaterdagcompetitie, die lijkt er te
gaan komen, maar warm worden we
er nog niet van. Daarover heb ik al
bericht op de website. Een ander
puntje dat op de agenda stond, was
de bestuursverkiezing. En wie werd
daar voorgedragen? Onze eigen
Henk van Lingen. Bij acclamatie
verkoos de vergadering hem tot lid
van het SGS-bestuur. Proficiat Henk
en veel succes in deze mooie
functie!

Vervolgens hebben we een lijst
opgesteld van 20 à 25 locaties, die in
de buurt zouden kunnen komen qua
geschiktheid. En die zijn we gaan
bekijken, eerst op internet, de meeste
later ook ter plekke. Hoe komen we
aan die lijst? Door diverse suggesties
van Rode Lopers, waarvoor dank.
Ook door op de site van de gemeente
te kijken (makelpunt-utrecht.nl) en
door te rade te gaan bij de andere
Utrechtse clubs.
Wat blijkt? Veel locaties vallen snel
af omdat ze te vroeg sluiten.
8
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Rode Lopers Combineren – aflevering 17
Peter Das
beginnen met een stelling waarvan je
de oplossing in een paar tellen zou
moeten zien, maar naarmate je
vordert, zal je je aanzienlijk meer
moeten inspannen.

De zeventiende aflevering betekent
dat we inmiddels de 100e DRLcombinatie hebben aangetikt. De eer
valt te beurt aan Jos die zijn laatste
partij van het externe seizoen op een
fraaie manier beëindigde, hetgeen
via een live verbinding werd
gadegeslagen vanaf een bloedhete
hotelkamer in Myanmar. Jos is
tevens hofleverancier van deze
aflevering met maar liefst 3
stellingen. Het lijkt daarom
tegenstrijdig dat juist deze keer een
de lopers in de spotlights staan. In
drie van de zes opgaven speelt dit
lichte stuk een absolute hoofdrol en
in een vierde een belangrijke bijrol.

De enige ingezonden stelling kwam
van Jacco Vermeulen. Eentje die een
lach op het gezicht toverde van
degene die hem onderging.
Heb jij in een van je recente of
minder recente partijen een mooie
combinatie gezien en vind jij een
vermelding in De Balans een hele
eer, stuur ze dan (met oplossing) in
pgn of FEN formaat op naar
drlcombinaties@gmail.com. De
mooiste ervan worden opgenomen in
Rode Lopers Combineren.

Zoals gebruikelijk lopen de opgaven
weer in moeilijkheidsgraad op. We

Stelling 1 Zwart aan zet

Stelling 2 Zwart aan zet
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Stelling 3 Wit aan zet

Stelling 4 Wit aan zet

Stelling 5 Wit aan zet

Stelling 6 Wit aan zet

Oplossingen achterin
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Het Vierde faalt: geen kers op de taart
Jaap-Hein Vruggink
gepromoveerd zijn we wel. Hoera!
Leve ons!

Helaas. Helaas. Na een korte periode
van euforie over kampioenskansen
was de landing hard. Koploper ZZC
had verzuimd de punten binnen te
tikken, waardoor wij aan 4-4 tegen
De Giessen en Linge 3 genoeg
zouden hebben voor de overwinning.
Voor de match maakten de
bezoekers grappen over Excelsior.
Maar dat zou ons niet overkomen
toch?

En ter inspiratie voor het volgende
jaar volgt hier de partij van Geurt:
“Op bord 4 speelde ik met wit een
lange, trage, maar op het eind
enerverende partij, die ik door de
betere zenuwen wist te winnen. Het
begon saai en na 33 zetten bood mijn
tegenstander in een volmaakt gelijke
stelling remise aan: allebei een dame
en zes pionnen. Rust, evenwicht en
symmetrie, dat ademde de stelling.
En ik had beroerd weinig tijd op de
klok. Dus accepteren die remise?
Nee, nooit natuurlijk. We stonden
met 1-4 achter, het kon nog.

Een en ander zou zich gaan afspelen
op de internetborden, een leuke
primeur voor het vierde. Toch neem
ik mezelf kwalijk dat ik als captain
hier aan mee heb gedaan. Mijn eerste
reactie op dit voorstel van Henk was
namelijk: “nee, geen internet-polka
voor het vierde, dat leidt maar af.”
Toch consulteerde ik de teamleden
en die spraken zich in grote
meerderheid uit voor het plan. Dom
dom dom, mijn fout. Ik had hier de
kille captain moeten blijven die ik
het hele seizoen was geweest en ons
zover had gebracht. Leermoment:
democratie en sport zijn prachtige
fenomenen, die in combinatie de
slechtste kanten in elkaar naar boven
halen. Strikt gescheiden houden!

Arnold en Tanja waren nog bezig,
dan maar strijdend ten onder. We
waren een zet of tien verder toen
mijn klok wel erg donker begon te
kijken. Ik dook geregeld onder de
tien seconden. Op een gegeven
moment had ik zelfs nog maar twee
tellen op de klok, dat is niet veel.
Toen ging de captain een biertje
voor me halen. Kijk, dat zijn nou
rustgevende, motiverende
wendingen.
Ook fijn: Arnold trok op bord twee
zijn vis op het droge: 2-4. En toen?
Nou, toen werd ik steeds scherper en
mijn tegenstander begon het weg te
geven. Toen onderstaande stelling op

Want u begrijpt het al: het ging mis.
Punt na punt viel de verkeerde kant
op. Mij ontbreekt de tijd en rust voor
een diepgravende analyse. Die is
bovendien niet al te interessant, want
12

het bord kwam na zwarts 56ste zet,
wist ik dat het punt binnen was.”

“Mijn d-pion promoveert over vier
zetten en de g-pion van zwart ook.
Maar dan? Dan geef ik schaak op h8,
ruil de dames en het is uit. Lekker,
het staat 3-4. Helaas moest Tanja
luttele seconden later opgeven. Oh,
wat jammer.”
Zo gaan we dat volgend jaar doen!
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Nog één stuk
XXXX XXXX
Het volgende citaat komt van de
website van Van Rekom, een van de
auteurs van de boeken over “De
Leeuw”: “De eerste 3 zetten van
zwart zijn niet afhankelijk van wat
wit speelt. Vanaf de 4e zet kan wit,
door 4.f2-f4 te spelen, zwart dwingen
de variant De Leeuwenkuil te
spelen. Alle andere zetten van wit
geven zwart vrij spel tot ver in het
middenspel. Maar ook na 4.f2-f4
heeft zwart de mogelijkheid om tot
de 12e zet volgens de theorie te
spelen. (als zwart dat tenminste wil).
Zwart beheerst dus het spel.”
Ik had gelukkig geen enkel idee dat
ik mij met mijn volgende zet in een
leeuwenkuil begaf, maar vond de
volgende zeven witte zetten eigenlijk
heel vanzelfsprekend en logisch.

Al eens eerder schreef ik over mijn
beeld van een ideale partij; dat is de
partij uit één stuk. Elke zet is het
logische vervolg van de vorige en ze
werken allemaal samen naar één
doel: het mat zetten van de vijandige
koning. Slechts zelden krijg je de
kans om zo’n partij te spelen.
Recentelijk, in de kwartfinale van de
interne Beker competitie, kreeg ik
die kans in mijn partij tegen XXXX
XXXX.
De onderlinge score tot dan toe was
zwaar in mijn nadeel: 4-0 voor
Mitchel, zoals hij mij fijntjes vlak
voor het begin van de partij
mededeelde. Daarna hadden we het
over hoe de opening zo verlopen:
“Oh, dat wordt weer 1.Pc3…, ik
schrijf hem alvast op!” en “Het zal
toch niet weer een gevecht tegen de
Leeuw worden?”. Die
voorspellingen kwamen allemaal
(gedeeltelijk) uit, maar ik wist toen
nog niet dat het ook nog eens een
partij uit één stuk zou worden.

4.f4 e5 5.dxe5 dxe5 6.Pf3 c6 7.fxe5
Pg4 8.e6 fxe6 9.Pg5 Pde5 10.Dxd8+
Kxd8 11.Lf4… TN

XXXX XXXX – XXXX XXXX
1.Pc3 Pf6 2.e4 d6 3.d4 Pbd7
We hebben allebei gelijk gekregen:
de Van Geet is overgegaan in de
Leeuw!
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En hier vind ik (geheel op eigen
kracht) een TN! Met een kleine
zetverwisseling speelden we tot nu
toe een door Van Rekom op zijn
website geadviseerde variant. Hij
gaat daarin verder met 11.h3 Ph6
12.Lf4… Blijkbaar bracht mijn TN
zwart van zijn à propos, want hij
begaat hier (en hij gaf dat zelf ook
direct na de partij aan) de enige fout
in de partij:

Het keuzemoment: 15.Pxe5… of
15.Pxh8… Herr Fritz kiest voor het
eerste, ik voor het tweede.

11...Ld6
11...h6 was de beste kans om terug
te vechten. OK, de theorieboeken
kunnen nu de kast in en we kunnen
gaan schaken. Dit is voor mij het
vertrekpunt van de partij uit één
stuk. Direct nadat zwart 11…Ld6
speelde, zag ik de combinatie die zo
meteen op het bord komt. Maar ik
zag ook dat ik in die variant op de 3e
zet een keuze moest maken tussen
twee lichte stukken voor een toren,
of stukwinst op de langere termijn.
Ik koos voor het laatste en dat
definieerde het thema voor de hele
partij: zwarts bewegingsvrijheid
inperken door hem vast te houden op
de onderste rijen en tegelijkertijd
materiaalwinst vasthouden of
behalen.

15.Pxh8…
De vraag is nu: keert dit paard ooit
weer levend terug in het spel?
15...Pd7 16.Le2 Pge5 17.Td1 b5

Hier had ik wat extra tijd nodig om
de zet te vinden waarmee ik het
thema van deze partij kon
volhouden. Zwart dreigt nu zijn
loper te spelen en zich daarmee te
bevrijden en het paard op h8 te
veroveren.

12.0–0–0 Ke7 13.Txd6 Kxd6
14.Pf7+ Ke7

15

24.Tf8+
Hier twijfelde ik lang over de andere
optie, namelijk 24.Tf7 met
bijvoorbeeld de variant 24...Ph6
25.Te7+ Kd8 26.Txg7 Ld7 27.Txh7
Pf5 en wit staat wel heel veel
pionnen voor. Het idee achter de zet
die ik koos is de mogelijkheid de
zwarte koning het vrije veld in te
jagen en wellicht mat te zetten (maar
dat kon ik nog niet voorzien).
Het thema van de partij is ook nog
steeds actueel: zwart zit vast op de
onderste rij, het paard op h8 leeft
nog en wit heeft een materiele
voorsprong.

18.Pxb5…
Nu volgt op 18…Lb7 of 18…La6
respectievelijk 19.Pd6… of
19.Pc7…en in beide gevallen krijgt
wit een stuk terug voor het paard op
h8. Slaat zwart het paard dan wordt
hij weer vastgehouden op de
onderste rijen en blijft het
afgedwaalde paard in leven (het
thema van de partij!).
18…cxb5 19.Lxb5 a6 20.Lxd7
Pxd7 21.Ld6+ Ke8
Het paard op h8 bewijst ook vanaf
die verre positie zijn nut: het dekt f7,
dus de koning moet naar de onderste
rij. Ook 21...Kd8 helpt niet: 22.Pf7+
Ke8 23.Pg5… en het paard is vrij!
22.Tf1 Pf6
Ook 22...Lb7 helpt niet: 23.Tf7 Lxe4
24.Txg7 met groot voordeel voor
wit.

24...Kd7 25.Tf7+ Kc6 26.Tc7+ Kd5
Met 26...Kb6 verbetert zwart
nauwelijks iets aan de stelling. 27.c4
Pf2 28.Pf7 Pd3+ 29.Kc2 Pb4+
30.Kb3… en zwart kan bijna geen
vin meer verroeren.

23.e5 Pg4
De poging 23...Kd7 werkt ook niet:
24.exf6 gxf6 25.Pf7… en wit houdt
zijn stuk meer over.

27.Pf7 Pxh2 28.Pg5 h6 29.Pf3
Ook kan het idee van Herr Fritz:
29.Kd2 Pf3+ 30.gxf3 hxg5 31.Kd3
Ld7 32.c4#
29...Pxf3 30.gxf3 g5 31.c3
Ik begon de partij door een paard op
c3 te zetten, en ik eindig de partij
door een pion op c3 te zetten. Zwart
gaf op, er is niets meer tegen
32.Tc5#.
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Dan maar dwars door het midden
XXXX XXXX
Niemand vraagt ooit aan mij of ik nog
een stukje voor het clubblad heb. Stel
de vraag aan XXXX en hij lepelt een
schaakpartij tegen mij op, waarin ik
door wat misplaatst optimisme van het
bord afgemept word. Hij vindt mijn
flankspelen maar niks en vraagt zich af
of ik het centrum nog wel serieus
neem. Het antwoord kwam op 1 maart
jl.

Dit is de cursus hoe zorg ik dat mijn
tegenstander goede zetten doet.
8...Pc6 9.Pge2 a6 10.Dc4 De7
door één of andere vage reden staan de
pionnen op e4 en d4 er nog. 11.a3 Ld6
dreigt op h2 te slaan, maar ik vond
pionnen even niet zo interessant, een
stuk ontwikkelen maar.
12.Lg5 Pa5 13.Da4+

XXXX XXXX - XXXX XXXX

A00
DLR intern, 01.03.2017
1.g4 e6
Zie hier deel 1 van de cursus, geen
aanknopingspunten geven door zwart.
2.Lg2 h5 3.e4
Als zwart het centrum echt niet wil, wil
ik het wel.
13...Pc6
Zwart mist hier de volgende variant die
tot een duidelijk beter stelling lijkt
waarin wit langs de rand van de
vulkaan moet om niet direct te
verliezen.
13...Ld7 14.Lxf6 gxf6 15.Dxa5 b6
16.Pd5 Dd8 17.Pxc7+ Dxc7 18.Dc3.

3...hxg4 4.d4 d5 5.Dxg4
Niet tevreden over, zwart komt nu snel
beter te staan.
5...dxe4 6.Pc3 Pf6 7.De2 Lb4 8.Db5+

14.Pxe4 Ld7 15.Pxd6+ cxd6 16.0–0–0
b5 17.Db3 d5 18.Pf4 Dd6 19.Kb1 b4
20.The1
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voor een pion is niet echt een
fantastische materiaalvoorsprong. Het
enige plan wat ik zag was torens
activeren.
29.d5
Dan maar dwars door het midden, maar
als ik een willekeurige witte pion was
zou ik deserteren.

als ik pion h2 was zou ik deserteren.
20...bxa3 21.Dxa3 Dxa3 22.bxa3
Tb8+ 23.Kc1 Txh2 24.Lxd5 Pxd5
25.Pxd5 f6?

29...exd5 30.Txd5 La4 31.Td2 Tf3
32.Td3 Tf2 33.Tc3 g5

Ziet iets over het hoofd.
26.Lf4 Txf2 27.Lxb8
"Oh stond die aangevallen?" : bromde
zwart.
27...Pxb8 28.Pc7+ Kf7
Wit staat wel beter, maar de g-pion van
zwart kan sterk worden en een kwaliteit

daar gaat ie al. 34.Tc4 Ld7 35.Td1 Lf5
36.Td6 g4 37.Pd5
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42.Pc5+ Ke8 43.Tg3 Tf1+ 44.Kb2 g1D
45.Txg1 Txg1 46.Pxe6 uiteindelijk
wint dit ook wel, maar ik had wel al de
zetten moeten vinden. Na de tekstzet
was het mat in 4. Kees gaf drie zetten
later op. De mat in vier is de
huiskamervraag. (erg eenvoudig) 1–0
Dit was natuurlijk een intern
dronkemanspartijtje. Ik speel echter
ook wel op zaterdagmiddag in Brabant
en dat ligt niet op acht minuten lopen
van mijn huis. Dit beperkt de
alcoholconsumptie in grote mate.

37...Le6
Nu is het makkelijk uit, maar de
computervariant levert slechts
verlenging van de partij op.37...g3
38.Txf6+ Kg7 39.Tc7+ Pd7 40.Txf5
Txf5 41.Txd7+ Kh6 42.Pe3 Tf3 43.Te7
Tf2 44.Pg4+ Kg6 45.Te1 Tf4 46.Pe3.

XXXX XXXX - XXXX XXXX

A40
Dubbelschaak 2 Gardé 2, 01.04.2017
1.d4 a6 2.Pf3
laatste zet uit boek

38.Tc7+ Pd7 39.Pb6 g3 40.Pxd7
2...b5
Ik ben 2..h6 afgeleerd, naar mijn
gevoel is het iets te traag.
3.e3 e6 4.Le2 Lb7 5.0–0 Pf6 6.Pbd2
Wit lijkt hier voor een soort Colle te
gaan, met een voorzichtige loper op e2.
6...c5 7.dxc5 Lxc5 8.c4 bxc4 9.Pxc4
d5
Principes in het schaak zijn leuk maar
soms moet je gewoon een pion in het
centrum rammen.

40...g2
40...Ke7 was de beste kans. 41.Td3 g2

10.Pce5 0–0 11.b3 Pbd7 12.Lb2
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interessant vindt, maar achter het bord
leek het mij irritant. Met f5 heb ik
tenminste twee leuke diagonalen.
22...e5 23.Lg4 Pe6 24.Df5 Tfe8.
23.Pf3 Pe4 24.Ld3 e5 25.Txc8 Txc8
26.Lxe4
Eindelijk dat paard eraf. Maar wat
ervoor terug komt is niet veel beter en
erger, het geeft mij een eenvoudig plan.
Ik heb wel een principe om niet te
beginnen met een pion in het centrum,
maar ermee eindigen is stukken beter!

Alle lichte stukken zijn eindelijk
ontwikkeld, we kunnen gaan schaken.

26...fxe4 27.Pd2

12...Pe4 13.Pxd7 Dxd7 14.Pe5 De7
15.Pd3 Ld6 16.Pe5 Dg5 17.Pf3 De7
18.Tc1 Tac8 19.Dd4 f6 20.Dd3 Kh8
21.Pd2
Wit probeert liever mijn sterke paard te
liquideren dan met Pd4 zelf een mooi
paard te krijgen.
21...Pc5 22.Db1 f5

27...Lb4 28.Td1 a5
Lb7–a6–d3 lonkt.
29.Pf1 De6 30.a3 Ld6 31.Td2 La6
32.Pg3 Ld3 33.Dd1 Lc5 34.Da1
Wit wil iets doen en tezamen met zijn
tijdnood leidt dat van kwaad tot erger.
34...d4
Dan maar dwars door het midden...

Ik speelde niet e5 vanwege de volgende
variant, die de computer niet
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39.Lxa3
39.Lxd4 Lxd4 namelijk dit, wit kan de
loper wederom niet slaan vanwege mat
achter de paaltjes.
39...Lxa3 40.Dxa3
Zet 40 gehaald maar zwart staat
gewonnen en het winstplan blijkt
kinderlijk eenvoudig.
40...d3
35.exd4 exd4 36.b4
36.Lxd4 Lxd4 37.Dxd4 Tc1+ 38.Pf1
Txf1#
36...axb4 37.Pe2
En dit is dan erger, wit wil coûte que
coûte d4 pakken maar ziet iets over het
hoofd.
37...Lxe2 38.Txe2 bxa3

41.Te1 d2 42.Td1 Dc4!
Wit geeft op, de onderste rij problemen
doen hem de de das om. Bijvoorbeeld:
43.g3 De2 44.Tf1
44.Da1 Dxd1+ 45.Dxd1 Tc1
44...d1D 0–1
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Oplossingen Rode Lopers combineren – aflevering 17
Interne competitie Rode Loper, 15
maart 2017
Wit heeft materiaal geïnvesteerd om
de zwarte koning uit te kleden. Hij
moet echter wel nauwkeurig spelen
om voordeel te krijgen. 1.Db1! Zwart
dacht de velden rondom de koning
onder controle te hebben met de
lichte stukken en speelde 1…Tf8
waarna de fraaie pointe duidelijk
wordt: 2.Ta7+!! Klassiek! Hoe zwart
ook terugneemt, wit geeft mat. Zwart
had minimaal een kwaliteit terug
moeten geven om niet mat te gaan:
1…Pb4 2.Txb4 Lxb4 3.Dxb4 wit
staat veel beter.

Stelling 1: Ernesto Bonne Boizan –
Jos Heesen
Interne competitie Rode Loper, 29
maart 2017
1…Dd4! “Omgekeerde wereld: de
dame vorkt de paarden.” (Aldus
Gerben op het forum).
Stelling 2: Nico van Harten – Fred
Lucas
Interne competitie Rode Loper, 29
maart 2017
1…Le3+ 2.Lxe3 Dg3 mat!
Stelling 3: Bert Kieboom – Peter
Das
SGS competitie BSG3 – DRL2, 20
maart 2017
1.Lf8! met deze mat-in-één dreiging
wint wit de Dame in ruil voor Loper
en Toren. Een gemiste kans in een
partij die zwart later wel wist te
winnen.

Stelling 6: Jacco Vermeulen –
Daniël Kuijper
SGS competitie BSG3 – DRL2, 20
maart 2017
1.Le8!! "Mijn tegenstander moest
lachen toen ik deze zet speelde,"
vertelde Jacco. Het lachen zal hem
snel vergaan zijn toen hij zag wat de
consequenties waren. 1…Dxe8! is de
enige zet die Zwart
overlevingskansjes had geboden.
Maar hij vond hem niet: 1…Txe8
2.Txg7+ Kxg7 3.Dxf7+ Kh8 4.Pxe8
en afgelopen. Na de tekstzet volgt
2.Pxe8 Txf7 3.Pxf6+ en ook nu staat
zwart geweldig.

Stelling 4: Jos Heesen – Edwin
Schuit
SGS competitie SG Amersfoort 3 –
DRL2, 11 mei 2017
In de laatste partij van het SGSseizoen maakt Jos het fraai af met
1.Pxe6 Kxe6 2.Dh3+ Pf5 3.Lxf5+
Ke7 4.Dxh5 Een mooie apotheose
van een goed seizoen van het
Tweede.
Stelling 5: Jos Heesen – Jaap
Kamminga
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Een stelling tot besluit
19.Dxe5 Tf1+ 20.Kh2 Lg1 21.Kg3
Pd4! 22.Pc3 (22.b3? Pf5+ 23.Kg4
Ld4 of 22.Dg5 h6 23.Dh5 Pf5+
24.Kg4 Lh2! Helpt ook niet echt. )
22...Tf5 23.De4.
19...Tf1+ 20.Kh2 Df7 21.b3
Probeert zich te bevrijden met Lb2,
maar het is te laat.
21...Lg1+ 22.Kg3 (Kh1? Le3+)
Geurt – John interne 22-03-2017
Wit staat al redelijk treurig hier. Een
gezonde pion achter, ook achterstand
in ontwikkeling, zwart dreigt f5,
kortom alle reden om een initiatief
proberen te pakken met 15.Dg4.
Ontwikkelt, dreigt Pf6, wat zou er
eigenlijk mis mee kunnen zijn?!
Gelukkig kon ik eindelijk sinds
lange tijd weer eens een fatsoenlijke
combinatie uit een stelling toveren :

Een niet alledaags plaatje en zwart
maakt het nu simpel af met 22...h5!
23.De2 Txc1! 1-0 Bij het verifieren
van de combinatie schijnt het dat ik
in plaats van 23...Txc1 ook had
kunnen kiezen (als ik het al gezien
had...) voor een mat in acht. But who
cares? Persoonlijk vind ik mijn zet
eleganter.

15...f5!
Verliest een pion maar wint de
partij!
16.Pxf5 Pxf5 17.Txf5 Txf5 18.Dxf5
Tf8
Nu wordt het gebrek aan
ontwikkeling pijnlijk duidelijk.
19.Dg4
De koning is niet meer te redden na
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