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Colofon
In deze Lente editie heb ik
wat geexperimenteerd met
de layout; want “een
nieuwe lente, een nieuw
geluid”. Ik hoor graag wat
jullie er van vinden.
De twee kolommen zijn
weer terug, maar ook de
mogelijkheid om
afbeeldingen op een groter
formaat te kunnen
weergeven! Inhoudelijk
keren natuurlijk wel een
aantal rubrieken terug: over
de tegenstanders van
Morphy, het combineren
van Rode Lopers, verslagen
van Externe wedstrijden…
Maar we vonden in de
archieven van de Utrechtse
Domkerk een verslag van
een veldslag van de “Count
of Utreg” met daarin
diverse referenties naar het
schaakspel. Een te
interessant verhaal om niet
integraal (zei het in het
Engels) te plaatsen!
Ook wordt ons oud-lid en
clubkampioen, de onlangs
overleden Johan van Hulst,
gememoreerd.
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De Balans is het clubblad van
UCS De Rode Loper en
verschijnt minimaal 4x per jaar.
Kopij kun je sturen naar :
redactie@ucsderodeloper.nl
Redactie :
- Peter Das
- Jos Heesen
- John Temming
- Tanja Veenstra
- Kees Volkers
Voor meer informatie over UCS
De Rode Loper:
www.ucsderodeloper.nl
waar ook ons forum te vinden is.
UCS De Rode Loper is opgericht
op : 25 november 1930.
Ereleden van de club zijn :
- Nico van Harten
- Jan Polders.
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Morphy’s tegenstanders –
Löwenthal
Jos Heesen

Chess Club. Deze club daagde de
Paris Chess Club uit voor een
correspondentie match (over 2
partijen). De match duurde van 1842
tot 1846 en Pesth won met 2-0.

János Jakab Löwenthal of John
Jacob Lowenthal werd op 15 Juli
1810 geboren in Buda-Pesth (dat is
nu Budapest) in Hongarije.
Löwenthal raakte geïnteresseerd in
het schaakspel toen hij in een café
elke dag mensen zag dringen
rondom de tafel waaraan Joszef Szén
zat te schaken. “Die aandacht wil ik
ook” moet hij gedacht hebben en hij
stortte zich op de schaakstudie.

In die match werd voor het eerst de
Hongaarse verdediging (1.e4 e5
2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Le7) gespeeld en
kreeg Löwenthal eindelijk de roem
en aandacht die hij zo graag wilde.
Hij reisde dus direct af naar Parijs
om daar andere schakers achter het
bord te ontmoeten!
Op zoek naar nog meer roem en
aandacht besloot hij een paar jaar
later (1849) naar New York te gaan
om een match met de beste speler
van Amerika, Charles Stanley, te
spelen en vervolgens te winnen. Op
zoek naar nog weer andere tegenstanders raakte hij in 1850 verzeild
in New Orleans. Daar hoorde hij, via
Eugéne Rousseau (zie vorige
Balans), over de 13-jarige Paul
Morphy en ging akkoord om een
paar partijen te spelen.

Toen hij zich zeker van zijn zaak
voelde, meldde hij zich ook elke dag
bij de tafel van Szén om een of meer
partijen te spelen. Dat ging zo 18
maanden lang door en hij won geen
enkele partij! Toen Szén voor enige
maanden de stad uit was, wierp hij
zich opnieuw op de schaakstudie. En
toen Szén weer terugkwam wist
Löwenthal hem over te halen tot een
paar partijen met voorgift van pion
en zet. Die partijen wist Löwenthal
dit keer allemaal te winnen!
Toen ze weer zonder voorgift gingen
spelen begon Löwenthal langzaamaan steeds meer de score in evenwicht te brengen. Steeds meer
schakers verzamelden zich rond
Löwenthal en Szén, wat uiteindelijk
leidde tot de oprichting van de Pesth

Over de uit-slag is nog steeds
onduidelijkheid: het Book of the
First American Chess Congress
geeft als uitslag: Morphy wint 2x en
1x remise. Andere bronnen weten
zeker dat Morphy 3x won. Maar
daarover straks meer.
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In 1851 vertrok Löwenthal naar
London om daar mee te spelen in het
eerste internationale toernooi, maar
werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

(maar dan in negatieve zin) omdat
hij in een match met Daniel
Harrwitz een voorsprong van 9-2
nog wist om te buigen in een 10-11
nederlaag (het ging om 11
winstpartijen)!
Tijdens het toernooi van Birmingham in 1858, versloeg hij de beste
Britse spelers (o.a. Staunton met 20) en won het toernooi.
Met enig recht zou hij zich nu Brits
Schaakkampioen mogen noemen.
In datzelfde jaar kwam Morphy naar
Europa om Staunton uit te dagen
voor een match.

Hij trok zich deze blamage zo aan
dat hij niet meer terug naar Amerika
durfde en zich tot Brit liet
naturaliseren. Tegelijkertijd besloot
hij schaakprofessional te worden. En
in dat kader schreef hij schaakcolumns in diverse kranten en weekbladen. In die periode kreeg hij
ongewild ook nog extra attentie

Morphy vs Löwenthal in 1858

Dit bracht een Amerikaanse krant
(The Winona Republican) er toe om
het volgende te noteren:

Dat kwam er niet van en uiteindelijk
speelde Morphy een match tegen
Löwenthal die Morphy makkelijk
won (-3, +9, =3).
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“If the worthy old champion
Philidor could come out of his grave
and look at the performances of a
Morphy and a Paulsen, he would be
rather astonished, and would
console Herr Löwenthal by saying:
"My dear Herr Löwenthal, your play
is very good, and worthy of a great
master, but as to beating Morphy,
don't dream of it, for myself, I verily
believe I could not do it."

and assiduity as an analyst, and will
amply repay the perusal of every
lover of our noble game. In the
arrangement of this work, a rule
has been adopted of giving, as far as
possible, the best of my games. This
rule, however, has been ignored in
respect to Matches and Blindfold
contests, which it was thought
advisablc to give entire; thus many
parties are introduced which might
otherwise have been omitted. It is
for the reader to express his
opinion on the judiciousness of the
selection; I can only solicit his
courteous consideration.

Löwenthal is de enige biograaf van
Morphy die in 1860 een geautoriseerde compilatie van "Morphy's
Games of Chess" samenstelde en
waarin Morphy zelf het voorwoord
schreef. Dat deed Morphy als volgt:

PAUL MORPIIY.
In die compilatie schreef Löwenthal
ook een korte biografie (hij noemde
dat een Memoir) en het is grappig
om daar enige fragmenten uit te
lichten:
If, in the composition of such
Memoir, we were to confine
ourselves simply to the chess life of
Paul Morphy the record might be a
very brief one, almost as brief as the
celebrated "Veni, vidi, vici" of the
Roman conqueror, and much to the
same effect. We might write "Paul
Morphy is in his twenty-second
year, has played chess from his
childhood, and has beaten all who

TO THE READER
Many friends, both in Europe and
America, have frequently urged me
to arrange a collection of my games,
which they assured me would meet
with a kindly reception from Chess
players generally. But continued
contests during the past twelve
months would have precluded my
complying with so flattering a
request, had it not been for the
assistance rendered me by my
friend Herr Löwenthal. The copious
notes with which this volume is
enriched are mainly due to his skill
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have ventured to enter the lists with
him." and then we might resign our
pen.

Over die zogenaamde derde partij is
veel ophef ontstaan omdat
Löwenthal het einde van die partij
dusdanig heeft aangepast, dat de
partij in remise leek te eindigen,
terwijl hij in werkelijkheid de partij
verloren had.
Löwenthal publiceerde die aangepaste partij in zijn "Morphy's Games
of Chess" en dit werd later klakkeloos door diverse andere Morphy
publicaties overgenomen.

Of wat hij te zeggen had toen hij een
paar keer verloor van een 13-jarige
Paul:
At that early age he was victorious
in one or two games with the Editor
of this work, who was then paying a
short visit to New Orleans, and
though the latter was at that time
depressed in mind and suffering in
body, and was also prostrated by the
climate, yet the achievement of the
young Paul argues a degree of skill
to which it is wonderful that a child
could have attained.
(Wie zei ook weer: “Ik heb nog
nooit van een gezonde tegenstander
gewonnen!”)

Laten we die partij, met het commentaar van Löwenthal zelf (in het
Engels en met de Engelse notatie),
eens nader bekijken:
Löwenthal speelt met zwart.

Met die gezondheidstoestand moet
het toch wel meegevallen hebben,
want verloor Löwenthal op 25 mei
1850 een paar partijen van Morphy;
de volgende dag won hij alle vijf
partijen van Eugène Rousseau.

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pf3
Pxe4 5.De2 De7 6.d3 Pf6 7.Pc3 Le6
8.Lg5 h6 9.Lxf6 Dxf6 10.d4
10.Kt. to Q's 5th does not yield any
advantage, as black can safely reply
with Q. takes Kt’s pawn etc.

En zou hij echt niet meer geweten
hebben of hij een of twee (of,
volgens sommigen, zelfs drie)
partijen verloren had?
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10…c6 11.0–0–0
11. P. to Q’s 5th leads to a very
interesting variation e.g.:
11. P. to Q's 5th - P. takes P.
12. Kt. takes P. - Q. takes P. (best)
13. Rook to Q’s square. - K. to Q's
2nd. (best)
If 13… Kt. to Q. R 's 3rd. 14. Q. to
Kt's 5th. (ch), with the better game.
14. Q. to Q. B's 4th. – Kt. to B’s 3rd.
15. B. to K'. 2nd. – B. takes Kt.
16. R. takes B.
With a fine game
11…d5
In order to prevent the advance of
the Q’s P.
12.Pe5 Lb4
12… B. to Q's 3rd. would have been
better play.

played with advantage.
19.Pxf7 Kxf7 20.f3 b5 21.Le4 Pd7
22.Tde1 Pf6 23.Te2 Te8 24.Lxd5
cxd5 25.Txe8 Pxe8 26.g3 g5
27.Kd2 Pg7 28.Ta1 a5 29.Kd3
Ke6 30.a4 b4 31.c4
An excellent move.
31…Lc7
31…P. takes P. would have been
weak play, on account of its giving
White’s K. freedom of action.
32.Te1 Kd6 33.Te5 dxc4 34.Kxc4
Pe6 35.Tb5 Pf8 36.Td5 Ke6
37.Tc5 Kd6 38.d5 Kd7 39.Tc6
Ld6 40.Ta6 Pg6 41.Txa5 Pe5
42.Kb5 b3
If 42… Kt. takes B’s P. White's R.
checks; and if then black interposes
the Bishop, White replies with K. to
B’s 5th. very forcibly.
43.Ta7 Kd8 44.f4 gxf4 45.gxf4
Pd3 46.Kc4 Pxf4 47.Th7 Le5
48.Txh6 Lxb2 49.Kxb3 Lg7
50.Th7 Le5 51.a5 Pxd5 52.Th5
Lxh2 53.Txd5 Kc8 54.Tb5
A very good move, which, properly
followed up, would have secured
the victory.
54…Kc7 55.Kc4 Kc6 56.Th5
After a few moves the game was
declared drawn.

13.Pxd5 Lxd5 14.Pg6 De6 15.Pxh8
Dxe2 16.Lxe2 Kf8 17.a3 Ld6
18.Ld3 Kg8
18… B. takes K. Kt’s P. although it
looks hazardous, might have been

En dan houden Löwenthal’s notities
en analyses op.
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Maar de oom van Morphy, Ernest
Morphy, had de partij in 1856 al
eens naar een krant opgestuurd en
daar waren de laatste zetten (vanuit
het diagram hiernaast):
54…Kc7 55.a6 Abandons
De a-pion is nu alleen te stoppen
door de loper te geven; bijv:
55…Lg1 56.Tb7 Kc6 57.Kc4 Lc5
58.Th7…
John Jacob Lowenthal stierf in
Hastings op 21 juli 1876
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Stelling 1
Bacrot – Bologan 2005

Johns Eindspeltoernooi
John Temming
Woensdag 11 april jl. was er weer
eens mijn eindspeltoernooi, uniek in
Utrecht en omstreken...
Uniek omdat je je zelfs kan en mag
voorbereiden (weinigen doen dat
helaas..)
Er wordt gestreefd naar een gemoedelijke sfeer (niet elkaar door de
klok rammen) en op de achtergrond
is er muziek. In het begin lekker
rustig en naarmate het vanzelf wat
rumoerig wordt wat steviger.

De inschatting dat het nogal remiseachtig is blijkt te kloppen, want ik
kan met de engine wel een betere,
maar geen winnende stelling krijgen.
Maar een machine heeft geen druk,
angst of zorgen om een stelling, dus
de onderstaande lijn zou voor mensen
wel vervelend kunnen zijn :
1.Lb1!
Via a2 nog meer druk zetten op d5.
1...Kg7 2.a3 a6 3.La2 h6 4.Lf4 g5
5.Lg3 Pce4 6.Pxe4 Pxe4 7.Lc7!
Zo kunnen de torens verdubbeld
worden.
7…Te8 8.Tc2 Kf6
Een typische computerzet, maar wel
heel nuttig. Anders kan het paard met
schaak slaan, wat in sommige
varianten vervelend kan zijn.

In die setting moesten de 20 deelnemers elkaar bestrijden met onderstaande acht stellingen die door
zwart worden gekozen. Hieronder
ter leringh ende vermaeck wat
oplossingsrichtingen.
Oplossingsrichtingen
In het schaken is er maar zelden 1
waarheid, zeker niet als je met een
sterke engine analyseert. Dus er
worden geen oplossingen gegeven,
maar meer hoe je het ongeveer zou
moeten doen.
Wellicht vind iemand in deze
stellingen nog iets veel beters.
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30.g5! Lh8
Hier was 30...Lg7 beter geweest en
de annotator geeft 31.Le5 Txc2
32.Dxc2 Lxe5 33.Pxe5+ Ke8 34.h4!
als gewonnen, maar ik en de engine
zien dat niet. In plaats van 31.Le5?!
moet m.i. het paard op b8 geslagen
worden en dan inderdaad h4 en h5
zoals in de partij.
31.Txc8 Dxc8 32.Dxc8+ Kxc8
33.Lxb8 Kxb8 34.h4!
En dit is de zet die gevonden moest
worden. De pion moet op h5 geslagen worden zodat de koning via h5
kan binnendringen. Laten slaan is
geen optie omdat dan ook g6 valt. In
de partij ging het hierna helemaal mis
voor zwart maar de engine vindt nog
een interessante remise variant :
34....Kc7 35.h5 gxh5 36.Kh3 h6!?
37.Kh4 hxg5 38.Kxg5 Lf8! 39.Kxh5
La3 40.Kg6 f4!
En wit komt niet verder. Zou knap
zijn als iemand dit gevonden heeft.
Maar in de praktijk is dit voor mensen niet te voorzien na zo’n vier uur
schaken. Terecht niet populair bij
zwart. 4x gekozen, 2x won zwart, 2x
wit.

9.Tdc1 Pd6 10.La5 Txc2+ 11.Txc2
h5 12.f3 g4 13.Pxe6 fxe6
Hier heeft wit het loperpaar, de open
c-lijn en nog is het niet genoeg,
zwart houdt simpel stand.
14.Kd3 Pf7 15.Lc3+ Kg6 16.fxg4
hxg4
Plus 0,4 of zo, maar ik zie echt geen
winst. Deze stelling werd 13 x gespeeld en maar liefst 7x met zwart
gewonnen en 1 remise. Mijn inschatting was hier dus niet zo goed...
Stelling 2
Gelfand - Malakhov 2005

Deze stelling is redelijk simpel als je
dit had voorbereid, om dit direct
achter het bord te vinden is wat
lastiger. Zoals Rubinstein al doorhad
moet je gewoon al het overbodige
materiaal afruilen om het betere stuk
over te houden. In dit geval is dat het
paard van wit. Eerst de zwarte loper
nog slechter maken...
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Deze stelling werd 12 keer gekozen
met matige cijfers voor zwart, 2x
winst, 5x remise

Stelling 3
Dolmatov – Dreev 2001

Stelling 4
Kramnik – Leko

De computer vindt dit een makkie,
maar ik denk dat een hoop spelers dit
erg lastig gevonden hebben. De twee
spelers van deze partij spelen de
eerste paar zetten nagenoeg perfect :
41.Tg1! h4 42.Tf5!
Dit om te voorkomen dat de h pion
verder oprukt, na 42...h3? wordt deze
opgehaald na 43. Th1 Te3 44.Tf4!
42...Tc4 43.Tf2 Kf7 44.Tfg2
Valt g7 aan en dwingt een torenruil
af.
44...Ph5 45.Tg4 Tf4!
De meest taaie verdediging.
46.Txf4 Pxf4 47.Tg4 Pg6 48. Tg5!
De toren kruipt achter de pion en die
kan niet meer vooruit. Hierna loopt
de koning rustig naar de g-pion toe.
In de partij deed wit 46.Kc1 en
duurde het veel langer allemaal.

Hoewel beide spelers een goed
eindspel kunnen spelen was dat hier
niet het geval, liet de engine mij
zien. Dus ik geef een sterke lijn
waarin wit op ruim +2 komt maar
ook hier toch niet wint.
1.Kxc1 Ke7 2.a5!
Wit wint op den duur de a-pion
2...bxa5 3.Lxa7 f6 4.Pc4 a4 5.Kb2
Pf4!
De koningsvleugel wordt wat losser
gemaakt.
6.g3 Pd3+ 7.Ka3 Pe1 8.Pd2 h5!
9.Kxa4 Kd7 10.Lc5
Daarom moest 8...h5! gespeeld
worden.
10…Pd3 11.Lf8 g6 12.Ka5
Op Lg7 komt gewoon f5.
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voorkeur voor heeft) Beide zijn
interessant, eerst de makkelijke :
31.Lxc6! Lxc6 32.Lxh6!
Gewoon de pion pakken en met de h
pion lopen, de zwarte pionnen zijn
veel trager.
32...c4 33.Lg5+! Kc8 34.h5
En lopen maar.
34...d4 35.h6!
De pion op e5 is onkwetsbaar omdat
na pakken dodelijk Lf4 komt.
35...Dc7
Verplicht, er dreigt b.v. h7 en daarna
Dxe8.
36.Dg6! Kb7 37.Tg4! Dd7
38.Db1+! Ka8. 39. Dd1
En de d-pion valt.
Nu Kasparov’s manier :
31.Tg7 Pe7 32.Lxd7?!
Hier is 32...Lf1! veel sterker, dan is
er nl. geen schaak op e1 om e5 op te
halen en kan wit h6 ophalen en dan
weer lekker rennen.
32...Kxd7 33.Df6! d4?!
Niet goed, maar wat dan?! 33...c4
lijkt nog het beste, maar wit pakt h6,
terug naar g5 en de dame op f4 en de
zwarte pionnen kunnen niet verder.
34. Lxh6 c4 35.Lg5 Dc5 36.Txe7!
1-0
Nadat alles afgeruild is speelt wit
Kf1 en houdt de pionnen tegen. Dat
gaat de zwarte koning niet doen
tegen maar liefst 4 pionnen. Werd
maar 5x gekozen, waarbij zwart toch
nog 2x won...

12...Kc7 13.Pc4 f5
Er dreigde nu wel Lg7.
14.Ld6+ Kc8 15.exf5 gxf5 16.f4!
Zou een mens niet gewoon op e5
genomen hebben?!
16...exf4 17.Lxf4 Lg2 18.Pd6+ Kd7
19.Pxf5 Pc5 20.Kb6 Pe6 21.Ka7
Nu zou je toch denken dat het klaar
is.
21...Le4! 22.Pd6
Het blijkt dat 22.b6 niet gaat wegens
Lxf5 23.b7 en het coole Pd4
22…Lg2 23.Le5 Pd8
En wit komt niet verder. Werd ook
12x gekozen, 2x won zwart met 4
remises.
Stelling 5
Kasparov – Anand 1996

Hier zijn twee oplossingen mogelijk,
de makkelijke volgens de annotator
en de manier waarop Kasparov het
deed. (en waar ook de engine de
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voor zwart
2.Dh8+ Ke7 3.Ke1!
Nodig, want er dreigde d4+ met
daarna een loperschaak.
3…Rd6 4.Rxf7+ Kxf7 5.Dh7+ Kf6
6.Dxc7 Rad8 7.Lh3 Pe7 8.Dxb7
Ld7 9.Lg2
C) 1.Lg6 Dxg7 2.Dxg7+ Ke6
3.Lh7! Pe7 4.f4 Lb5+ 5.d3 Rf8
6.De5+ Kd7 7.f5 Rae8 8.f6 Pc8
9.Dxd5+ Pd6 10.Lg6
In de drie varianten is alles nog
mogelijk. De stelling werd 7x
gekozen, zwart won 2x, wit 5x.

Stelling 6
Bareev - Rozentalis 1997

Stelling 7
Kramnik - Gelfand 1997

Dit is een stelling waar het initiatief
blijven houden voor wit belangrijk
is. De zwarte stukken staan niet
bepaald gecoordineerd. Maar als wit
slapjes speelt kan zwart zich wellicht ontworstelen. Leuk maar moeilijk eindspel. Er is geen winstweg
voor beide, maar wat varianten hier :
A) 1.f4!?
Om het paard van het centrum te
houden.
1...Rd6 2.Lg6 Rxg6 3.Dxg6 Rd8
4.h4 Kf8 5.Rxf7+ Lxf7 6.Dg5 Pe7
7.h5 Rd6 8.h6 Rg6?!
Beter lijkt 8...Lg6 9.De5 Pf5
10.Dh8+ Kf7 11.Db8 Rb6 12.Dxc7+
Pe7 13.De5 Rf6
9.Dh4 Pf5 10.Dd8+ Le8 11.h7 Rh6
12.Df6
B) 1.f4 Kf8!?
Ziet er vreemd uit maar lijkt goed

Hier heb ik het iets te positief voor
zwart gezien, de a-pion is eigenlijk
onschuldig en de witte koning kan
naar de pionnen toe. Wit heeft meerdere manieren om een goede positie
te krijgen, maar onderstaande vind
ik het meest overtuigend :
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zelf spelen na de zet 1.b5! Nogal
teleurstellend wat eruit kwam...
1.b5! Kd8
Dit lijkt me inderdaad de beste zet,
1...d5 is te link na Th8 Kc7 en e5!
En wit komt via Da1 Dh1 binnen.
2.f4 Te7?! 3.g3 Td7?!
En weer terug...
4.g4 Kc8
En weer terug...
5.f5 gxf5 6.exf5 Kc7
Drama, kan een engine ook een
slechte dag hebben??
Update : Uiteindelijk heb ik wel een
betere lijn gevonden waarbij blijkt
dat zwart inderdaad redelijk
kansloos is :
1.b5!
De damevleugel wordt hiermee
gefixeerd en de ruimte voor zwart
nog meer beperkt.
1...Kd8 2.f4 Te7 3.g4 d5 4.e5 Kd7
5.Da1!
Naar h1 toe.
5…Kd8 6.Th8+ Te8 7.Dh1 Dd7
8.Txe8+ Kxe8 9.Dh8+ Ke7
10.Df6+ Ke8 11.Dxb6 Dxg4
12.Dc6+ Kd8 3.Dxd5+Ke8 14.De4
Dg1!?
De laatste list van de engine, speelt
op eeuwig schaak motieven.
15.b6 Kd8 16.Dd5+ Ke8 17.Dc6+
Kf8 18.Dxc5+ Kg7 19.Db4 De3 +
20.Kd1
En dit is plus 7 of zo. Werd 5 x
gekozen met 5x winst voor wit.
O ja, en Jan Prins won...

55.Lf6+! Kd7 56.Tc4! Ta3+
Na 56…Txc4 57.Kxc4 Pf7 58.Kd5
a4 59.Ke4 a3 60.g4 Pd6+ 61.Kf4
kan zwart het gerust opgeven.
57.Ke4 Nf7 58.Kf4 Ta2 59.g4 a4
60.Tb4 a3 61.Tb7+ Ke8 62.Te7+
Kf8 63.Te3 Tf2+
Wat anders? Want dan gaat de pion
verloren na Le7.
64.Tf3 Txf3+ 65.Kxf3 Nd6 66.Kf4
Kf7 67.g5
En wit moet winnen. Hier had
terecht bijna niemand trek in, 1x
gekozen met winst voor wit.
Stelling 8
Shirov – Lautier 1998

Hier leek de stelling redelijk overzichtelijk, maar telkens kon de
engine het met zwart houden. Er zijn
zoveel varianten die op elkaar lijken,
maar net effe anders uitwerken. Ten
einde raad (het was al dinsdagavond) liet ik de engine tegen zich-
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front. Behind this line were at the
sides the cavalry and artillery and in
the middle the bodyguard and the
elite unit. One thing was really odd,
as like the generals had made some
arrangement how to keep their forces
apart in the midst of the fight all
forces from Vermeulen were clad in
white and all the Viscounts forces
were dressed in black.

Battle of Soerendonk 2018
Count Vermeulen of Utreg
On the evening of January 5th 2018
AD two giant armies clashed in the
rural surroundings of Weert. The
cause of the battle was a discussion
about a cup with little ears which
unfortunately lead to an insulted
Count Vermeulen of Utreg. Who
therefore raised his army in the
middle of winter and in full haste
moved this army to Brabant.
Viscount Coenen of Stamproy got
notice of his arriving nemesis so he
also deployed his host and moved to
intercept the enemy forces. Finally,
at the evening of the 5th of January
the forces met close to the hamlet of
Soerendonk in a nearly perfect
squared flat meadow.
At the battle front the leaders found
out that their forces were very
closely matched. Even the army
compositions were extremely
similar. Both forces consisted of
about 8000 infantries, 2000 cavalry
and a few hundred pieces of both
light and heavy artillery.
Furthermore, both noblemen
brought their body guards which
were a cumbersome slow melee unit
and an elite force with an extreme
firepower and on top of that highly
mobile. Both armies were deployed
on the battle field in the same
manner: all infantry in a long line in

The whites began by moving up a
few units of infantry at the right flank
while slightly advancing a piece of
light artillery which fired to the
middle of the battle field. Black
reacted by advancing his central
infantry almost to the white lines and
setting up a phalanx formation to
thwart the enemy artillery fire. White
now also advanced with his infantry
in the centre and the infantry of both
sides clashed which lead to a few
thousand casualties.
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After this initial skirmish white
moved his elite forces up to the front
at the left to put pressure on the
centralized infantry of the blacks and
also directing fire at the infantry
units directly in front of them. Black
responded with slightly advancing
his elite fore to provide covering fire.

Now more infantry units in the
centre from both black and white
were directed to the battle line and
started melee fights in close quarters.
Also, the cavalry engaged and
white’s elite force came under such
heavy pressure that it had to pull
back to its original position.
The skirmish in the centre lead to
several casualties. Both hosts lost
half their cavalry and white’s central
infantry was obliterated.
Black’s light artillery rushed forward
and sniped white’s last cavalry.
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All pictures are taken from the first book on chess from Count Vermeulen of Utreg
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At this stage of the battle white had
lost all his cavalry and half of his
infantry. Black lost a light artillery
and a cavalry unit but still had most
of its infantry.

However, it was engaged soon
thereafter by some infantry unit
which was kept behind, which dealt
such have casualties that the light
artillery was inoperable. Most of
these latter engagements had taken
place on white’s left flank. For his
own safety, the white general fled to
the right, closely coordinating this
manoeuvres with a unit of heavy
artillery which now moved more to
the centre.
Black’s elite force lashed out to
white’s left flank and fired some
heavy shots at white’s general who
fled even more to the right. In the
confusing afterwards it engaged and
crushed an infantry unit. White had
in the meantime pushing forward
with his infantry on the right flank,
threatening to overrun a unit of light
artillery which had to pull slightly
back.

However, both white’s units of
artillery both heavy and light started
pushing pressure on black’s last line.
Even the black general came under
heavy pressure and had to seek
shelter behind a cavalry unit, which
blindly moved forward to protect the
general.
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This ended the battle.

White’s elite force well rested after
being kept in reserve after the initial
skirmish now rushed forward really
threatening to obliterate the cavalry
unit which was standing in the line
of fire of white’s heavy artillery.
Black moved in infantry to provide
cover fire supporting that cavalry.
White’s elite unit now did not
engage the cavalry but moved
further to attack black’s general.
Black’s own elite force was
outmanoeuvred and also the light
artillery was misaligned. Under
cover of a light piece of artillery
which fired with remarkable
accuracy. White’s elite forces
crashed into the general’s
bodyguard, slaughtered these and
captured the enemy general.

Later though, unconfirmed reports
suggested that the general was
ransomed for a BAV.
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Rode Lopers in de pers – Aflevering 4
door Jadoubovitch

Nu deze serie een tijdje loopt begint het op te vallen hoeveel bekende
Nederlanders (en buitenlanders) onder hun ware naam voor een lidmaatschap
van De Rode Loper hebben gekozen.
Waarschijnlijk is dat omdat ze bij ons zichzelf kunnen zijn. Ze weten dat hun
tegenstanders, die eveneens sterren zijn, niets bij het doorbreken van de
anonimiteit hebben te winnen.
Er beginnen zich langzamerhand twee klassen af te tekenen: schrijvers en
mensen die vaak op de tv komen.
In de tweede categorie ontmoeten we na Glenn Close deze keer Timo Können.
Na onder de naam Rob Kamphues enige jaren het programma De Reünie te
hebben gepresenteerd, legt hij zich nu onder andere toe op liefdadig autoracen.
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Torenoffer!
xxxx xxxx

23…Pd4 24.Pxd4 Txd4 25.Db2 Td6
26.De2 Pc6 27.Lxc6
Een psychologische winst voor zwart
is dat wit zich genoodzaakt ziet om
zijn sterke loper te ruilen voor het
paard.
27…Dxc6 28.Te5 Tad7 29.Td1 f6
30.Te3 b5 31.cxb5 Dxb5
Extra druk op pion d3, maar slaan op
e6 is natuurlijk ook heel gevaarlijk.
Het lijkt dat wit gaat winnen.
32.Txe6 Txd3 33.Te8+ Kf7 34.De6+
Ziet er heel gevaarlijk uit.
34…Kg6 35.Txd3 Txd3 36.Te7
Het einde van zwart lijkt nabij, want
er dreigt mat, maar ik heb een aantal
zetten vooruit gekeken.

xxxx xxxx - xxxx xxxx
1.Pf3 d5 2.c4 d4
Om de ontwikkeling van Pb1 lastig
te maken.
3.d3 c5 4.g3 b6
Als wit de g2-b7 diagonaal krijgt
dan krijgt zwart het moeilijk.
5.Lg2 Lb7 6.O-O e6
Zwart moet natuurlijk wel opletten
dat het witte paard op f3 niet iets
gevaarlijks doet met tempowinst
waarna Lxb7 en Lxa8 kan volgen.
7.Pa3 a6
Er dreigde Lf4 en Pb5 waarna zwart
geen Ld6 kan spelen.
8.Lf4 Ld6 9.Dd2 Pe7 10.Tfe1 Lxf4
11.Dxf4 Pg6 12.Dd2 O-O 13.b4
Dc7
Zwart krijgt controle over het
belangrijke veld e5.
14.Tab1 Pd7 15.Lxc5 Dxc5
Noodzaak, na bxc5 volgt Txb7.
16.Pc2 Lxf3 17.Lxf3 Ta7
Wit heeft toch zijn doel bereikt,
namelijk controle over de diagonaal.
18.e3 Pde5
Als wit nu op d4 slaat volgt
uiteraard eerst Pxf3.
19.Lg2 dxe3 20.Txe3 Td8 21.De2
Pc6 22.h4 Pge7 23.Le4
Wit maakt zich op voor een aanval
op de koningsvleugel.

36…Td1+ 37.Kh2
Kg2 is ook niet goed: Df1, Kf3, Td3
37…Th1!+ 38.Kxh1 Df1+ 39.Kh2
Dxf2+ 40.Kh3 Df1+
Remise, want na Kg4 speelt, is het
mat dmv h5 !
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Typisch Promotieklasseschaak
xxxx xxxx

genoeg voor handhaving. Maar helemaal gerust waren we toch niet, want
het blijft gek met dat schaken: een
nederlaag is nooit helemaal ondenkbaar…

Voor wie het niet allemaal zo precies gevolgd heeft: in de laatste, gezamenlijke competitieronde stond
voor het Eerste de handhaving in de
Promotieklasse op het spel. Dat was
erg duidelijk, want we stonden op
de laatste plaats (met 5 mp) en de
num-mers 9 en 10 zouden degraderen. Wel was het fijn dat we
gingen spe-len tegen een medekandidaat voor degradatie die we volgens onze eigen inschatting aankonden – Amersfoort 3 (6 mp) – terwijl
twee andere degradatie-concurrenten – Oud Zuylen Utrecht 3 en
Soest 2 (allebei 5 mp) – juist tegen
clubs uit de top moesten.
We konden dus vooraf een mooi
scenario opstellen waarin die laatste
twee roemloos ten onder gingen en
wij onze wedstrijd wonnen, met als
gevolg een abrupte stijging naar de
zevende plaats.
In de meeste varianten op dit scenario was een gelijkspel ook nog

Toen het dan zover was bleef onze
wedstrijd – die op liveborden gespeeld werd – heel lang erg spannend en onduidelijk, terwijl bovendien Oud Zuylen en Soest zich erg
goed weerden. Soest ging uiteindelijk met 3,5–4,5 ten onder en Oud
Zuylen haalde zelfs een gelijkspel.
Ondertussen hadden wij allemaal van
die scherpe partijen met omkeringen
erin, zodat de volgers op internet
goed nagel konden bijten. Zoals Kees
op het forum schreef:
‘Ik heb het laatste uur gevolgd. Bij
Ernesto, Mike, Seth en [Timo], Henk
[…], vond ik het lang onduidelijk.
Sommige leken wel beter te staan,
maar er zat nog zo veel in, en op
bepaalde momenten dacht ik echt dat
het op sommige borden nog mis zou
gaan.’
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Ja, het waren typische voorbeelden
van Promotieklasseschaak: geen
goede partijen, maar zettenreeksen
samengesteld uit brokstukken van
goede partijen.

(Hoeveel dat team gaat lijken op het
huidige Eerste is natuurlijk nog een
open vraag. Ben erg benieuwd naar
de inventarisatie van het Bestuur!)
Het extra puntje van Oud Zuylen,
dat hen van degradatie redde,
maakte voor ons niet uit. De
pechvogels waren Soest en onze
tegenstanders.

De breuklijnen zijn natuurlijk de
momenten dat een van de spelers
een belangrijke zet totaal buiten
beschouwing laat, zodat de partij
een abrupte wending krijgt.

Gezien de uitgelaten sfeer na de
wedstrijd leek me, toen Kees
opperde in het clubblad iets met al
die spannende partijen te doen, dat
er weleens echt een uitgebreid
schaakartikel in kon zitten.

Toch had ik al ongeveer halverwege
de wedstrijd het gevoel dat het goed
zou komen. Misschien omdat ik het
team langzamerhand een beetje ken.
Het liep zelfs nog beter af dan ik
dacht. De vijf genoemden wonnen
allemaal hun partij, waardoor we
zelfs onze enige ruime overwinning
van het seizoen boekten: 5,5–2,5.
Dus zoals we gehoopt hadden dat de
gezamenlijke laatste ronde in de
Promotieklasse zou gaan, zo was die
ook gegaan: we werden zevende!

Maar hoe gaat dat: tegen het
moment dat de deadline nadert is het
enthousiasme van het moment
alweer weggezakt en voor zover er
aandrang om te analyseren is
geweest, hebben de dagelijkse
zorgen die ondertussen verdrongen.
Ik zal dus alleen m’n eigen partij
geven. Die kan in avontuurlijkheid
wel heel goed model staan voor die
van de anderen.

Dat is niet, zoals sommigen dachten,
opeens zinloos geworden doordat
volgend seizoen de Vierde Klasse
KNSB van start gaat, want door
onze handhaving heeft De Rode
Loper het recht om een team voor
die klasse in te schrijven.

xxxx xxxx – xxxx xxxx
1.d4 f5 2.Pc3 Pf6 3.Lg5 e6 4.e4
fxe4 5.Pxe4 Le7 6.Lxf6 Lxf6
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Ik had al bijna een alledaagse zet als
7.Pf3 gespeeld toen me inviel dat ik
ergens ooit iets leukers had gezien.
7.Dh5+! g6
Zwart speelde deze en zijn volgende
zet heel snel. Hij dacht
waarschijnlijk dat ik gewoon een
pion had weggegeven.
8.Dh6 Lxd4?! 9.0–0–0
Nu begon hij lang te denken – te laat,
want zwart staat al heel bedenkelijk.

9...Lf6
(ed: Walter Champion speelde
9…Pc6 met als gevolg 10.Pf3 Lf6
11.Lb5 De7 12.The1 Lg7 13.Df4 d6
14.Txd6 Tf8 15.Txc6 Txf4 16.Txe6
Ld7 17.Pd6 Kf8 18.Txe7 Lxb5
19.Pxb5 Lxb2 20.Kxb2 Tb4 21.Kc1
Txb5 22.Txc7 en zwart gaf op.)
10.h4!
Zwart geen tijd geven om zich te
organiseren.
10...Kf7?! 11.h5 d5
Hoewel dit niets dreigt is het toch
een goede zet. Voor perfect geluk
van wit was namelijk alleen nog
12.Ld3 nodig, en dat kan nu niet
meer.

Weer thuis zag ik in het openingenboek dat de zetten tot hier toe kwamen uit een simultaanpartij van Tal,
die ik een paar maanden eerder had
bekeken (ed: dat was in 1988 Tal
speelde tegen Walter Champion.)
Theorie studeren loont dus gelukkig!

Tegelijkertijd komt zwart wat verder
richting ontwikkeling.
12.Pf3 Lg7
Uitdaging: durf je je eigen dame in te
sluiten?
13.hxg6+ hxg6

Hoewel, zie de opmerking over de
brokstukken en de rest van de partij.
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‘Hee, dat kan toch helemaal niet?
Want na 15.Dxg6 dreigt 16.Df7# en
dus heeft zwart geen tijd om mijn
toren op h1 te pakken. Dekken van
f7 helpt ook niet: 15...De7 16.Txh8+
Kxh8 17.Dh7#.’ Even later drong de
vreselijke waarheid tot me door:
15...Txh1 levert de zwarte koning
een schuilplaats op h8… Gelukkig
zat er nog een soort van oplossing in
de stelling.
15.Dxh8+
Een paar minuten eerder, toen ik nog
niet wist wat ik had aangericht en
net naar m’n bord liep om te zien
wat voor zet Zwarthad gedaan,
kwam de invallende Fred Lucas –
die die zet al op de monitor gezien
had en aannam dat hetzelfde voor
mij gold – grijnzend naar me toe.
‘Wat grappig,’ zei hij, ‘je speelt
precies het soort combinatie waar
we het vlak voor de wedstrijd nog
over hadden: wit geeft z’n dame
voor een stuk op h8 om dan met een
paardvork op f7 weer een dame
terug te winnen.’ Hoewel ik me dat
gesprek goed herinnerde begreep ik
niet wat hij bedoelde, want zoiets
was ik helemaal niet van plan.
Toen ik ging zitten en de ramp op
het bord constateerde, scheelde het
natuurlijk wel iets in het hartverzakken dat hij me per ongeluk al op de
uitweg gewezen had…

14.Pfg5+
Uitdaging aangenomen. Op zich is
dat ook terecht. Zoals ik het doe is
het alleen wel een blunder, ‘geïnspireerd’ door de fata morgana’s die
Henk Dissel dit seizoen in het Eerste
zoveel punten hebben gekost.
14...Kg8!
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vage hoop op remise, toen ik een
veel betere zet ontdekte.
19.Te1!
Met de pointe dat wit na 19...Kf6
20.Txe4 Ke7 21.Pxe6 Lxe6 zijn stuk
met 22.Lc4 terugwint. Mijn
tegenstander schrok hier zo van dat
hij mijn stommiteit van een paar
zetten eerder compenseerde.
19...Pd7??
In feite zijn dit zelfs twee blunders
in één, want de arme Marcel zag zijn
fout al op het moment dat hij zijn
paard (dat hij naar f8 had willen spelen) optilde. Op dat moment had hij
dus nog 19...Pa6 of Pc6 kunnen
doen – ook niet mooi, maar wel met
een nog speelbare stelling. Hij
schrok echter zo dat hij niet meer op
dat idee kwam.
20.Pxe6+
Heerlijk om na die ellende drie
pionnen achter elkaar te kunnen
slaan! Ik vind het wel iets voor een
draadje ‘Wie pakte de meeste
pionnen achter elkaar’ op het forum.
Vier pionnen is genoeg voor het
record, schat ik in, en de winnaar
wordt Henk Dissel.
20...Kf6 21.Pxc7 Tb8 22.Txe4
En al zwarts verdere pogingen om
verwarring te stichten mochten niet
meer baten. We waren kampioen!

15...Lxh8 16.Txh8+ Kxh8 17.Pf7+
Kg7 18.Pxd8

Dat dit allemaal bleek te kunnen was
een grote meevaller. Het was alleen
jammer dat ik op zet 14 – om achteraf volkomen irrelevante redenen die
met de situatie na 14...Kf8 15.Dxg6
te maken hadden – niet met het
andere paard schaak had gegeven
(14.Peg5+). Dan hadden we nu
dezelfde stelling gehad, maar met een
paard op f3 in plaats van e4. En was
ik dus een stuk voor gebleven.
18...dxe4
Bij het nadenken over de meest voor
de hand liggende zet, 19.Lc4, brak
me voor de tweede keer het koude
zweet uit. Zou het paard er eigenlijk
wel levend uitkomen als zwart Kf6
en Ke7 speelde en dan bijv. b6 en
Ld7? Ik zag het al uitdraaien op een
lange, sombere verdediging met een

Pardon, niet gedegradeerd!
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Barneveld 2 – UCS De Rode
Loper 2
Jos Heesen

Na het aanstellen van de wedstrijdleider (die het niet helemaal duidelijk was of hij zowel voor de damals de schaakwedstrijd was aangesteld!) konden we beginnen.
Voor zover ik het gezien heb, heeft
hij noch bij de dammers, noch bij
ons hoeven in te grijpen.
Peter Das was als eerste klaar op het
4e bord. Zijn tegenstander koos na
de openingszetten direkt voor een
herhaling van zetten die Peter alleen
met desastreuze gevolgen zou
kunnen ontlopen, dus toch maar
niet: remise en om 21:00 uur klaar
om naar huis te gaan. Kort daarop
viel er een 0 aan onze kant: Thomas
Ploemacher mishandelde een Siciliaan en werd daarvoor bestraft. Ik
zag hem wat later in de bar achter
zijn laptop mismoedig de partij
analyseren samen met SM Meester
Fritz. Toen keerde de rust in het
zaaltje weer terug. Ook dammers
kunnen muisstil zijn, zo bleek. Dit
gaf mij de gelegenheid eens rustig
rond te kijken.

De Barneveldse Dam en Schaak
Club deed zijn naam eer aan. Toen
we om precies 19:30 binnen
kwamen zagen we in het zaaltje
naast de bar 8 dam- en 8 schaakborden gereedstaan. We mochten
echter nog niet naar binnen want het
bestuur was nog aan het vergaderen.
Een kwartiertje later was het dan
toch ze ver: we konden beginnen.
We traden aan zonder onze Teamcaptain Hendrik, die 2 lange latten
prefereerde boven 64 velden. Almer
was zo vriendelijk om zijn plaats in
te nemen en Marcel nam de teamleider honneurs waar.
Het was in deze wedstrijd toch wel
zaak om minimaal één wedstrijdpunt
te pakken, willen we met de
komende zware tegenstanders nog
voor de boeg uit de gevarenzone
(degradatie!) blijven.
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Het zaaltje was blijkbaar multifunctioneel en werd ook door een
groepje biologie enthousiastelingen
regelmatig bezocht. Zo hing rechts
van mij een muurplaat met Het
groeiproces van pink tot melkoe (let
op: dit is geen spelfout mijnerzijds,
maar verkeerde zuinigheid met K’s
van de opsteller van de muurplaat).
Diverse koeien op die plaat keken
me schaapachtig aan.
Draaide ik mijn hoofd daarna 45
graden naar links, werd ik aangestaard door een opgezet exemplaar
van de Bruine Kiekendief.
Weer 45 graden verder zag ik een
muurvitrine met daarin wel honderd
opgeprikte vlinders, torren, spinnen
en kevers. Ze zagen er allemaal nog
redelijk fris uit, zodat ik me afvroeg
of die insecten er levend opgeprikt
worden, en zo niet, hoe blijven ze
dan zo fris? Waarom vergaan ze niet
tot stof zoals alle andere levende
wezens?

Versteeg-Heesen, na de 21e zet van wit

De witte dreiging is duidelijk: hij wil
22.Txa5… spelen en dat stelt zwart
voor de keuze om de dreiging te
pareren met 21…Ta7 of te kiezen
voor een tegenaanval met 21…h5. Ik
koos voor het eerste vanwege de
redenering dat na 21…h5, wit
22.Kh1… speelt en ik daarna toch
nog iets aan de oorspronkelijke
dreiging moet doen. Met 21…Ta7
houd ik de dreiging …h5 toch nog
achter de hand (en zei Nimzowitsch
al niet dat de dreiging sterker is dan
de uitvoering?).

(Genesis 3-19: “In het zweet uws
aanschijns zult gij brood eten, totdat
gij tot de aarde wederkeert, dewijl
gij daaruit genomen zijt; want gij zijt
stof, en gij zult tot stof wederkeren”)

Het is grappig om te constateren dat
ik, alleen al in dit fragment, kan zien
wat het verstrijken der jaren met je
spel doet: “vroeger” had ik vrijwel a
tempo 21…h5 gespeeld, maar nu,
ouder en wijzer, houd ik die zet nog
even achter de hand en let meer op
mijn verdediging 😊.

Maar goed, geen tijd voor dergelijke
beslommeringen, er moet gewonnen
worden, dus draaide ik mijn hoofd
naar het schaakbord voor me.
En daar zag ik de volgende stelling:
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Almer hield het hoofd koel toen zijn
tegenstander een combinatie opzette.
Daarin offerde hij een dame en de
slotzet zou een aftrekschaak met
paardvork op koning en dame zijn,
zodat hij de dame weer terugwon.

Op de andere borden waren ook
ongeveer gelijkstaande stellingen
ontstaan. Voor Peter Hoogakker en
zijn tegenstander reden om tot remise
te besluiten.
De stellingen van Almer en Victor
zagen er evenwel veelbelovend uit!
Een uurtje later kon ik mijn partij
uitmaken met een “petit combinaison” zoals Capablanca dat zou
noemen:

Maar hij had niet voorzien dat Almer
zijn dame kon “redden” door de
schaakgevende toren te slaan. Balans
aan het eind van de combinatie:
zwart kreeg een pion, maar wit een
toren. Einde oefening.
De stand was nu 3-3 en Marcel en
Erik waren nog bezig. De stelling
van Erik gaf niet veel hoop, dus
Marcel deed een poging om het
onderste uit de kan te halen. Maar,
als zo vaak, krijg je dan het lid op je
neus… ☹ : 4-3.
De tegenstander van Erik leefde
inmiddels slechts op zijn increment
van 10 seconden en kon in die
beperkte tijd geen winstplan vinden.
Ik moet zeggen dat ik dat ook niet zo
een, twee, drie zag. De partij werd
derhalve remise.

Versteeg-Heesen, na de 45e zet van wit

Er volgde 45…Txe4 46.Kf3 Txe1
47.Txe1 Lxc3 en wit gaf op; de apion is niet meer te stoppen.
Toen ik na een korte analyse met
mijn tegenstander weer terug in het
zaaltje kwam, zag ik Victor
(weliswaar in tijdnood) in een
paardvork trappen.
Hij spartelde nog een tijdje door,
maar moest zich uiteindelijk bij het
onvermijdelijke neerleggen.

En met de treurigste uitslag van
allemaal, 4.5-3.5 (zodat elke speler
die niet won, het idee heeft dat het
aan hem gelegen heeft), konden we
weer huiswaarts.
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Johan van Hulst - clubkampioen
UCS 1937-1938

Vrije Universiteit, waar hij hoogleraar Pedagogiek was. Hij doet zelf
de deur open en begroet mij hartelijk. Hij stelt mijn bezoekje duidelijk
op prijs. Hij informeert verschillende malen belangstellend naar de
club en is blij verrast als ik hem ons
jubileumboek overhandig. Zijn
naam staat bij het overzicht van de
club-kampioenen. Ik heb ook oude
notulen meegebracht. Daarin spreekt
voorzitter Heutink van UCS hem toe
tijdens de overhandiging van de
kampioensbeker, die van Hulst
geheel terecht heeft gewonnen omdat hij duidelijk te sterk was voor de
andere clubleden. Spijtig, aldus de
voorzitter, dat van Hulst weer afscheid van de club moet nemen
wegens het aanvaarden van een
betrekking in Amsterdam.
Geamuseerd hoort de 95-jarige het
aan. Daarna steekt hij zelf van wal,
in heldere, goed geformuleerde
zinnen en rijkelijk puttend uit een
ijzeren geheugen.

Op het forum werd melding gemaakt
van het overlijden van een bekende
clubkampioen, Johan van Hulst.
Kees Volkers zocht hem in 2006 op
en maakte onderstaand verslag:
--Bij het afgelopen Coruskampioenschap voor ex-parlementariërs
baarde de 95-jarige Johan van Hulst
opzien door gedeeld eerste te
worden. Van Hulst won dit
kampioenschap al verschillende
malen. In schaakmagazine van deze
maand staat een interview met deze
bijzondere persoon, die behalve
schaker ook emeritus hoogleraar,
oud-Eerste Kamerlid, ex-Europarlementariër en gedecoreerd
verzetsheld is. In schaakmagazine is
daarover meer te lezen. Wat daar
niet wordt vermeld is dat van Hulst
tussen 1936 en 1938 lid is geweest
van UCS (De Rode Loper) en daar
in 1938 clubkampioen werd2. Oud
Rode Loper René Bontrop maakte
mij daar op attent. Dus toog ik naar
Amstelveen om ons oude clublid op
te zoeken en een en ander te horen
over de schaakjaren dertig, de
beginjaren van UCS De Rode Loper.

Oudewater
‘Ik leerde schaken toen ik twaalf
was’, begint van Hulst, ‘van een
oom, die er zelf eigenlijk niet veel
van kon. Omdat ik verder geen
tegenstanders had, speelde ik vooral
schaakpartijen na uit de krant. Toen
ik 15 was meldde ik me aan bij een
club, maar dat duurde niet lang,

Johan van Hulst woont nog op
zichzelf, in een flat niet ver van de
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Ik vraag hem hoe dat toen ging, van
Oudewater naar Bussum. Automobielen waren schaars, snelwegen
ontbraken, op sommige plaatsen
werd nog tol geheven. Maar het was
geen enkel probleem, volgens van
Hulst, er waren altijd wel mensen
met auto’s. ‘Maar je kwam vaak
diep in de nacht thuis. En dan de
volgende dag vroeg weer bijbelles
geven. Als je dan ’s ochtends het
schoolplein op kwam, kwamen al
die leerlingen op je af: Meester, hoe
heeft u gisteren gespeeld? Ja, dat
was altijd erg leuk.'

want ik kon de contributie niet
betalen.
Toen ik achttien was kon ik beginnen als onderwijzer in Oudewater.
Daar heb ik toen in 1930 met een
aantal mensen schaakclub Kijk Uit
opgericht. Hoewel ik nooit tegen
spelers op niveau had gespeeld,
maar wel veel van de theorie wist,
en op de club iedereen inmaakte,
ben ik begonnen met schaakles te
geven. Dat werd met veel enthousiasme gevolgd. De eerste wedstrijd
voor de schaakbond was een uitwedstrijd tegen Doorn. Daar gebeurde wat daarna nooit meer vertoond
is: we wonnen met 0-10!’
De ogen van van Hulst glinsteren.
Ze werden dat jaar meteen
kampioen, de laatste wedstrijd was
tegen Bussum 3, weet hij nog. Ja, er
waren heel aardige schakers in
Oudewater en hij kent de namen nog
allemaal! Ik geloof hem graag. Ik
vraag hem of de naam Jo Koren hem
nog iets zegt.
'De bakkerszoon!' reageert van Hulst
onmiddellijk. 'Die speelde in het
tweede team.'
Ik sta versteld. Jo Koren zou een
eigen bakkerszaak beginnen in
Utrecht en stapte toen over naar
UCS. Zoon Hans Koren was eveneens jarenlang prominent lid.3
2
3

Bekend
Ondertussen begon men Johan van
Hulst in de regio een beetje te kennen. Zeker na de wedstrijd van Kijk
Uit tegen het Utrechtse Oog in Al.
Deze club had voor het eerste bord
Ir. van Steenis weten te strikken, de
latere voorzitter van de Schaakbond.
'Die speelde toen al voor het
Nederlandse Kampioenschap en in
het Nederlandse team, en ik moest
dus tegen hém! Ik verloor die partij
met zwart door tijdsoverschrijding
in moeilijke stelling. Maar van
Steenis was geïmponeerd door mijn
spel. Hij vroeg toen of ik voor het
Stichts Gooische tiental wilde
spelen. Dat bestaat nu niet meer,

In het jubileumboek staat 1937 vermeld.
Hans Koren speelt nu bij Nieuw Amelisweerd (en is weer lid! JH)
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maar dat waren de tien sterkste
spelers van de onderbond uitgezonderd die van Utrecht I.'
Van Hulst scharrelt wat in papieren
en haalt een krantenverslag uit 1935
tevoorschijn van een wedstrijd
tussen de Stichts Gooische en de
Amsterdamse Schaakbond. Aan
bord drie zie ik een zekere C.
Janssen van UCS. Aan bord 1 van
Hulst, die remise speelt tegen de
grote van Scheltinga.
'Ja, daar ben ik nog altijd trots op',
lacht van Hulst. 'Van Scheltinga
kwam toen net terug uit Buenos
Aires, waar die remise had gespeeld
tegen Aljechin. Ach ja, dat was in de
tijd dat ik nog kon schaken, ha ha.'

Buiter, die herinner ik me ook nog.
Weet u daar wat van, van Buiter?' Ik
knik. E. Buiter is diverse malen
clubkampioen geweest. Maar hij
was eveneens overtuigd NSB-er
'Tja, toch was het een aardige man,
en een goed schaker ook. Ja, hoe
gingen we daar binnen de club mee
om? Geaccepteerd, maar gereserveerd. We hadden geen enkele
behoefte om hem buiten spel te
zetten, maar we bewaarden wel
afstand: geen vriendschap.'
Van Hulst blijkt nog verbluffend
veel te weten over zijn Utrechtse
schaaktijd, hoewel die maar kort
heeft geduurd. 'Toen ik bij UCS
kwam, was ik wel een beetje verlegen met de situatie', vertelt hij.
'Van Baaren stond toen op nummer
1 en toen werd geopperd dat ik met
hem een match zou spelen voor een
plek aan het 1e bord. Ik zei natuurlijk dat van Baaren gewoon op het
eerste bord kon spelen, maar het
ging allemaal erg serieus toen hè,
dus moest ik een match spelen van
drie partijen. Die won ik alle drie.
Ook heel aardige man, van Baaren,
een beetje doof. Wind, die heb ik
ook nog gekend. Sterke schaker. Die
studeerde toen meen ik voor arts en
is daarna naar Friesland gegaan.’5

Utrecht
Kort daarop kreeg van Hulst een
aanstelling in Utrecht, waar hij zich
aanmeldde bij UCS.
'Dat kwam door Cees Janssen, die
zat ook in het onderwijs en die
kende ik. Sterke speler. Ik heb toen
de clubavond bezocht en de sfeer
stond me erg aan. Professor van
Rijn, hoogleraar theologie was ook
lid, en van Baaren, die kende ik ook,
die was nog burgemeester geweest
in de buurt van Willeskop.4 De
tweeling van Genderen, die kwam
uit Veenendaal, aardige jongens; en

4

In de Jubileumbalans 1990 wordt een Van Baaren opgevoerd als eigenaar van een feestwinkel, wat door van
Hulst met klem wordt ontkend.
5
Wind wordt in het jubileumboek nog genoemd als waarschijnlijk sterkste speler uit de clubhistorie.
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Van Hulst signeert hier het boek over hem voor zijn 100ste verjaardag:
“Een levenlang schaak als sublieme bijzaak”

Ik vraag hem naar Euwe-Aljechin.
Hoe was dat om mee te maken?
'Ja, die partijen werden steeds in een
andere plaats in Nederland gespeeld.
Ik ben bij verschillende daarvan
aanwezig geweest. Helaas niet die
beslissende avond in Amsterdam.
Maar wel in Gouda bijvoorbeeld.
Daar ben ik niemand minder dan
Emanuel Lasker in levende lijve
tegengekomen, die was daar met
Ward Schelfhout.
Ik vroeg toen aan Schelfhout of ik
de grootmeester een vraag mocht
stellen. Nou, toen stelde ik de zeer

originele vraag: "Wie denkt u dat
deze match gaat winnen?" En toen
zei hij tegen mij: "Bij het tempo dat
de heren nu spelen geef ik Aljechin
de beste kans, maar zou het een
langzamer tempo zijn, dan gaf ik
Euwe de beste kansen.” Ja, die
match gaf een enorme impuls aan
het schaken in Nederland, bij
Bellevue stonden honderden
mensen op straat om op de uitslag
te wachten.
Dat kun je je nu niet me er
voorstellen. Er zijn toen ook veel
schaakclubs opgericht.'
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Ik vraag van Hulst waarom zijn
schaakcarrière is gestokt, hij was
een veelbelovend talent. ‘Ik heb aan
het eerste bord van het StichtsGooische tiental diverse coryfeeën
tegenover me gehad: Mühring,
Spanjaard, van Scheltinga,
Stumpers, etc. Mijn eindscore was
50%. Ed Spanjaard, die ook journalist was, schreef een aantal keren
enthousiast over mijn spel. Zo raakte
ik een beetje bekend. Wonderlijke
snuiter, die Spanjaard, veel praatjes,
maar leuke schaker. Hij heeft nog
een paar keer van Donner gewonnen. Hij is achter het schaakbord
gestorven. Weet je wat er op zijn
notatiebiljet stond? "Laatste partij".
Dat had hij erop geschreven voordat
de partij begon.
'Ik kreeg toen twee uitnodigingen
van de KNSB: een om deel te
nemen aan de voorronden voor het
Nationaal Kampioenschap en een
vraag of ik mij eventueel beschikbaar wilde stellen voor het landentoernooi in Warschau. De eerste
twee wedstrijden van de voorronden
won ik vlot. Toen kreeg ik het programma van het kampioenschap te
zien: 14 wedstrijden, overdag! En
daarna Warschau: dat duurde drie
weken! Nou, dat kon niet. Waar
moest ik van leven? Je kreeg nog
geen halve cent vergoeding, je
moest zelf je reis betalen! Ik zal

eerlijk zijn: ik had goed de pest in.
Toen heb ik besloten dat ik nooit
meer met een kampioenschap mee
zou doen, dat ik alleen nog clubschaker zou blijven.
‘Kijk, Euwe had een goede baan als
leraar. En een schappelijke baas.
Maar toen hij voor het WK speelde
moest hij wel van 31 september tot
1 december vrij nemen zónder
behoud van salaris! Om
pensioenbreuk te voorkomen heeft
Euwe zijn eigen pensioenbijdrage
doorbetaald. Op de dag dat Euwe
wereldkampioen werd, had hij nog
geen cent om de tram naar huis te
betalen. Hij had helemaal niets!
'Maar mensen als Scheltinga en
Cortlever, die ik beide goed gekend
heb, dat waren van die bon-vivants
hè, niet getrouwd, geen gezin. Theo
van Scheltinga was een briljant
schaker, maar maatschap-pelijk
kwam er niks van terecht. Rond
zijn veertigste was hij tot de diepste
armoede afgedaald, pas toen heeft
iemand hem aan een baantje
geholpen als portier bij de beurs!'
Amsterdam
Een schaakcarrière zat er voor
Johan van Hulst dus niet in. Wat hij
overigens maatschappelijk meer
dan goed zou maken. Toen hij naar
Amsterdam ging werd hij lid van
de Christelijke Schaakclub, die
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partij tegen Jan Nagel kreeg van
Hulst te maken met vermoeidheid en
moest hij in gewonnen stelling
remise geven. Uit zijn reactie blijkt
dat de 95-jarige nog niets aan
strijdbaarheid heeft verloren:
‘Ik heb spijt dat ik die Nagel heb
laten lopen. Ik had zwart, maar had
hem vanaf de opening in de tang. Ik
schoot zijn hele koningsstelling aan
flarden. Maar ja, het was al de derde
partij van de dag en opeens werd ik
heel moe. Het zal de leeftijd wel
wezen. Toen moest ik met twee
pionnen voorsprong remise geven.’

later in Caissa is opgegaan. Hij is
daar nog voorzitter geweest. Het
eerste wat hij deed was het woord
christelijk schrappen, wat opmerkelijk genoemd mag worden. Maar dat
vindt de trouwe CDA-er helemaal
niet.
‘Ik ben inderdaad belijdend christen
en ga nog iedere week naar de kerk.
Daarom vind ik bijvoorbeeld
christelijk onderwijs erg belangrijk.
Maar wat is er christelijk aan een
schaakclub? Behalve dat er in de
statuten staat dat het ten strengste
verboden is om tijdens het spel de
naam des Heren ijdel te gebruiken.
Nee, we hebben maar één keer
duidelijk voordeel gehad van het feit
dat we een christelijke schaakclub
waren en dat was in de oorlog. Toen
meldde zich plotseling een Duitse
officier om te vragen of hij lid kon
worden. Ik heb toen tegen hem
gezegd dat alleen belijdend
christenen lid konden zijn. Nou, dat
was hij niet. Dus zo hielden we hem
buiten de deur.’

De oude vos heeft daar nog altijd de
pest over in, zoveel is duidelijk.

Van Hulst schaakt nog altijd bij
Caissa. Hij heeft nooit meer aan een
kampioenschap meegedaan. Tot ze
hem in 1980 benaderden voor de exparlementariërs bij Hoogovens. Daar
doet hij sindsdien ieder jaar aan
mee. Dit jaar werd hij gedeeld eerste
met onder meer Jan Nagel (rating
rond de 1900). In de allerlaatste

Van Hulst in 2006
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Rode Lopers Combineren –
aflevering 22
Peter Das

een partij uit de interne. Wat in het
vat zit verzuurt niet, dus we gaan ze
tegenkomen in de volgende aflevering.

Enough about me… Let’s talk about
me! (Johnny Bravo)

Zoals gebruikelijk lopen de opgaven
weer in moeilijkheidsgraad op. De
eerste combinatie moet makkelijk in
het oog springen. Combinatie
nummer zes vergt veel meer
concentratie, doorzettingsvermogen
en misschien ook wel oploservaring.

De oproep in de vorige Balans en op
het forum om combinaties uit internetpartijen in te sturen heeft zes
fraaie stellingen opgeleverd. Zeer
fraaie, mag ik wel zeggen. Ze kwamen alle zes van een en dezelfde
inzender. Ikke. Dankzij mij krijg ik
toch maar weer een aflevering van
de combinatierubriek vol.
Dankmijwel!

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.

Ik heb besloten om voor deze aflevering een eenmalige prijs uit te
loven voor de mooiste combinatie.
Deze Rode Lopers combinatietrofee
gaat naar… mijzelf. De tweede,
derde, vierde, vijfde en de troostprijs
trouwens ook. Zes prijzen in een
klap, dat is een absoluut hoogtepunt
in mijn schaakcarrière. Mijn prijzenkast is in een klap meer dan verdubbeld. Ik ben mijzelf zeer erkentelijk
voor deze uitzonderlijke prestatie.

(ed: zullen we afspreken dat we
Peter niet teleurstellen, en hem
belonen voor zijn inspanningen om
elke keer weer deze rubriek te verzorgen, door hem te overladen met
voorbeelden uit onze eigen praktijk?)

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
er behalve ikzelf twee inzenders
waren. Hendrik en Peter H.
Dit waren echter partijen van
respectievelijk onbekende komaf en
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Stelling 1: zwart aan zet

Stelling 4: zwart aan zet

Stelling 2: wit aan zet

Stelling 5: wit aan zet

Stelling 3: zwart aan zet

Stelling 6: wit aan zet
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Schaakboeken per ELO niveau6
Jos Heesen

(Cheng)
4) Capablanca’s Best Chess
Endings (Chernev)
5) Chess Praxis (Nimozwitch)

Vaak krijg ik vragen over welke
boeken nu een bepaald ELO niveau
verder kunnen helpen. Wel, ik vond
deze lijst op de site
http://www.beginchess.com.

Chess Rating: 1700-1800
1) Art of Attack in Chess (Vukovic)
2) My 60 Memorable Games
(Fischer)
3) One Hundred Selected Games
(Botnnivik)
4) Understanding Chess Move by
Move (Nunn)

Chess Rating: 1200-1400
1) Chess Tactics for Students (Bain)
2) Logical Chess Move by Move
(Chernev)
3) Back to Basics: Tactics
(Heisman)
4) Winning Chess Tactics, revised
(Seirawan)
5) Silman’s Complete Endgame
Course (Silman)

Chess Rating: 1800-2000
1) How to Reassess Your Chess
(Silman)
2) Fire On Board (Shirov)
3) Fundamental Chess Endings
(Mueller)
4) Improve your Chess Now
(Tillman)
5) Dvoretsky’s Analytical Manual
(Dvoretsky)
6) Chess Strategy for Club Players
(Grooten)
7) Zurich International Chess
Tournament, 1953 (Bronstein)
8) Dvoretsky’s Endgame Manual
(Dvoretsky)
9) My System (Nimzowitch)

Chess Rating: 1400-1600
1) Modern Chess Strategy
(Pachman)
2) The Most Instructive Games of
Chess Ever Played (Chernev)
3) Chess Training Pocket Book
(Alburt)
4) Chess Exam and Training Guide
(Khelmenitsky)
Chess Rating: 1600-1700
1) The Amateur’s Mind (Silman)
2) Alekhine’s Best Games
(Alekhine)
3) Practical Chess Exercises

Ik heb de boeken die mij echt
geholpen hebben gecursifeerd, wat
vinden jullie?

6

Eerder gepubliceerd op het Forum, maar dit is ook interessant voor Rode Lopers die niet op het Forum
komen.
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Oplossingen Rode Lopers
combineren – aflevering 22

Stelling 2: peterad – peke75
Online snelschaakpartij chess.com (5
minuten), 30 april 2018
Stelling 1: cerebrodemono peterad
Online snelschaakpartij chess.com
(5 minuten), 30 april 2018

1. Te7! De toren op f7 staat gepend.
Zwart moet zijn dame inleveren.

Eerder in de partij had zwart een
loper geofferd in ruil voor een
geweldige aanval.
Inmiddels heeft hij al een toren
moeten inleveren. In de ruines die
overblijven kan zwart het snel
afmaken. 1… Lg3+ 2.Kd1 Pf2+
Goed dat je damewinst heb
gevonden, maar had je ook gezien
dat het mat gaat? 3.Ke1 (op 3.Kc2
volgt 3…Dd3 mat!) 3…Pxg4+
4.Kd1 Pe3 mat.

Stelling 3: sergei1960 - peterad
Online snelschaakpartij chess.com (5
minuten), 3 april 2018
De liefhebber (lees Timo) herkent
wellicht de openingscontouren van
De Olifant.
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Wit heeft keurig meegewerkt aan het
zwarte experiment. 1…Lxh2
2.Kxg2 Pg4+ wit doet er hier het
beste aan om het paard te slaan. Hij
ruilt zijn dame voor 2 lichte stukken.
3.Dxg4 Lxg4. 3.Kg3 was wat in de
partij gespeeld werd. Of een
loperoffer op h2 of h7 goed is, hangt
altijd grotendeels af van de vraag of
de verdedigende partij zijn koning
naar voren kan spelen. Hier is het
antwoord overduidelijk. 3…Dd6+
4.Kh4 Dh2+ 5.Kg5 mat. Wit kan
om het uit te stellen de loper nog
tussen-plaatsen (4.Lf4), maar dat is
uitstel van executie.

3.Txg2 Td1+ 4.De1 Txe1+ 5.Tg1 en
mat op de volgende zet.) 3.Txg2
Td1+ 4.De1 Txe1 mat.

Stelling 5: peterad - profilerbg
Online snelschaakpartij chess.com (5
minuten), 11 januari 2018
1.Tg6! Pxf3 2.Tg7+ Kh8 3.Tgxf7+
het paard komt net te laat. 3.Pxe5
Txf8 mat.

Stelling 4: yosef1958 – peterad
Online snelschaakpartij chess.com
(5 minuten), 15 maart 2018
1…Df2!! Klassiek! Kwetsbare
achterste rij. 2.Tg1 Dxg2+ (2…Lxg2
kan ook, maar duurt een zet langer.
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1.Pce7+ Txe7 Waarschijnlijk doet
zwart er beter aan het paard niet te
slaan, maar ook dan staat hij totaal
verloren (1... Kh7 2.Pxc8 Txc8 wit
staat een stuk voor met allerlei
dreigingen zoals Pd7 gevolgd door
Df5+) 2. Dg4! de pointe.
De dame dreigt mat op g7 en kijkt
tegelijkertijd naar de toren op c8. 2...
Kf8 3. Dxg7+ Ke8 4. Td1 Er is
geen ontsnapping meer.

Stelling 6: peterad – johnboy1
Online snelschaakpartij chess.com
(5 minuten), 3 april 2018
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