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Colofon

De eersteling is
uiteindelijk, na wat
strubbelingen, gezond en
wel ter wereld gekomen.
Ik hoop dat de bevalling
van nummer twee wat
soepeler verlopen is!
In dit nummer gaat Jos
ruim 165 jaar terug in de
tijd en Henk gunt ons een
kijkje in zijn geheime
analyse laboratorium…
Natuurlijk is ook Boris
Sreklov van de partij en
wist Jadoubovitch een
Rode Loper te betrappen
op een rode loper!
En dan nog meer analyses
bij de chaos van Jacco,
maar ook zuiver combineren met Peter.
En nog veel meer, kortom
een record aantal van 52
pagina’s, dus: .
Veel leesplezier, fijne
feest- dagen en al het
beste voor 2018 gewenst!
Jos Heesen
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Morphy’s tegenstanders – Intro
Jos Heesen
Nu de Schaaklessen na 3 jaargangen
afgerond zijn, wordt het tijd voor een
nieuwe serie. En dan grijp ik terug
naar het schaakidool uit mijn jeugd:
Paul Morphy. Niet in de vorm van
iets als “the best of”, maar ik wilde
eens kijken naar wat voor mensen
zijn tegenstanders waren.
Dat waren in hun tijd toch de beste
schakers van hun stad, land, werelddeel, maar ze leken vaak absolute
beginners (of in een ander idioom :
“opgewarmde lijken”) in hun partijen tegen Morphy.
Alonzo Morphy (1798 – 1856)
Dat geeft ook voeding aan een
andere hobby van mij: geschiedenis.
Toen ik de antecedenten van die
tegenstanders wilde opsporen, moest
ik noodgedwongen (maar met plezier) een duik nemen in de geschiedenis van de 19e eeuw.

Alonzo Morphy startte na zijn studie
een advocatuur in Toulouse Street,
vlakbij het French Quarter van New
Orleans (in de zuidelijke staat
Louisiana). In 1825 en opnieuw in
1829, werd Alonzo gekozen als lid
van het toenmalige House of
Representatives (van de Zuidelijke
Staten).
In 1829 trouwde hij met Louise
Thérèse Felicite Thelcide Le
Carpentier (aan de naam alleen al
kun je afleiden dat ze van goede
komaf was).
Het echtpaar nam intrek in een huis
van de Le Carpentier familie, en daar
kwamen Paul en zijn broer en
zusters ter wereld: Malvina op 5

Als je in de databases of biografieen
van Morphy zoekt, vind je daar als
zijn eerste tegenstanders zijn vader
Alonzo en zijn oom Ernest. Daarom
eerst maar eens iets van hun, en
daarmee Pauls, achtergrond.
Laten we beginnen met zijn vader,
Alonzo Morphy.
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afgeschaft en er kwam een landelijk
verbod op slaven-handel vanuit
Afrika. Samen met het Verenigd
Koninkrijk stelden de VS in 1814 een
controle in op smokkelhandel in
slaven.

Februari 1830, Edward op 26
December 1834, Paul op 22 Juni
1837 en Helena op 21 Oktober 1839.

De Zuidelijke Amerikaanse staten
waren echter tegen afschaffing van
de voor hun economie zeer belangrijke slavernij.”
De onafhankelijkheidsoorlog was
toen al voorbij (want dat was van
1775 tot 1783), maar de spanningen
rondom het al dan niet afschaffen
van de slavernij, die aanleiding zouden gaan geven voor de Burgeroorlog, dus nog niet.

Ernest Morphy (1807 – 1874)

Het gaat dan verder met: “de Republikeinse Partij, die in 1854 ontstond, stelde dat de federale regering moest ijveren voor de landelijke
afschaffing van slavernij, terwijl de
Democratische Partij, gedomineerd
door pro-slavernij-zuiderlingen,
vond dat iedere staat dat zelf mocht
bepalen. Onderliggende structureel
conflicterende (voornamelijk economische) belangen tussen Noord en
Zuid, gecombineerd met een reeks
inci-denten zoals de verkiezing van
de Republikein Abraham Lincoln tot
president, met vrijwel alleen noordelijke steun in 1860 en de afscheiding
van de Geconfedereerde Staten (=
zuidelijke) van Amerika, leidden

Oom Ernest Morphy (broer van
Alonzo) was in die periode een
katoen handelaar en tegelijkertijd
ook een van de beste schaakspelers
van New Orleans.
Bij de term katoen denk ik meteen:
“was toen de slavernij al afgeschaft,
waren de Onafhankelijkheids- en de
Burgeroorlog al geschiedenis?” Ik
moet bekennen dat ik die jaartallen
niet paraat had, want in mijn schooltijd werd de Amerikaanse geschiedenis bijzonder stiefmoederlijk (dus
zeg maar: niet) behandeld.
Na een Google zoekactie lees ik:
“Op 1 januari 1808 werd slavernij in
verschillende noordelijke staten
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uiteindelijk tot het uitbreken van de
Amerikaanse Burgeroorlog (18611865)”.
Kortom, de periode waarover we het
in deze serie gaan hebben, speelde
zich af in het interbellum tussen de
Amerikaanse Onafhankelijkheids- en
de Burgeroorlog, toen in de zuidelijke staat Louisiana (en met New
Orleans als hoofdstad) nog slavernij
bestond.

Deze generaal was onderweg naar de
Mexicaanse grens om daar het
Amerikaanse leger naar de overwinning te leiden in de MexicaansAmerikaanse oorlog (1846-1848).
Vijftien jaar later werd Scott First
Commander-in-chief van de Union
forces tijdens de Burger-oorlog. De
Noordelijke strategie in de
Burgeroorlog, het Anaconda-plan,
waarmee het Zuiden uiteindelijk
werd verslagen, is van zijn hand.
Scott was op die doortocht naar
Mexico een vijftal dagen in New
Orleans. Daar vroeg hij aan de voorzitter van de lokale schaakclub om
een waardige tegenstander voor een
partij schaak.
Omdat de Generaal enige faam had
als schaker, werd alleen Paul
Morphy goed genoeg geacht om hem
weerstand te bieden. In eerste instantie dacht de Generaal dat hij voor de
gek gehouden werd, toen de negen
jarige Paul tegenover hem aan het
bord plaats nam, maar de voorzitter
wist hem te overtuigen dat zijn verzoek, om een waardige tegenstander
te vinden, zeer serieus genomen was.
Volgens de Evening Post van de
volgende dag verliet de Generaal
perplex en trillend de speeltafel toen
hij op de 10e zet mat werd gezet.

In relatie tot die Burgeroorlog
bestaat er nog een aardige anekdote
over een partij die Morphy (9 jaar
oud) speelde tegen Generaal Winfield Scott.

Helaas is die partij niet bewaard
gebleven.
Winfield Scott (1786 – 1866)
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10…O-O 11.d6 Dd8 12.Te1 Te8
13.Pg5 Txe1+ 14.Kxe1 De8+
15.Kd2 Le6 16.Te1 Pbd7 17.Pxe6
fxe6
Ook 17…Dc8 helpt niet: 18.Pg5 La5
19.Te7 en wit wint.
18.Txe6

Toen Paul tien jaar oud was speelde
hij de volgende partij met wit tegen
zijn vader:
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Lc4 Dh4+ 4.Kf1
Lc5
Aangehouden tegen de moderne
databases is dit een nieuwtje; heden
ten dage wordt 4…Pf6 gespeeld.
5.d4 Lb6 6.Pf3 De7 7.Pc3 Pf6
8.Dd3 c6 9.Lxf4 d5
Het lijkt (gezien het vervolg) veiliger
om 9…d6 te spelen.
10.exd5…

En pa gaf op: 1-0.
Schaaktechnisch heeft Paul waarschijnlijk het meeste opgestoken van
zijn oom Ernest. Die nam hem als 8jarige mee naar de Stanley-Rousseau
schaakmatch in 1845 (de bedoeling
van deze match was te bepalen wie
zich de 1e Amerikaanse schaakkampioen mocht noemen). Oom
Ernest was in die match de secondant van Rousseau.
Maar ook tegen zijn oom Ernest
speelde hij met wit al pareltjes, zoals
deze (op 13 jarige leeftijd):
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.b4
Lxb4

Hier zien we al iets van wat later zijn
handelsmerk zou worden, een
effectieve en zeer efficiënte ontwikkeling van zijn stukken (ze staan ook
meteen op de goede plaats; in deze
partij heeft hij zelfs binnen 10 zetten
al 2 stukken meer ontwikkeld dan
zijn tegenstander).
Bovendien combineerde hij die snelle ontwikkeling met allerlei dreigingen. Hier is dat 11.Te1, daarom:
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5.c3 La5 6.d4 exd4 7.O-O Lxc3
Beter is 7…h6 8.cxd4 d6 9.Db3 De7
10.e5 dxe5 11.La3 Lb4 12.Pxe5 a5
13.Lxf7+ Kd8 14.Pxc6+ bxc6
15.Lxb4 axb4 16.Lxg8 1–0; zoals in
Hecht – Grob, Biel 1993.
8.Pxc3 dxc3 9.La3 d6 10.Db3 Ph6
Na 10...Df6 11.Tac1 staat eerder
zwart beter.
11.Dxc3 Df6 12.e5…

Het Evans gambiet kwam regelmatig
terug in de zo korte schaak carrière
van Morphy. En zijn oom zei dit van
Paul: "This child has never opened a
work of chess... In the opening he
makes the right moves as if by
inspiration; and it is astonishing to
note the precision of his calculations
in the middle and end game."
Ik denk dat oom Ernest tot deze
uitspraak kwam na de volgende
anecdote: het schijnt dat Paul schaken leerde door te kijken naar de
partijen die zijn oom op zondagmiddag speelde. Nadat hij een partij
van zijn oom aandachtig had gevolgd, vroeg hij zijn oom, toen de
stukken werden opgeruimd, waarom
deze remise had geaccepteerd.
Volgens Paul was er namelijk een
geforceerde winst mogelijk.
Natuurlijk wilde zijn oom hem niet
geloven, maar liet toch Paul de slotstelling weer op het bord zetten, om
te laten zien hoe de winst te behalen
was geweest.
Voor het gevoel dat zijn oom op dat
moment gehad moet hebben, heeft
de Engelse taal een mooie term :
“flabbergasted”!

Typisch Morphy: een pionoffer om
lijnen te openen.
12… dxe5 13.Tfe1 Ld7
Beter is 13...Lg4 14.Pxe5 0–0–0
15.Lb2
14.Tab1 O-O-O 15.La6…
Hier gaat Paul de fout in, hij had
15.Db2 b6 16.Pxe5 Pxe5 17.Txe5
moeten spelen.
15…Pa5
Zijn oom “returns the favour” en
maakt de beslissende fout; beter was
natuurlijk: 15...bxa6 16.Db3 Le6
17.Db7+ Kd7 18.Tbd1+ Pd4
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Er is ook een partij tegen zijn broer
Edward (gespeeld in 1849; Paul was
toen 12 en Edward 15 jaar oud) voor
het nageslacht bewaard gebleven
(Paul had wit):
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 d6
5.0–0 Pf6 6.d4 exd4 7.cxd4 Lb6
8.h3…
Tegenwoordig is 8.d5 Pe5 9.Pxe5
dxe5 10.Pc3 h6 gebruikelijker.
8...h6
Ook hier heeft de theorie stappen
voorwaarts gemaakt; nu speelt men
liever 8...Pxe4 9.d5 Pe7 10.De2 Pg3
11.Dd1 Pxf1 12.Kxf1 0–0.
9.Pc3 0–0 10.Le3 Te8 11.d5 Lxe3
12.dxc6 Lb6 13.e5 dxe5 14.Db3
Te7 15.Lxf7+ Txf7 16.Pxe5 De8
17.cxb7 Lxb7 18.Tae1 La6 19.Pg6
Dd8
De beslissende fout van broerlief;
beter is: 19...Lxf2+ 20.Kxf2 Tb8
21.Txe8+ Pxe8+ 22.Dxf7+ Kxf7
23.Pe5+ Ke6 en zwart zou beter
staan. Nu komt…
20.Te7!
Met de matdreiging Dxf7. Zwart gaf
op. Er had nog kunnen volgen:
20…De8 21.Txe8+ Txe8 22.Ph8
Kxh8 23.Dxf7 Lxf1 24.Kxf1 met
groot voordeel voor wit.
1–0

19.Txd4+ exd4 20.Pe5+ Dxe5
21.Txe5 Tb8 met een duidelijk zwart
overwicht.
16.Tec1 Lc6 17.Dxa5 bxa6
18.Dxa6+ Kd7 19.Txc6…
Dreigt mat met Txc7.
19…Df5
Ook 19…Dc8 helpt niet. Het
siliconenmonster geeft deze
matvariant: 19...Dxc6 20.Pxe5+ Ke6
21.Pxc6 Td6 22.De2+ Kd7 23.Pe5+
Ke7 24.Lxd6+ Kf6 25.Lxc7 Tg8
26.Df3+ Pf5 27.Pd7+ Kg6 28.Tb5 f6
29.Dxf5+ Kf7 30.Pe5+ Ke7
31.Dd7+ Kf8 32.Tb8#.
20.Txc7+ Ke8 21.Dc6+ Dd7
22.Tb8…
Met 22.Txd7 Pf5 23.Txd8+ Kxd8
24.Tb8# was het één zet eerder mat.
22…Dxc6 23.Te7+ Kf8
In de hoop nog tot …Dc1 te komen,
maar…
24.Txd8+ De8 25.Tdxe8# 1-0
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Boris van plan was om op de
verjaardag van Sint Nicolaas
cadeautjes weg te gaan geven, maar
achteraf moeten we concluderen dat
de partij zich - van twee kanten geheel in de geest van de
goedheiligman zou ontwikkelen.

De avonturen van Boris Sreklov
(2)
De gehaktmolen van Ome Frits.
Toen Boris onlangs een vriendelijk,
maar toch wel dwingend mailtje
kreeg van mijnheer Heesen, de
hoofdredacteur van De Balans,
schrok hij even. Mijnheer Heesen
herinnerde Boris er fijntjes aan dat
hij beloofd had om voor ieder
nummer een bijdrage te leveren.
Maar waar moest hij het in
godsnaam over hebben?
Het schaakgedoe had Boris dit
seizoen nog niets, maar dan ook
helemaal niéts vermeldenswaardigs
opgeleverd! Misschien kon hij een
stukje maken met de titel 'Het
boeiende schaakleven van Boris
Sreklov', gevolgd door een blanco
vel, of nog beter, door twee blanco
vellen: een hele blanco 'spread'! Hm,
geen gek plan, maar hij wist niet
zeker of mijnheer Heesen dit wel op
prijs zou stellen. Hoewel, clubbladredacteuren doen vaak de raarste
dingen om hun blaadje vol te
krijgen. En wat is makkelijker dan
een clubblad te vullen met lege
pagina's?

Boris - ome Toon
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 e6 4.Lc4 a6
5.a4 b6 6.Pf3 Lb7 7.d3 Le7 8.0-0
Tc8 9.Pg5!?

'Wat is dat nou weer voor zet?'
Nu merkte Boris pas dat Oom Frits
was aangeschoven om de partij te
volgen. Boris had een erg dubbel
gevoel bij Oom Frits. De man was
ongetwijfeld een betere schaker,
maar dat wilde hij ook erg graag
weten. Hij had op elke zet commentaar, meestal misprijzend, en dat
bazuinde hij ook graag rond.

Maar goed, Boris had nog een week,
wie weet wat er nog gebeurde…
En zo werd Boris op 6 december
ingedeeld tegen ome Toon. Niet dat
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'Nou ja, ik wil die f-lijn open
hebben', probeerde Boris zijn zieleroerselen te verduidelijken. 'Zwart
zit daar maar te pielen op de damevleugel, als ik daar van wil profiteren moet ik snel handelen op de
koningsvleugel. Ik kan dan wel
thematisch f5 doen, maar op deze
manier kan het misschien ook zonder
pionoffer. En als-tie h6 doet, verzwakt hij zijn koningsstelling en
rabarber, rabarber…'
9…h5!
'Ja, daar gaat je mooie plannetje!',
schamperde Oom Frits. 'En nu?
''Wat nou 'En nu?', dacht Boris
geprikkeld; ik zal je eens een 'wat
nu' laten zien, nare man!' en zonder
verder na te denken speelde hij
10.Pxf7!?
'Wat doe je nou, mongool?' Oom
Frits was het hier duidelijk niet mee
eens. 'Wat wil je daarmee bereiken?
Je geeft dat stuk gewoon weg!'

'Ja, lekker Boris!', smaalde Oom
Frits. 'En nou? Je hebt niks!'
Boris verzonk hier in diep gepeins.
Hij had al lang spijt van zijn offer.
Als hij nu zijn dame weghaalde,
bleef hij een stuk achter en stelde
zijn aanval niet veel meer voor. Dan
maar de dood of de gladiolen…
14.Lxe6!?
'Woehaha!' Oom Frits barstte in
lachen uit. 'Welja joh, gooi er nog
maar een stuk tegenaan! Hé, pakjesavond was gisteren hoor! Sinterklaas zit al lang weer op zijn stoomboot, woehaha!'

Tja, Boris wist het eigenlijk ook niet,
hij deed maar wat.
'Min 1 punt 1!' baste Oom Frits, die
de vervelende gewoonte had zijn
misprijzen in punten uit te drukken.
10…Kxf7 11.f5 Pf6 12.fxe6 dxe6
13.Df3 Pe5

Edoch, ome Toon dacht hier lang na.
Durfde hij het stuk te nemen? Of zou
hij zijn koning terugtrekken en het
paard teruggeven? Maar hij zag niets
dwingends voor wit, dus
14…Kxe6 15.Df5 Kd6
Zo had ome Toon het ook gezien.
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Oom Frits had gelijk. Maar ok, de
perspectieven waren iets minder
inktzwart dan een paar zetten
geleden. Dus wat nu? Boris kon nog
een pion terugwinnen door het paard
te ruilen, maar wat had hij daaraan?
Er moest nog een lijn open…
19.d4! cxd4 20.Tad1 De7 21.Txd4
Kc5?

'Nou Sreklov, en wat nu?' Oom Frits
beleefde een ziekelijk plezier aan het
geklungel van de beide schakers.
'Min 2 punt 9, zeg ik je, je kunt
eigenlijk wel opgeven nu!'
'Min 2,9 maar?', dacht Boris echter,
'dat is nog niet eens een heel stuk.
En ik heb nog steeds aanval…'
Want zo denkt de minder
getalenteerde schaker…
16.Lf4 Pg4?!
Boris veerde op. Het paard op e5 had
gedekt moeten worden met Pd7,
dacht hij. Nu gloorde er weer hoop.
Oom Frits zat het hoofdschuddend
aan te kijken.
17.h3 Lf6? 18.hxg4 hxg4

'Wat doet-ie nu??' Boris veerde voor
de tweede keer op. Kc6 of Kc7 zag
er ook niet aantrekkelijk uit, maar dit
kon niet goed zijn.
'Oh, oh, oh', jammerde Oom Frits,
nu richting ome Toon. 'Ik kan het
niet meer aanzien; je kan gewoon
Kc7 doen hoor! En wat moet wit
dan?'
'Houd toch eens je waffel, lamlul',
dacht Boris. 'Denk je een leuke partij
te spelen en moet hij er weer gehakt
van maken'. Goed, nu moest Boris

'Mazzelkont!' mopperde Oom Frits
tegen Boris. 'Met 17…, g5 of Tc8
had zwart nog steeds groot voordeel
gehad. Overigens sta je nu ook nog
steeds achter: min 1 punt 2, schat ik
zo in!'
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dit niet verknoeien. Torens verdubbelen? Of nee, beter
22.Le3 Kc6 23.Pd5! Df8? 24.De6
Dd6 25.Pb4 Kc7 26.Dd6#
Ome Toon gunde Boris het mat, al
was het maar om Oom Frits te pesten.
Deze droogde met een ouderwetse
stoffen zakdoek zijn tranen en
schudde nog maar eens het moede
hoofd: 'Prutsers! Om te janken; en
ook nog indienen voor de schoonheidsprijs zeker?'

En snikkend slofte hij naar de bar om
zich te bedrinken…
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nog een paginagrote ‘ingezonden
mededeling’ van Midgetgolf
Bilthoven, maar die houdt er nu ook
mee op. We hebben daarmee een
geheel reclameloos clubblad
gekregen, maar missen hierdoor
natuurlijk wel de nodige inkomsten.
Zie jij mogelijkheden om dit gat op
te vullen en de Balans te ondersteunen? Ken je anderen die dit met
hun bedrijf zouden willen? Laat het
de redactie weten!

Gezocht: forumbeheerder,
adverteerders en bestuursleden
Geurt van de Wal
Forumbeheerder
In mijn vorige stukje noemde ik
speciaal Majnu en gaf hem een welgemeende pluim. Hij was gouden
loper geworden, maar bleef gelukkig
nog actief als Forumbeheerder.
Dacht ik. Het bleek een misrekening.
De inkt was nog niet droog of Majnu
mailde dat hij er mee op houdt. En of
we een nieuwe willen zoeken, graag
een beetje snel.
Wat doet de beheerder van ons
forum zoal? Hij is allereerst
moderator, net als Arnold. De
moderators kunnen berichten en
forumdraadjes van alle leden
wijzigen, verwijderen, en verplaatsen. De beheerder kan, bovenop
wat de moderator kan, accounts van
nieuwe leden activeren en die van
vertrekkende leden uitzetten. Ook
verstrekt hij nieuwe wachtwoorden
aan leden als ze die zijn vergeten. De
beheerder kan ook de indeling van
het forum wijzigen en daarmee een
beetje overzichtelijk houden. Een
hoop werk? Nou nee, misschien een
half uurtje in de week. Wie o wie
gaat deze klus klaren?

Bestuurders
Ik ga nog even door met oproepen,
nu voor de bestuursfuncties die gaan
vrijvallen. Om te beginnen kiezen
we op de ledenvergadering van 10
januari a.s. een nieuwe penningmeester. Victor heeft zich hiervoor
reeds gemeld en zal naar verwachting door het bestuur worden
voorgedragen. Maar tegenkandidaten
zijn natuurlijk welkom.
Per begin volgend seizoen komen er
nog twee plaatsen vrij aan de
bestuurstafel. Ik stop dan na precies
zes jaar als voorzitter en Marcel –
onze wedstrijdleider extern - houdt
het ook voor gezien. Denk er onder
de kerstboom eens over na of je deze
of een andere bestuursfunctie zou
willen vervullen.
Bovenal: prettige feestdagen en een
aangenaam nieuw schaakjaar!

Adverteerders
De Balans is zijn laatste adverteerder
kwijt. In het vorige nummer stond
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dergelijk PDF bestand naar MSWord nog veel te wensen over.
Ik heb derhalve de output integraal
overgenomen, maar dat betekende
wel dat ik de diagrammen niet op de
plaats kon zetten waar ze thuishoorden (in de tekst aangegeven met
(Diagram)), maar dat ze pas verschijnen zodra er plek in de opmaak
was; precies zoals Chessbase de PDF
uitspuwde. En omdat het bladformaat kleiner bleek te zijn heb ik
hier en daar wat schaak quotes als
stoplap geplaatst.

Analyse

Natuurlijk heeft niet iedereen
Chessbase, dus je mag ook je
analyses aanleveren die gemaakt zijn
met een “gewone” tekstverwerker.
Denk daarbij wel aan het font (Times
New Roman 14) en bij de diagrammen graag de FEN notatie. De zetten
in de verkorte notatie (zie de voorbeelden in deze Balans)

In deze rubriek wil ik voortaan diepe
analyses van eigen partijen van Rode
Lopers plaatsen.
Het moeten dan natuurlijk wel leesbare (lees: met tekst) analyses, met
hier en daar een diagram, zijn.
Een dump van een computeranalyse
die er uitziet als een logaritme tabel
of telefoonboek, is dus niet de
bedoeling!
Maar het siliconenmonster mag
natuurlijk wel een handje helpen.
Om een idee te geven hoe dat bijvoorbeeld kan, zijn de analyses die
Henk Dissel maakte van twee van
zijn partijen met behulp van Chessbase. Dat programma heeft de optie
om je analyse te exporteren in PDF
format (inclusief diagrammen!).
Helaas laat de conversie van een

Genoeg hierover, snel naar mijn
knip- en plakwerk van de PDFs met
de analyses uit het geheime laboratorium van Henk!
Het zijn een parij uit onze interne
tegen Wim van Hoek en een partij
uit de SGS Beker tegen Cees
Samson.
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“Unlike other games in which lucre 1 is the end and aim, [chess] recommends
itself to the wise by the fact that its mimic battles are fought for no prize but
honour. It is eminently and emphatically the philosopher’s game.”
Paul Morphy
1

Money, especially when regarded as sordid or distasteful or gained in a dishonourable way
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“Every chess master was once a beginner.”
Irving Chernev
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“Chess holds its master in its own bonds, shackling the mind and brain so
that the inner freedom of the very strongest must suffer.”
Albert Einstein
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“The beauty of chess is it can be whatever you want it to be. It transcends
language, age, race, religion, politics, gender and socioeconomic
background. Whatever your circumstances, anyone can enjoy a good fight to
the death over the chess board.”
Simon Williams
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“I am convinced, the way one plays chess always reflects the player’s
personality. If something defines his character, then it will also define his
way of playing.”
Vladimir Kramnik

20

Even een commercial break; we zijn zo terug na de reclame!
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“For in the idea of chess and the development of the chess mind we have a
picture of the intellectual struggle of mankind.”
Richard Réti
22

“It is my style to take my opponent and myself on to unknown grounds. A
game of chess is not an examination of knowledge; it is a battle of nerves.”
David Bronstein
23

“After a bad opening, there is hope for the middle game. After a bad middle
game, there is hope for the endgame. But once you are in the endgame, the
moment of truth has arrived.”
Edmar Mednis
24

“You may learn much more from a game you lose than from a game you win.
You will have to lose hundreds of games before becoming a good player.”
José Raúl Capablanca
25

“Half the variations which are calculated in a tournament game turn out to
be completely superfluous. Unfortunately, no one knows in advance which
half.”
Jan Timman
26

“Up to this point White has been following well-known analysis. But now he
makes a fatal error: he begins to use his own head.”
Siegbert Tarrasch
27

invloed heeft. In elk geval kwamen
daarna een tijdlang vooral de
tegenstanders aan bod. Timo (3) liet
in de opening een paardoffer op e5
toe en dat kon ook wel, alleen niet
zonder een uitgebreide
variantenkennis. Hij verloor
kansloos. Als captain had hij enige
hoop gevestigd op de stelling van
Chris L. (8), want die stond
materiaal voor. Alleen had z’n
tegenstander dat bewust geofferd:
het was een soort gespiegelde
Frankenstein-Draculavariant (met
slaan op h8 i.p.v. a8) met Chris in de
verkeerde rol, die van verdediger, en
dat liep dan ook niet goed af.
Gelukkig zijn er dan mensen als
Hans N. (7) en Jaap (5), die zonder
morren in het teambelang remise
afslaan, ook al staan ze niet beter. En
die daarna rustig doorspelen zonder
te forceren of te voorzichtig te
worden. Alleen leverde het deze keer
niets op: beide partijen werden
uiteindelijk alsnog remise.
Toen waren Mike (6) en Seth (1) nog
bezig. Mike stond net als tegen
Hoogland materiaal voor en tijd
achter, maar zoals hij me na afloop
aan de bar vertelde was hij nu
vastbesloten de klok goed in de
gaten te houden. Dat lukte en dus
kwamen we met 4-3 voor. Seth, als
enige met 100 % en dus aan het
hoogste bord geplant, lag al de hele
partij zwaar onder vuur. Dat hij toch

Onverzwakbaar:
Eerste speelt gelijk
Timo Können
Na onze overwinning op Soest met
een klein legioen invallers schreef ik
hier de vorige keer dat het Eerste
onverzwakbaar was. Dat zijn we nog
steeds, maar we hebben wel gemerkt
dat we desondanks niet altijd sterk
genoeg zijn om te winnen.
De wedstrijd tegen Hoogland was
een dubbeltje op z’n kant dat
verkeerd viel, waarbij JMAG (Haags
voor jemig) Harzevoort nog wel
voor mooi spektakel zorgde door in
gewonnen stelling door zijn vlag te
gaan. Hij was er zeer bedroefd over,
maar dat we met een punt verschil
verloren kwam natuurlijk net zo
goed door alle anderen die hun partij
niet wonnen.
In de wedstrijd tegen MoïraDomtoren kwamen we er daarna
gewoon niet aan te pas.
We concludeerden dat we onze
punten moeten pakken tegen de
collega’s in de onderste helft van de
ranglijst, en wat dat betreft leek de
volgende tegenstander, het
plusminus gelijkwaardige OZU 3,
een goede kandidaat. Het werd een
hevige knokpartij rond het
evenwichtspunt. Henk D. (4) won al
snel materiaal en daarmee de partij,
een fijn begin voor het team, maar ik
geloof eigenlijk niet dat zoiets veel
28

6.Pxe5
Copyright Johannes Hermann
Zukertort.
6… dxe4 7.Dh5+ g6 8.Pxg6 Pf6
Later dacht ik dat dit de grote fout
was, maar 8...hxg6 is slechter.
9.Dxh8 Le6 geeft zwart wel leuke
aanvalskansen, maar na 9.Dxg6+
Kd7 10.Df5+ liggen die bij wit.
9.De5+

als laatste klaar was kan op het conto
geschreven worden van zijn
vindingrijkheid, maar helaas had die
uiteindelijk geen invloed op de
uitslag. En dus 4-4 tegen een
tegenstander die we vooraf als even
sterk hadden ingeschat. Er restte een
vage teleurstelling dat we geen twee
matchpunten hadden buitgemaakt,
maar wiskundig is het toch eigenlijk
ook best mooi om tegen zo’n
tegenstander op de enig mogelijke
uitslag uit te komen die inderdaad
gelijkwaardigheid uitdrukt. En ook
niet te vergeten: het is fijn dat we
niet verloren hebben. Drie punten uit
vier wedstrijden is geen slechte
eerste helft van het seizoen.
Bertrand Weegenaar –
Timo Können
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 f5
Copyright Philidor.
4.Pc3 fxe4 5.Pxe4 d5

9... Le7? Dit is wel verliezend. Na
het gespeelde 10.Pxh8 lukt het zwart
niet eens om het (tweede) paard te
veroveren, terwijl zijn koning onder
vuur blijft. Thuis vond ik 9…Kf7! in
het theorieboekje. In het schaak gaan
staan, daar kom je (kom ik) achter
het bord niet zo gauw op.
Na 10.Pxh8+ Kg8 komt de koning
redelijk veilig te staan en verovert
zwart het paard wel.
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proefde methode: als je tegen je
eigen openingssysteem speelt weet
je wat de mogelijkheden van je
tegenstander zijn en bereid je je voor
op zetten die je zelf zou spelen, maar
die wellicht helemaal niet op het
bord zullen verschijnen.

Onder elkaar
XXXX XXXX
Het is altijd een fijn moment als je
met (ex-) voorzitters onder elkaar
bent. Het staat borg voor gesprekstof
op een ander niveau en ook de
schaakpartijen onderling geven datzelfde beeld. Onlangs was het weer
zover: ik mocht aantreden tegen
XXXX (we hadden een eerdere confrontatie nog kunnen vermijden door
de wedstrijdleider van dienst toen
een rad voor de ogen te draaien:
“Nee, die indeling klopt niet; we
hebben al tegen elkaar gespeeld en
met ons beider kleursaldo lukt dat nu
ook niet…”).
Maar Henk laat zich niet zo makkelijk voor de gek houden en we
schoven aan voor onze tweede partij
van dit seizoen. Aan die eerste partij
had XXXX een nare smaak overgehouden; hij had het idee dat hij niet
zijn “normale” schaakniveau haalde.
Eens kijken wat er nu zou
gebeurden…

Omdat ik recentelijk weer een aantal
partijen van Paul Morphy naspeelde
(zie een weerslag daarvan elders in
dit nummer), was ik in de mood voor
een gambiet! Grappig is om in dat
verband het volgende te lezen in de
New York Times uit 1888 dat “since
Morphy only one new opening has
been introduced, the 'Vienna'.”
En, nu ik toch bezig ben, nog wat
meer historie over het Weens (een
opening die recentelijk weer populair wordt onder grootmeesters die
de “Berlin Wall” niet hebben kunnen
slechten

XXXX XXXX - XXXX XXXX
1.Pc3 Pf6 2.e4 e5
Voor mij een moment van bezinning. zwart zijn favoriete wapen met
wit is het Weens en zelfs het Weens
gambiet. Ik moest nu kiezen of ik
zwart met zijn eigen wapens wilde
bestrijden. Vaak is dat wel een be-

en geen zin hebben in een andere
vorm van de “Spanish Inquisition”:
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Pas na deze zet was ook Herr Fritz
definitief “out of book”. Bekend
waren nog 7.h3 en 7.Lc4 maar de
ELOs van de desbetreffende
combattanten doen niet vermoeden
dat die zetten nou zoveel beter zijn.
Ik kreeg hier al visioenen van een
mat nog voor de 20e zet.
7...f6 8.exf6 Pxf6
De eerste partij met het Weens werd
in 1846 (natuurlijk in Wenen!) gespeeld door Hamppe tegen
Löwenthal (in dat jaar speelde de 9jarige Morphy tegen generaal Scott,
zie elders in dit nummer).
De New York Times zat er dus naast,
maar dat is ze niet euvel te duiden
want informatie verspreidde zich in
die dagen zonder radio, televisie of
internet nu eenmaal niet zo snel.
De “Bilguer” noemt de opening pas
sinds 1925 “Wiener Partie”, daarvoor was het Damespringerspiel of
(en terecht) Hamppe öffnung.
3.f4 Pc6
De theorie geeft terecht 3…d5 als
noodzakelijk voor gelijk spel aan.
4.Pf3 Lc5 5.fxe5 Pg4
In eerdere partijen in mijn database
werd 5...Ph5 6.g3 d6 7.d4 Lb6 8.Lg5
f6 9.exf6 gxf6 10.Pe5 gespeeld, met
elke keer winst voor wit. Maar zowel
zwart als ik waren al op ons zelf aan
gewezen en konden niet meer leunen
op bekende schaaktheorie.
6.d4 Lb6 7.Lg5…

Moet wit hier 9.e5… spelen? In de
partij heb ik er een tijdje over nagedacht, maar mijn eerdere matvisioenen zaten mij in de weg want die
vereisten een andere zet 😊😊.
Zowel met Zwart als met Herr Fritz
heb ik gekeken naar wat er op 9.e5…
zou kunnen volgen: 9…h6 10.Lh4
Lxd4 (om straks met de loper op f6
te kunnen slaan) 11.exf6… (want op
11.Pxd4… komt 11…Pxe5)
11…Lxf6 en ten koste van een pion
voor een licht stuk heeft zwart de
mataanval afgeslagen. En ik wilde
een mat, dus…
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17.Txf8 De7 18.Dg8 Kd6 19.Dd5#)
17.Txf6 gxf6 18.Dh7 Ke6 19.Pd5 en
dat is dan wel nog geen mat voor de
20e zet, maar lang kan het niet meer
duren.
15...Dh4
Ik was er al voorbereid dat zwart de
dames zou willen ruilen met 15...Df6
16.Dxf6 Txf6 17.Pd5… en dat ik
moest proberen om mijn matvisioenen te vergeten.
16.g3 Dg5
Het idee van zwart is om met de
dame op e3 binnen te komen en te
kunnen ruiken aan remise door
eeuwig schaak (of nog meer).
Op 16...Df6 komt hetzelfde als in de
vorige aantekening.
17.Pd5 d6 18.Pf4
Hier even getwijfeld over 18.Pxc7
Lxc7 19.Dxc7… maar dan heeft
zwart zijn zin met 19…De3 en wit
(niet zwart!) gaat mat in 17 (volgens
Herr Fritz).
18...Ld7 19.Dxg6…
Hier was 19.Le6… nog wat
efficiënter: 19...Lb5 20.a4 Df6
21.Dxf6 Txf6 22.axb5…
19...Dxg6 20.Pxg6 Tf6 21.Pf4 Lxd4
22.c3…
Direct 22.Pd5… was misschien
beter, maar ik voorzag al wat zwart
zou spelen.
22...Le5? 23.Pd5…
En omdat 23…Kf8 24.Pxf6 Lxf6
25.0–0… volgt met een hopeloos
eindspel, gaf zwart op. 1–0

9.Lc4 Pe7
Zwart was eerst opgelucht dat 9.e5…
niet kwam, maar was nu bang voor
10.e5… Een andere optie was
9...Pa5 maar dan komt 10.De2 Pxc4
11.Dxc4… en wit blijft een stevig
overwicht houden.
10.Pe5 Tf8
Wat anders? Wellicht was 10...Pg6
iets beter: 11.Pf7 De7 12.Pxh8 d5
13.Pxg6 hxg6 14.Lb5…
11.Lxf6 Txf6 12.Dh5 Pg6 13.Pxg6
hxg6 14.Dh8 Tf8

En hier raakte ik, bij mijn zoektocht
naar een mat voor de 20e zet, hopeloos verloren in de overdaad aan
mogelijkheden en mijn beperkte
horizon bij het uitrekenen ervan.
15.Dxg7
Maar 15.Lf7! was de zet waar mee ik
mijn doel zou bereiken: 15.Lf7! Kxf7
(15...Ke7 16.Dxg7 Txf7 17.De5 Kf8
18.Dh8 Ke7 19.Pd5 Kd6 20.De5
Kc6 21.Pb4#) 16.Tf1 Df6 (16...Ke6
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Rode Lopers in de pers - Aflevering 2
door Jadoubovitch

Tanja Veenstra op de rode loper (als Glenn Close)
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vaker weer aangewezen op het
forum. 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.

Rode Lopers Combineren – 20
Peter Das
De maand november was een productieve combinatiemaand. Alle zes
opgaven van deze aflevering zagen
het licht in deze herfstmaand. En dan
kwamen ze ook nog eens allemaal
uit de interne competitie (als je voor
het gemak vlugger-partijtjes na een
interne avond meerekent). Ik heb het
even nage-zocht en ja hoor, het blijkt
een unicum. De 19 voorgaande
afleveringen bevatten alle tenminste
één opgave uit een toernooi, uit een
internetpartij, uit de SGS-competitie,
of zelfs uit een andere externe
competitie, zoals de Brabantse.
Fred Lucas is deze keer hofleverancier. Maar liefst vier van de zes diagrammen zijn afkomstig uit een van
zijn partijen. Uiteraard is dit toe te
schrijven aan het feit dat Fred bijna
altijd fragmenten uit zijn partijen op
het forum plaatst, meestal voorzien
van prachtig bloemrijk, bijna
poëtisch proza.
Zoals gebruikelijk lopen de opgaven
weer in moeilijkheidsgraad op. Deze
keer zijn er echter geen echte inkoppers bij! Van stelling 1 bijvoorbeeld,
lijkt de oplossing eenvoudig en de
eerste zet is dat ook, maar denk niet
te snel dat je er bent. Het is en blijft
schaken.
Geen inzendingen via de mail deze
keer, dus ik was zoals de laatste tijd

Stelling 1: zwart aan zet

Stelling 2: wit aan zet
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Stelling 3: zwart aan zet

Stelling 5: zwart aan zet

Stelling 4: zwart aan zet

Stelling 6: wit aan zet

Oplossingen, zoals gebruikelijk, achterin deze Balans

35

Het mooiste probleem (3)
Jos Heesen
Geinspireerd door de uitdaging van
Simon in de eerste Balans van dit
seizoen, schoten er meteen twee hele
mooie “problemen”, of liever eindspelstudies, door het hoofd.
De eerste, de Saavdra stelling, behandelde ik al in diezelfde eerste
Balans.
Dit keer iets over de tweede!
Zwart dreigt met 1…c4 2.bxc4 bxc4
en de witte koning is te ver weg en
de zwarte koning lijkt de witte hpion makkelijk te kunnen stoppen,
maar: 1.h4 Kg4 2.Kg6! daar zit hem
de crux. Tarrasch had alleen
rekening gehouden met 2.Kf6 c4
3.bxc4 bxc4 4.Ke5! c3 5.bxa4 a4 en
de a-pion beslist de partij. Nu moet
zwart eerst de h-pion slaan, omdat
anders die pion de partij beslist:
2…Kxh4 3.Kf5 Kg3! Tarrasch herstelt zich goed van de eerste schrik
en ontwijkt het gevaar dat zou
volgen op 3…c4 4.bxc4 bxc4 5.Ke4
c3 6.bxc3 a4 7.Kd3… Als de witte
koning de diagonaal a1-h8 had gebruikt om dichterbij te komen (wat
het gevolg van 2.Kf6 geweest zou
zijn) dan had zijn pion op c3 nu in de
weg gestaan en het beslissende
tempo gekost. Via de diagonaal b1h7 (het gevolg van 2.Kg6) is dat niet
het geval. Ja, ja, wereldkampioenen
als Lasker zien zoiets al ver vooruit!

Het is een eindspel studie van
Richard Reti die hij in 1921
publiceerde in “Kagans Neueste
Schachnachrichten” (volgens mij
kom je alleen in het Duits 4x een
“ch” in één woord tegen, maar dit
terzijde).
De inspiratie voor de studie haalde
Reti waarschijnlijk uit zijn analyse
van het eindspel van Lasker tegen
Tarrasch dat zij speelden in 1914 in
het toernooi in st. Petersburg.
Tarrasch (met zwart) dacht Lasker te
grazen genomen te hebben door af te
wikkelen naar een, volgens Tarrasch
voor zwart gewonnen, eindspel.
Maar hij was blijkbaar niet op de
hoogte van Lasker’s specialiteit:
“zich redden uit schijnbaar hopeloze
situaties”. En die specialiteit kon
Lasker ten volle uitnutten in onderstaande stelling waarin hij met wit
aan zet is:
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koning te verhinderen zijn pion te
naderen, want na 2... h3 komt 3.Ke7
h2 4.c7 Kb7 5.Kd7 en beide pionnen
promoveren, wat remise is.

Nu loopt het uit op remise: 4.Ke4
Kf2 5.Kd5 Ke3 6.Kxc5 Kd3
7.Kxb5 Kc2 8.Kxa5 Kxb3.
Een dergelijk tempo spel komt ook
voor in de studie van Reti. Hij heeft
om zijn punt zo helder mogelijk te
maken de stelling ontdaan van alle
overbodige franje:

Dus: 3. Ke5! Kxc6 en weer is zwart
een tempo kwijt, want na 3...h3 komt
4.Kd6 h2 5.c7 h1=D 6.c8=D, weer
met remise. Maar deze twee tempi
zijn voor wit genoeg om in het
vierkant van de zwarte pion te
komen: 4. Kf4 en remise; bijv. 4...h3
5.Kg3 h2 6.Kxh2.

De opdracht luidt: wit begint en
maakt remise.
Op het eerste gezicht lijkt dat onmogelijk: de witte koning bevindt zich
ver buiten het promotie-vierkant van
de zwarte h-pion om hem nog te
kunnen inhalen. Zwart aan de andere
kant bevindt zich wel in dat vierkant
van de witte c-pion en houdt die dus
makkelijk tegen. Maar…
1.Kg7! h4 Na 1…Kb6 komen in
dezelfde variant terecht. 2. Kf6 Kb6
Zwart ontkomt er niet aan om een
tempo te spenderen om de witte

Richard Reti (1889 – 1929)
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Chaos en Rumoer of Ophef en
Vertier 2
XXXX XXXX

10...Pf8
Zwart heeft geen tijd voor dit soort
zetten. De zet is ook niet goed, want
c5 is een veel betere plek voor het
paard.
11.c5 Pe6 12.Lxf6
Hier had 12.cxd6 ook gekund, ik
over-schatte de waarde van Pf6 als
verde-diger: 12...Pxg5 13.Pxg5 cxd6
14.Lb5 Kf8 15.Txe5
12...Dxf6 13.cxd6 cxd6 14.Lb5 Ke7
15.Dd5
Suboptimaal, dit kost een aanvaller
en teveel tijd. Dame had naar a4 of
b3 gemoeten: 15.Db3 Td8 16.Da3
Kf7 17.Lc4 De7 18.h4 Kf8 19.Tad1
b6 20.Ld5 Tb8 en de witte stukken
staan allemaal goed.
15...Pc7 16.Dc4 Pxb5 17.Dxb5
Kf7?
Beter is 17...Td8
18.Dd5 Kg6 19.Txe5

Schaken is net mens-erger-je-nieten.
Het is een geluksspel, met een klein
beetje vaardigheid en veel
psychologie. Om deze stelling te
illustreren enige partijen van de
afgelopen twee maanden, ze
bevatten allemaal offers waarna ik
slechter tot verloren kom te staan.
Slechts één keer wordt het remise.
XXXX XXXX - XXXX XXXX
DRL intern, 13.12.2017
1.c4 f5
Laatste zet uit boek
2.e4 fxe4 3.d3 exd3 4.Lxd3 Pf6
5.Lg5 e5 6.Pc3 Lb4 7.Pf3 Lxc3
8.bxc3 d6 9.0-0 Pbd7 10.Te1

2

Vrij naar Zwagerman
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meer. Uit-eindelijk zie ik de stap 4
combinatie.
28.Pf7! Dxf7
Niet 28...Kg7 29.Txe6 Dxc3 30.De5
Dxe5 31.Pxe5 en een stuk plus pion
meer.; of 28...Txf7 29.Txe6 vangt
dame.
29.Txe6 Kh5
Want 29...Kg7 30.Te7 vangt dame.
30.Th6
Dit kan een zet sneller. (de
huiskamer-vraag)
30...Kg4 31.h3 Kf5 32.g4 Ke4
33.Dd4 Kf3 34.De3# 1-0

Zowel zwart als ik hadden zitten
kijken naar offers op e5. Maar zowel
zwart als ik hadden geconcludeerd
dat dat niet kon. Nu plaats ik hem
wel en zwart bezwijkt. Het offer is
echter foutief....
19...dxe5 20.Pxe5 Kh6
Dit verliest onmiddellijk; beter
20...Kh5 21.h4 (21.Pf7 Lf5! totaal
gemist, heft schaak op en de torens
dekken elkaar.) 21...Tf8 22.Pd7 Df5
23.Dd1 Kg6 24.Pxf8 dit wint een
kwal terug, maar ik sta een stuk
achter.
21.Pf7 Kg6 22.Pxh8 Kh6 23.Pf7
Kg6 24.Pe5 Kh6
Zelfde stelling als 5 zetten geleden,
maar er ontbreekt nu een toren op
h8.
25.Te1 Le6 26.Dd2 g5 27.Dd6 Tf8

Het kan nog speculatiever. In de
volgende partij slaat het offer echt
nergens op.
XXXX XXXX - XXXX XXXX
Gardé 2 Vughtse Toren 1,
04.11.2017
1.d4 a6 2.e4 e6
Laatste zet uit boek.
3.Le3 b5 4.Ld3 Lb7 5.Pd2 Pf6
6.Pgf3 d6 7.c4 bxc4 8.Da4 Dd7
9.Dxc4 d5 10.exd5 Lxd5 11.Dc2
Pc6 12.a3 Ld6 13.0-0 Pg4 14.Tac1
f5 15.h3 Pf6 16.Lg5 h6 17.Lxf6
gxf6 18.Tfe1 0-0 19.Lc4 Pe7 20.Te2
Lxc4 21.Dxc4 Pd5 22.g3 Kh8
23.Tce1 Tae8 24.Pf1 Tg8 25.Kh1

Zwart heeft eindelijk al zijn stukken
ontwikkeld en dreigt mat en ik had
geen zin om een eindspel in te
moeten met slechts een pionnetje
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30.Kxg1
Met 30.Pxg1 blijft de koning veiliger
door het dekken van h3. Let ook op
dat Pf3 ongedekt staat.
30...Ld6 31.Kf1 Df7 32.Pg3 f4
33.Pe4 Dh5

Mijn pionnenstructuur is weer een
puinhoop. Wel staan nu al mijn
stukken op de witte koning gericht.
En als laatste ingrediënt heeft mijn
tegenstander beginnende tijdnood.
25...Pf4
Subtieler is: 25...h5 26.P1h2 a5
27.Dc2 f4 28.g4 hxg4 29.hxg4 Te7
26.gxf4 Dg7 27.Pg3 Lxf4 28.Tg1
Want na 28.Txe6 Txe6 29.Dxe6 Lxg3
30.fxg3 Dxg3 31.Dxf6 gaan de zware
stukken eraf.
28...Dd7 29.Ph5 Txg1

Wit staat een stuk voor en dreigt op
f6, d6 en later op e6 te slaan. Wat
kan er fout gaan?
34.Pxd6 Dxf3
Dreigt mat in 1.
35.Pf7 Kg7 36.Ke1 Kxf7 37.Dxc7
Te7 38.Dc2
Materiaal staat gelijk, de vraag is nu
wiens koning staat meer op de tocht.
38...f5 39.Dc3 Dd5 40.Dc5
Witte dame staat nu buitenspel.
40...Dh1 41.Kd2 f3 42.Te1 Dh2
43.Tf1

40

We dachten beide dat wit niet op f3
kon slaan, maar de witte koning kan
de zwarte pionnen tegenhouden
terwijl de toren de b-pion dekt.
55.Td8
Zie maar 55.Txf3 Tb7 (55...e4
56.Tc3 Tb7 57.Tc5) 56.Kc4 e4
57.Tb3.
55...Tc1 56.Td2 e4 57.Td5 Ke6
58.Th5 e3 0-1
Dan bestaat er nog een offer geboren
uit luiheid en inschatting van de
speelstijl van de tegenstander. Het
verslag van de tegenstander luidde:
Helaas werd de achterstand groter
omdat ook Wim van den Bosch zijn
partij verloor. Wim heeft wel beter
gestaan, maar de ingezette aanval
werd gepareerd en toen zijn
tegenstander met dame en toren de
zwarte stelling binnendrong was het
snel gedaan. Mijn samenvatting:
koffiehuisschaak van bedenkelijk
niveau.

43...Tc7
Beter 43...Df4 44.Kd3 De4 45.Kc3
Db7
44.De5 Dxe545.dxe5 b7 46.b4 f4
47.Tc1 Td7 48.Kc2 Kg6 49.Td1
Tc7
Met 49...Txd1 is het pionneneindspel
eenvoudig gewonnen. De zwarte
koning kan zowel de zwarte pionnen
even ondersteunen als de witte
pionnen tegen houden.
50.Kb3 Kf5 51.a4 Kxe5 52.b5 axb5
53.axb5 Kf5 54.Td3 e5

XXXX XXXX - XXXX XXXX
DD-2 vs DRL-3, 26.10.2017
1.g4 d5 2.Lg2 e5 3.c4 c6 4.cxd5
cxd5 5.Pc3
Nee, hier hoort Db3.
5...d4 6.Pe4 Pc6 7.h3 Pf6 8.d3 Pxe4
9.Lxe4 Lb4 10.Kf1 Ld6 11.Pf3 Db6
Zie opmerking bij zet 5
12.Tb1 Le6 13.Da4 Ld7 14.Dd1
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Dit is een snelschaakzet. De dame is
nog niet bedreigd.
14...Tc8 15.a3
Really?
15...Lxa3

Mijn tegenstander is duidelijk een
strateeg, laten we nu eens kijken of
hij ook gedijt in chaos.
23.Lxg6 hxg6 24.Pxg6 Txg6
25.Dxh8 Le8 26.f3
Ik besteed één zet aan mijn
verdediging voordat ik mijn aanval
voortzet.
26...Db4 27.Tc1 Lc5 28.Tc4 Da5
29.b4 Lxb4 30.Tc8 Da4 31.Dh7
Ke6

De wekker gaat, tijd om te gaan
schaken.
16.Lh6 Lf8 17.Lg5
Alles naar de koningsvleugel
17...Ld6 18.Lh4 Pe7
Zwart helpt mee.
19.Lxe7 Kxe7 20.Dd2
Schaken is een feministische sport.
20...f6 21.Ph4 g6 22.Dh6
De opmerking die ik bij deze zet heb
is te seksistisch om in te typen.
22...Tcg8

32.Tc7
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Verliest op slag!!! Het idee erachter
was de 7e rij te blijven controleren.
32...a5
Geen flauw idee wat zwart hier aan
het doen is. Ik vermoed dat zwart dat
ook niet weet en dat is belangrijker
dan het oordeel van de engine. Zie
mijn opmerking bij zet 23.
33.Kf2
Pff nu kan Dd1 niet meer...
33...b6 34.Thc1 Lc5

XXXX XXXX - XXXX XXXX
Vianen 2 - Gardé 2, 25.11.2017
1.e4 a6 2.d4 b5 3.Le3 e6 4.Pd2 Lb7
5.Pe2 Pf6 6.f3 d5 7.e5 Pfd7 8.c3 c5
9.f4 Pc6 10.Pg3
We hebben nu een soort Frans
bereikt waarbij voornamelijk de
witte stukken niet echt optimaal
staan.
10...cxd4 11.cxd4 Da5 12.Kf2 Tc8
13.a3 Dd8 14.Ld3 h5 15.Pxh5 Dh4
16.Pg3

Ik weet niet wat erger is, deze zet of
dat ik pas na een minuut door had,
dat het de laatste blunder van zwart
is.
35.T1xc5 bxc5 36.De7 1-0

16...Pxd4
Mijn dame gaat verjaagd worden
met Pf3 dus ik wilde iets doen met
positie van de witte stukken. Bij
teruggaan sta ik gewoon een pion
achter. Daar had ik echt geen zin in.
17.Lxd4 Dxf4 18.Pf3
Deze zet had ik gezien in mijn
berekeningen. Wat ik gemist had
was dat ik niet op e5 kan slaan door
de loper op d4.

En dan hebben we nog het offer dat
ik eenvoudigweg speel omdat ik
geen zin heb om de objectief beste
zet te doen vermengd met mijn
slechte rekenvaardigheden.
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18...Lc5 19.Pe2

24.De1
Helaas correct.
24...Df4 25.Dd2 Dxd2 26.Pxd2 Kd7
27.h3 Pe5 28.Le2 Pc4 29.Pxc4 bxc4
30.h4 g6
Geen zin in Pf5 na e5 van mijn kant.
31.Kf2 e5 32.Pc2 Kd6 33.h5 gxh5
34.Txh5 Txh5 35.Lxh5 f6 36.Lf3
Kc5 37.g4 e4 38.Ld1 d4 39.Pe1 e3
40.Ke2 Le4 41.La4 a5 42.Ld7 Kd6
43.Lc8 Lc6 44.Lf5 Ld5 ½-½

Kost een extra pion, waardoor het
uiteindelijk remise zou worden.
19...Lxd4 20.Pexd4 Pxe5 21.De2
Pg4 22.Kg1
Ik kan ook slaan op h2 omdat Pf3
dan over belast raakt. Maar dat leek
me te vervlakkend. Na de volgende
zet kan wit in elk geval nog stomme
fouten maken. 22...Tc1 23.Txc1
Dxc1
Nog even gekeken of de computer
een winst ziet, maar nee: 44...Lb5
45.Pf3 Kc5 46.Pe1 Kd5 47.Lg6 c3
48.Kd1 cxb2 49.Kc2 Ld7 50.Kxb2
Lxg4 51.Kc2 Ld7 52.Kd3 Lb5
53.Kc2 is ook gelijk.
En als laatste nog een partij om de
eindredacteur van de Balans te
ontrieven of te plezieren. Ik kan me
niet veel meer van de omgeving
herinneren, maar volgens mij waren
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Merkwaardige stelling. Bij beide
spelers staan de stukken niet goed.
Zwart heeft wel iets meer ruimte.
Wit besluit niet een WO I simulatie
te verkiezen, maar gooit twee lijnen
open op zoek naar ruimte.
15.cxd4 cxd4 16.fxe5 fxe5 17.Lf2
Le7 18.Lh5 g6 19.Lf3 g5 20.Lh5
Kd8 21.Pg3 De6 22.Dd2 Tg8
23.Ld1 g4 24.Pg1

we als laatste klaar terwijl er zelfs
een team speelde.
Het is het klapstuk van dit artikel.
Bij de analyse heb ik Varaantje
mond op USB-poort beademing
moeten geven omdat ze in een
lachstuip terecht kwam. Uiteindelijk
heb ik haar opnieuw moeten
installeren.
De toestand van beide spelers kan
alleen benoemd worden als compleet
gesloopt toen de partij eindelijk tot
een eind kwam.
XXXX XXXX - XXXX XXXX
DRL intern, 01.11.2017
1.Pc3
Laatste zet uit boek
1...a6 2.e4 b5 3.a3 c5 4.f4 Lb7 5.d3
e6 6.Pf3 Pf6 7.Le2 Db6 8.Le3 Pg4
9.Lg1 d5 10.Pg5 Ph6 11.Lf3 d4
12.Pe2 f6 13.Ph3 Pd7 14.c3 e5

De witte opzet is niet geslaagd,
vooral het zielige hoopje stukken op
de koningsvleugel doet pijn aan de
ogen. Aan de andere kant weet ik
niet hoe ik daar verder kom dus
probeer ik maar wat op de
damevleugel.
24...a5 25.Lc2 Tg6 26.P1e2 b4
27.Dd1 La6 28.0-0 Pc5
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als Tc2 zwart ook geen soelaas
brengt.
38.Lxc8 Kxc8 39.Txa5 Pf4 40.Tc1
Kb8 41.Kh1 Pe2 42.Te1 d3 43.Te5
Ld6

Wit voelt zich gewurgd en besluit
wat materiaal af te ruilen. Dit is
meer een schijnoffer dan een echt
offer.
29.Lxd4 exd4
Te makkelijk van mijn kant; beter is
29...b3 Deze zet begraaft de witte
loper op b1 of pakt hem. Wit kan het
paard op c5 niet goed pakken omdat
zwart met schaak terugslaat.
30.Pf4 Db6 31.Pxg6 hxg6 32.Dd2
g5 33.Pf5 Pxf5 34.Txf5 b3 35.Ld1
Pxd3 36.Lxg4 Tc8
De moeder aller blunders maar wit
maakt er niet optimaal gebruik van.
37.Td5 Kc7
De koning moet naar c7 om de toren
op c8 te dekken. De loper op a6 is
overbelast want die moet Pd3
dekken. Dit geeft wit echter de
mogelijkheid om met Td7 een stuk
binnen te harken en de mooie loper
op g4 te houden. De dame kan
daarna op g5 slaan waardoor een zet

Dat geeft de dekking van g5 op
waardoor de witte dame binnen kan
komen. Erger nog is dat Jos Te8 mist
om dit in te leiden waardoor de
zwarte koning in het nauw komt.
44.Td5 Lf4 45.Db4 Dxb4 46.axb4
We zitten ineens in een eindspel
waardoor de zwarte vrijpion op d2
gevaarlijk kan worden. Ook de pion
op b3 is een potentieel gevaar mocht
de boer op b2 ooit geruimd worden.
46...d2 47.Td1 Pc3
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de zwarte g-pion voor de winst
zorgen. De b-pion is daarom niet
relevant meer. Ik was wel blij dat ik
nog energie genoeg had om me dit
na een paar minuten nadenken te
beseffen.
53...Kc7 54.Kf2 Kd6 55.Ke3 Lf1
56.Kd4 Lh3 57.Kc4 Lxg4 58.Kxb3
Le6 59.Kc3 Kc6 60.Kd4 g4 61.Ke5
Lc8 62.Kf4 Kb5 63.Kg3 Kxb4
64.h4 gxh3 0-1
Voor degenen die nu denken:
schaken gaat over kunde, je hebt de
partijen er met de haren bijgesleept.
Dit waren vijf van mijn tien partijen
uit de periode van 26 oktober tot 13
december.

Toch een offer van mijn kant,
uiteraard klopt het niet, maar het was
al laat en wit liet zich overbluffen.
En ik dacht ook dat het klopte.
48.T5xd2 Lxd2 49.Txd2 Pxe4
50.Td4 Pf2 51.Kg1 Pd3

Wit wordt gek van het paard en
wikkelt af naar remise en volgens
mij is het nu ook remise.
52.Txd3 Lxd3 53.g4
Het was remise. Deze pion op wit
gaat er vroeg of laat aan en dan kan
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zijn door de voorspoedige gang van
zaken op het bord? Of is het de vermoeidheid die met de ouderdom
komt en niemand kan verklaren?

Een loutering…
XXXX XXXX
De eerste wedstrijd van het Tweede
tegen stadsgenoot Moira was verschrikkelijk. Halverwege de avond
zag het er nog naar uit dat een kleine
overwinning, maar zeker een gelijkspel, mogelijk was en toen sloeg het
noodlot toe. Voornamelijk op de
borden 1, 3 en 6. We scoorden
uiteindelijk slechts één mager half
puntje (hulde aan Marcel!).
Ter loutering zal ik mijn partij op
bord 6 tegen Dies de Dreu hier eens
uitpluizen en proberen te achterhalen
wat er misgegaan is.

Het is duidelijk dat wit in deze stelling overwegend staat. Zwart heeft
een beroerde loper en zijn torens zijn
ook tot passiviteit gedoemd (dat
geldt misschien ook voor de witte
torens, maar die hebben in ieder
geval nog wat bewegingsvrijheid
langs de h-lijn). Ik heb zojuist mijn
paard naar g1 omgespeeld om via f3
naar g5 te kunnen springen, maar
begin hier spoken te zien. Mag ik het
zwarte paard zomaar op d3 (en daarna op b2) laten slaan? Ik dacht van
niet en vergat derhalve goed te kijken of mijn oorspronkelijke plan,
ondanks de zwarte dreiging, niet
toch uitgevoerd kon worden.
40.Lxb4…
Angsthazerij! Het oorspronkelijke
plan was prima: 40.Pf3 Le7 (want op

XXXX XXXX – XXXX XXXX
1.Pc3 d5 2.e4 d4 3.Pce2 e5 4.Pg3
Ld6 5.Lc4 Pe7 6.Pf3 0–0 7.0–0
Pbc6 8.d3 Pa5 9.Lb3 Pxb3 10.axb3
Lg4 11.h3 Lxf3 12.Dxf3 Dd7
13.Te1 Lb4 14.Te2 De6 15.Pf5 a5
16.Dg4 Dg6 17.Df3 Tfe8 18.h4 h5
19.Pg3 Dg4 20.Dxg4 hxg4 21.f3
Pg6 22.Pf5 gxf3 23.gxf3 Pe7 24.Pg3
f6 25.h5 Kf7 26.Th2 Th8 27.Pe2
Th7 28.c3 Ld6 29.Ld2 Tah8
30.Pg3 b6 31.Kg2 Ke6 32.cxd4
exd4 33.f4 Kd7 34.Te1 Lc5 35.e5 f5
36.Teh1 Ke6 37.Pe2 Pd5 38.Pg1 g6
39.h6 Pb4
Ik geef bewust de eerste 39 zetten
zonder commentaar, omdat de
aftakeling zich pas op de 40ste zet
openbaarde. Zou ik in slaap gesust
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Veel beter was natuurlijk 48.e6 Ld6
(48…Lxh6 49.Kd3…) 49.Pe5 Kd5
50.Pxg6… en wit staat prima.
48...Txh6 49.Txh6 Txh6 50.Txh6?
Zelfs hier had ik nog met 50.d5
Kxd5 51.Td1 strijd kunnen leveren.
Maar als je eenmaal aan waanideeën
bent gaan lijden, is er niets meer aan
te doen, zie maar:
50...Lxh6 51.dxc5??
Een volledige mental break-down!

40…Pxd3 komt 41.Pg5 Ke7 42.Kf3
(want Pxh7 kan altijd nog; de toren
kan niet weg) 42…Pxb2 43.Lxa5…
en wit staat beter) 41.Pxd4+ Kd5
42.Lc3… en ook nu staat wit beter.
40...Lxb4 41.Pf3 Le7 42.Pxd4+
Kd5 43.Pf3 c5 44.Kf2 Kc6

En hier zag ik de zwarte koning zomaar opstomen naar b4 om de pion
op b3 te consumeren, vandaar:
45.Ke2…
Terwijl 45.d4 cxd4 46.Pxd4 Kd5
47.Pf3 Lf8 48.e6… veel beter is.
45...Kb5 46.Kd2…
Hier had ook nog het idee met
46.d4… zoals in de vorige variant
gewerkt.
46...Kc6 47.d4 Lf8 48.Pg5??
Mijn gedachte was dat, als de torens
afgeruild zijn, zwart met een slechte
loper opgezadeld zou worden en ik
met een fantastisch paard de winst
voor het oprapen had.

Als je denkt een fantastisch paard te
hebben moet je het wel op het bord
houden natuurlijk!
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen
dat ook dat niet veel meer had uitgemaakt.
51...Lxg5 52.fxg5 Kxc5
En na nog een aantal zetten was ik er
van overtuigd dat Dies geen fouten
meer zou maken: 0–1.
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Hij begon zijn reeks in het Interzone
toernooi van Palma de Mallorca
(1970) waar hij de laatste 7 partijen
wist te winnen won.

Een schaak record
Jos Heesen (van chess.com)
Aan het eind van het jaar verval je al
gauw in vergelijkingen wat was het
afgelopen jaar het beste, grootste,
meeste? Om vervolgens nog verder
te kijken naar ultieme records.

Omdat Oscar Panno niet opkwam
voor een van die partijen, wordt die
door sommigen niet meegeteld als
“gewonnen” partij.

Het schaakspel kent zo ook zijn
records die ons misschien kunnen
inspireren tot onze eigen grootste
daden. Laat het onderstaande record
een aanmoediging zijn om 2018 in
ieder geval op schaakgebied goed te
beginnen!

Daarna kwam er tweemaal 6-0 in de
Kandidaten-matches (1971) tegen
Larsen en Taimanov.
In de finale van de
Kandidatenmatches wist Fischer ook
nog de eerste partij van Petrosian te
winnen.

Meeste winstpartijen na elkaar:
Bobby Fischer – 20 (or 19?)

Andere eervolle vermeldingen:
•
•

Bobby Fischer – 11/11 in het
1963/4 U.S. Kampioenschap
Fabiano Caruana – 7 winstpartijen in de 2014 Sinquefield
Cup

Het zou mij niet verbazen dat er
ergens een UCS De Rode Loper
kampioen rondloopt die zich ook op
de borst mag slaan met een record a
la Fischer.
Henk kom er maar in!
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Oplossingen Rode Lopers
combineren – aflevering 20

toch terug en verloor: 1…exf5
2.Dxf5+ en de toren op c8 valt.

Stelling 1:
Fred Lucas – Chris Regeling

Stelling 3:
Ben Westerman – Fred Lucas

1…Dh1+ 2. Kg3 Lh4 en wit levert
zijn dame in.

1…Dxf1+! 2. Kxf1 Pxe3 3. Ke1
Pxg4 4. hxg4 Zwart staat huizenhoog gewonnen, maar wit weet
alsnog te winnen. Tja, op 'ons
niveau' komt zoiets helaas vaker
voor.

Stelling 2:
Wim van Hoek – Geurt van de Wal

Stelling 4:
Fred Lucas – Jan Prins

1. Lxf5 Kg8 Zwart mag niet terugnemen, en wit wint een pion en
creeert een zwakte op e6. Zwart nam
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1…De3+ 2.Kd1 Pxf2+ 3. Txf2
(vluchten kost meer materiaal 3. Kc2
Dxd3+ 4.Kb2 Dxd2+ en de koning
komt nog net weg via de a-lijn, maar
vraag niet hoe.) 3…Txf2 4.Dd7+ het
beste wat wit kan doen is mat voorkomen door met eeuwig schaak te
dreigen. 4…Kg8 5.De8+ Kh7
6.Dh5+ zwart moet zijn dame
tussenplaatsen, maar zal daar weinig
problemen mee hebben met een kwal
in de plus en een witte pion die niet
meer te verdedigen is.

Stelling 6:
Fred Lucas – Chris Regeling

Stelling 5:
Peter Das – Hendrik Aldenberg

We gaan weer terug naar de partij
waaruit ook stelling 1 afkomstig is.
De enige juiste zet is 1. exf7 het is
vrij makkelijk voor wit na 1…Dxf7
2.e6+ met damewinst en mat in
weinig. Maar hoe zet wit voort na
1…Kf8. De eerste zet ligt nog voor
de hand 2. e6 Dc8 (deze damezet is
mat in 20, alle andere zetten zijn mat
in 10 of minder. Waarom mag Joost
weten. Misschien omdat de dame de
achtste rij ermee dekt en tegelijkertijd de mogelijkheid erin houdt om
de loper eraf meppen als die zich op
c5 waagt. De liefhebber mag het
uitzoeken, hoewel je er weinig aan
hebt. Mat ga je toch. 3.Lc5+ Le7
(als de koning wijkt ontstaat een
nieuwe dame op f8) 4.Df6!! deze
fraai ogende zet dreigt zowel Dh8+
als Dxe7+. Zwart kan slechts een
van beide dreigingen pareren.

1…Dxc3+! Door Hendrik 'het enige
glorieuze moment van de avond
genoemd'. Hij toonde in dit vluggerpotje keurig aan dat de Frank Plomp
opening (1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4)
zijn zwaktes heeft. 2. bxc3 (2. Ld2
Th1#) 2…Lxc3+ 3. Ld2 Th1 mat!
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