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   Colofon 

De Balans is het clubblad van 
UCS De Rode Loper en 
verschijnt minimaal 4x per jaar. 

Kopij kun je sturen naar : 
redactie@ucsderodeloper.nl 

Redactie : 
- Peter Das 
- Jos Heesen 
- John Temming 
- 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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In deze Zomer editie is er 
een extra pagina met dia-
grammen om de schaakloze 
zomer mee te vullen. 
 
Qua verdere inhoud komt 
e.e.a. bekend voor: over de 
tegenstanders van Morphy, 
het combineren van Rode 
Lopers, Sreklov, Rode 
Lopers in de Pers, maar 
geen verslagen van Externe 
wedstrijden… Hebben we 
geen interessante matches 
gespeeld? 
 
Ben Westerman vind 
voldoening in het maken 
van Quizen. In dit nummer 
eentje die onze club als 
thema heeft. 
 
In de Analyse rubriek laat 
Arend van de Lagemaat 
zijn licht schijnen over een 
ongebruikelijk finachetto in 
zijn recente partij.  
 
Omdat er zoveel gecombi-
neerd wordt in dit nummer, 
ook een verhaal over de 
man die als eerste allerlei 
combinatiemotieven uit-
vond: Gioachino Greco. 
 
Veel leesplezier en een 
fijne zomer gewenst! 
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Morphy’s tegenstanders – 
Harrwitz 
Jos Heesen 
 
Daniel Harrwitz werd geboren in 
Breslau, toen Duitsland, nu Wroclaw 
in Polen, op 29 April 1823.  

 

 
Daniel Harrwiz (1823 – 1884) 

 

We moeten hem niet verwarren met 
Bernhard Horwitz eveneens een 
Duitse schaakmeester : 

 

 
Bernhard Horwitz (1807 – 1885) 

Of de Amerikaanse schaker Al 
Horowitz die in 1907 werd gebroren 
en waarover ik al eerder schreef 
(“Horrorwitz”). 

 

 
Al Horowitz (1907 -1973) 

 

Toen Harrwitz 22 was, verhuisde hij 
naar Parijs en werd een regelmatige 
gast in Café de la Régence, waar hij 
faam verwierf met zijn blindschaak. 
Een jaar later verhuisde hij met 
Lionel Kieseritzky naar Londen en 
slaagde er in om een match met 
Howard Staunton te arrangeren. Het 
zou gaan om 21 partijen, waarbij 
remises niet tellen, opgedeeld in 3 
secties van 7. De eerste sectie met de 
conditie Pawn & two moves; de 
tweede sectie Pawn & one move; en 
de laatste sectie zonder condities. 
Deze vreemde condities resulteerden 
in een nog vreemder resultaat. 
Staunton won de eerste sectie (Pawn 
& two) met 4-3; Harrwitz won de 
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tweede sectie (Pawn & one) met 6-1; 
en Staunton won de laatste sectie 
met 7-0. We moeten ons wel be-
denken dat op dat moment Staunton 
op het hoogtepunt van zijn schaak 
carrière stond en Harrwitz nog maar 
aan het begin ervan. Een anekdote 
van die match, die ook een kijkje 
geeft op het karakter van Harrwitz, 
gaat als volgt: Staunton verloor in 
een van de partijen ongewild een 
pion en in de zetten daarna bleef hij 
voor zich uit mompelen:  
“I have lost a pawn”.  
Op een gegeven moment wenkte 
Harrwitz de ober en zei:  
“William, will you kindly look about 
the floor for a pawn. Mr. Staunton 
has just lost one” 
In 1848 speelde Harrwitz in Breslau 
een match met de, toen nog onbe-
kende, Adolf Anderssen. De match 
zou gaan om “the best out of eleven” 
maar toen het 5-5 stond, besloten de 
heren het daarbij te laten. Gedeel-
telijk vanwege dit resultaat werd 
Anderssen uitgenodigd voor het 
London 1851 toernooi, maar 
Harrwitz niet. Het kan zijn dat dit 
kwam doordat het toernooi werd 
gesponsord door de St. George 
Chess Club, ofwel Howard 
Staunton's club, en dat de rivaliteit 
met Staunton een reden kan zijn. 
1853 werd een interessant jaar voor 
Harrwitz. Johann Löwenthal (die we 
al eerder in deze serie voorbij zagen 

komen) daagde hem uit voor een 
match. Dit zou een match worden 
met de grootste come-back uit de 
schaakhistorie. De match zou gaan 
om 11 gewonnen partijen, 
Löwenthal verloor de eerste 2, maar 
won de volgende 7. Harrwitz 
fingeerde gezondheidsproblemen en 
nam een paar dagen vrijaf om naar 
Brighton te gaan. Volgens de match 
regelementen verloor hij, door niet te 
verschijnen, weer 2 partijen, zodat 
de stand dus 9-2 in het voordeel van 
Löwenthal werd. Maar de Brighton-
break moet Harrwitz goed gedaan 
hebben: van de 19 partijen daarna 
won hij er 9 en Löwenthal 1, zodat 
de eindscore 11-10 in het voordeel 
van Harrwitz werd! 
In 1856 verhuisde Harrwitz weer 
terug naar Parijs en werd de club 
professional van Café de la Régence. 
Zijn eerste belangrijke tegenstander 
in een match was Jules Arnous De 
Rivière; hij won die match met 5-2. 
 
Maar toen kwam Morphy… 
 
Morphy’s secretaris, Frederick 
Edge, wist dit te melden over 
Harrwitz:  
“His opponents are generally 
visitors to the café, not the habitués; 
for these last have taken great 
dislike to his very offensive manner, 
and will not contend with him. They 
say, too, that he evinces an improper 
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desire to win, and, in consequence, 
will only give odds of pawn and 
move, when he could well afford 
pawn and two, and the knight 
instead of the rook. In my character 
of historian, I am bound to state that 
the feel was very intense at the 
Régence in favor of Morphy, and 
many the prayers that Harrwitz 
might succumb to him.” 
 
Toen Morphy Harrwitz vroeg om 
een match te spelen, was het ant-
woord zo ontwijkend dat Morphy 
tegen Frederick fluisterde:  
“He won't play a match”.  
Maar omdat er zoveel omstanders 
waren, zag Harrwitz zich gedwongen 
om wel een off-hand partij voor te 
stellen. Harrwitz kreeg wit en 
speelde een Algaier Gambiet, dat hij 
na een lange partij wist te winnen. 
Harrwitz was er nu van overtuigd dat 
hij Morphy kon hebben en ging 
akkoord met het spelen van een 
match. En zo begonnen ze op 5 
september en Harrwitz won de eerste 
partij. En, zoals Edge noteerde:  
“to the disgust of all those about, 
Harrwitz took Morphy’s hand and, 
feeling his pulse, called out to the 
crowd: “Well it is astonishing! His 
pulse does not beat any faster than if 
he had won the game.”  
En ook de tweede partij werd door 
Harrwitz gewonnen. 

Toen La Rivière met Morphy en 
Edge terug naar hun hotel liep, 
vertelde hij hen dat sommigen in La 
Régence ongerust begonnen te 
worden omdat zij veel geld hadden 
gezet op een match overwinning 
voor Morphy. Volgens Edge schoot 
Morphy toen in de lach en zei:  
“How astonished all these men are 
going to be. Harrwitz will not win 
another game.” 
En hij hield woord: de volgende 3 
partijen werden door Morphy ge-
wonnen! Wat als consequentie had 
dat Harrwitz om tien dagen uitstel 
vroeg vanwege gezondheidspro-
blemen. Die weerhielden hem echter 
niet om in het Café de La Régence 
die gehele rustperiode de hele na-
middag en avond zijn partijen (met 
inzet) te spelen. Morphy gebruikte 
deze pauze om zijn befaamde 8 
partijen blindsimultaan (ook in het 
Café) te spelen. 
Toen ze na de pauze weer verder 
speelden, won Morphy ook die partij 
(dus 4-op-een-rij). Voor de 7e partij 
eiste Harrwitz dat deze in een beslo-
ten ruimte (zonder publiek) gespeeld 
zou worden, hoewel ze van tevoren 
hadden afgesproken dat alle partijen 
in het openbare gedeelte van het 
Café gespeeld zouden worden. Dit 
veroorzaakte nogal wat rumoer 
onder de aanwezige toeschouwers en 
Harrwitz verspeelde met name een 
stuk goodwill bij zijn supporters. 
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Uiteindelijk werd de partij in een 
besloten ruimte gespeeld en Morphy 
kreeg opnieuw de overhand. Op het 
moment dat hij (met zwart) in onder-
staande stelling de winnende zet wil-
de spelen… 
 

 
 

…ontglipte hem de blunder 
41…Tf1?? 
in plaats van het winnende 41…Txd1 
42.Dxd1 Pe4, nu werd het na 
42.Kxg3 De5 43.Kh4 Df6 44.Kg3 
De5 remise. 
Opnieuw nam Harrwitz enige dagen 
rust, maar het hielp hem niet: 
Morphy won ook de 8e partij. En 
weer wilde Harrwitz een rustperiode 
(van vijftien dagen dit keer), maar 
voor Morphy was de maat vol en hij 
weigerde daar op in te gaan. De 
volgende dag ontving hij een bericht 
via een koerier:  
“Mr. Harrwitz resigned the match, 
on account of ill health.” 

Harrwitz, die de “professional” was 
in Café de La Régence, werd nu 
door de eigenaar ontslagen vanwege 
“poor sportsmanship and disgraceful 
conduct” en daarom verhuisde hij 
weer terug naar Londen. Hij stierf 
uiteindelijk in Bolzano in 1884. 
Van zijn partijen heb ik er een 
geselecteerd uit zijn come-back 
match tegen Löwenthal en zijn 4e 
matchpartij tegen Morphy: 
 
Harrwitz - Löwenthal 
 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.d3 Pf6 
5.0–0 fxe4 6.dxe4 d6 7.Pc3 Ld7 
8.Lc4 Lg4 9.h3 Lxf3 10.Dxf3 Dd7 
11.a3 Pd4 12.Dd3 Pe6 13.f4 exf4 
14.Lxf4 0–0–0 15.Le3 Kb8 16.e5 
Pe8 17.Df5 d5 18.Lxd5 Lc5 
19.Lxe6 Lxe3 20.Kh1 De7 21.Pd5 
Txd5 22.Lxd5 c6 23.Lf3 Ld4 
24.Tfe1 Lxb2 25.Tab1 Dxa3 
26.Ted1 Tf8  
 

 
 



7 
 

Hier begint wit aan zijn slotcombi-
natie: 
27.Td8+ Kc7 28.Dd7+ Kb6 
29.Dd4+ 1–0 
 
Morphy - Harrwitz 
 
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Dxd4 
Pc6 5.Lb5 Ld7 6.Lxc6 Lxc6 7.Lg5 
f6 8.Lh4 Ph6  
Harrwitz had goede herinneringen 
aan deze zet. Hij speelde hem ook in 
zijn match tegen Löwenthal. 
9.Pc3 Dd7 10.0–0 Le7 11.Tad1 0–0 
12.Dc4+ Tf7  
Met het plan g7-g5 en Tg7 en 
tegelijkertijd een provocatie voor wit 
om 13.e5 te spelen. 
13.Pd4  
Morphy trapt er niet in, na: 13.e5 
Dg4 14.Td4 Dg6 15.e6 Tff8 16.Pd5 
Lxd5 17.Txd5 c6 18.Td3 Pf5 zou er 
een gelijke stelling ontstaan. 
13…Pg4 14.h3 Pe5 15.De2 g5  
Consequent volgens plan, maar niet 
het beste. 
16.Lg3 Tg7 17.Pf5 Tg6 18.f4  
Typisch Morphy; hier wordt de f-lijn 
geopend. 
18…gxf4 19.Txf4 Kh8 20.Th4  
Op 20…Tag8 volgt nu 21.Txh7 Kxh7 
22.Dh5. 
20…Lf8 21.Lxe5  
Opnieuw opent wit lijnen en en 
passant wordt een vervelend paard 
geëlimineerd. 

21…fxe5 22.Tf1 De6 23.Pb5 Dg8  
Ook na het betere 23…Dd7 staat wit 
zeer goed: 24.c4 a6 25.Pc3. 
24.Tf2  
Alvorens op c7 toe te happen, wordt 
eerst zwarts tegenspel op de g-lijn 
afgeweerd, want na 24.Pxc7 Tc8 
25.Pd5 Lb5 is die loper ongenaak-
baar: 26.Dxb5 Txg2 27.Kh1 Th2 
28.Kxh2 Txc2 29.Kh1 Dg2 mat. 
24…a6 25.Pxc7 Tc8 26.Pd5 Lxd5 
27.exd5 Tc7  
Pas nu merkt Harrwitz dat het ge-
plande 27…Dxd5 verliest vanwege 
28.Txh7 Kxh7 29.Dh5 Lh6 30.Pe7 
De6 31.Pxg6 Kg7 32.Ph4. 
28.c4 Le7 29.Th5 De8 30.c5 Txc5  
 

 
 
En hier begint wit aan zijn 
slotcombinatie: 
31.Txh7+ Kxh7 32.Dh5+ Kg8 
33.Pxe7+ Kg7 34.Pf5+ Kg8 
35.Pxd6 1–0 
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Nieuwe ronden: nieuwe kansen! 
Jacco Vermeulen 
 
Het is weer het seizoen van de ALV-
voorstellen. Geïnspireerd door het 
forum leg ik al vast enkele 
voorstellen in de week. 
Wereldvrede of einde aan de 
hongersnood zullen deze voorstellen 
niet bewerkstelligen zo realistisch 
ben ik wel, maar een goede 
schaakavond omzetten naar de 
optimale schaakavond, één waar de 
punten voor de interne eerlijk 
verdeeld worden en de plaatsen van 
de externe zowel eerlijk verdeeld 
worden als dat het ijzersterke teams 
oplevert is toch eenvoudig te 
bereiken.  
 

1. Het is niet eerlijk dat mensen 
die thuis voetbal blijven 
kijken wel afwezigheids-
punten krijgen en degenen die 
uren hebben lopen zwoegen 
op een schaakpartij en dan per 
ongeluk ineens een stuk 
weggeven terwijl Barcleona 
een doelpunt scoort, helemaal 
geen punten krijgen. 

 
Verliezers krijgen een aanwezig-
heidsbonus van 10 punten. 
 

2. Degenen die van ver komen, 
bijvoorbeeld Houten of 
Maarssen, hebben echter veel 
meer moeite gedaan om 
aanwezig te zijn. Het is niet 

 eerlijk dat deze in boven-
staand voorstel op dezelfde 
manier gecompenseerd 
worden. Zeker niet als je 
beseft dat er mensen zijn die 
te voet naar Dickzigt komen.  
 

Leden van buiten de gemeente 
Utrecht krijgen een afstandsfactor 
1,2 ter vermenigvuldigen met de 
aanwezigheidsbonus. 
Leden die binnen een straal van 
500 meter van Dijckzigt wonen 
krijgen een factor 0,8 ter 
vermenigvuldiging. 
 

3. Nu is het zo dat tijdens 
schaakavond sommige leden 
meer sociaal gewenst gedrag 
ten toon spreiden dan andere 
om dit te stimuleren komen er 
nog de volgende aanwezig-
heidsactiviteitsbonusen. 
a. Eigen bord, stukken en 

klok opruimen: 1 punt 
b. Tot stilte manen: 1 punt 

(met een maximum van 4 
x per avond) 

c. De laptop beroeren om het 
beeld weer op de beamer 
te zetten: 1 punt 

d. Zaal Dickzigt van 
fallisement behoeden: 
1. door een rekening te 

betalen onder 10 euro: 
1 punt  

2. door een rekening te 
betalen tussen 10 en 20  
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euro : 3 punten 
3. door een rekening te 

betalen boven de 20 
euro : 5 punten. 

U-pashouders krijgen het aantal 
punten bij dit punt verdubbeld. 
 

4. Door de punten van punt 3 
alleen maar te geven aan de 
verliezers worden de win-
naars en remiseerders niet 
beloond voor wenselijk 
gedrag, hetgeen onwenselijk 
is.  

 
Ook niet-verliezers kunnen de 
aanwezigheidsactiviteitsbonussen 
verdienen.  
 

5. Nu  zijn er mensen die geheel  
buiten hun invloed of per 
ongeluk niet konden de 
meespelen. Het voelt niet 
eerlijk dat deze geen recht 
zouden mogen hebben op 
bonusen vanwege sociaal 
wenselijk gedrag. 

 
Leden die vanuit een andere locatie 
commentaar geven op de 
liveborden op het eigen DRL forum 
of Utrechtschaak krijgen 1 punt per 
melding met een maximum van 5 
per avond. 
 

6. Leden die halverwege de 
avond aankomen en minimaal 
een uur aanwezig zijn krijgen 

 de volledige aanwezigheids-
bonus en kunnen ook de 
aanwezigheidsactiviteits-
bonussen krijgen.  

5. Dit geldt ook voor de vrij-
wilige uitloters, deze krijgen 
een extra vrijwillige uitloot-
factor van 1,2.  

6. En de niet-vrijwillige uit-
loters.(geen extra factor.) 

7. De afstandsfactor en de vrij-
willige uitlootfactor worden 
met elkaar vermenigvuldigd 
indien van toepassing.  
 

Bij de externe competitie is het 
duidelijk dat selectie nooit helemaal 
goed is, daarom is het een goed idee 
om alle selectie methoden te ge-
bruiken.  
 
Daarnaast heb ik nog de ultime 
methode bedacht om de resultaten 
van de teams te verbeteren zonder al 
te veel aan het selectiebeleid te 
veranderen. 
 
In het recente verleden zijn er drie 
methoden van slectie geweest en één 
duidelijk voorstel dat het net niet 
gehaald heeft. 
 
Gezien de blijvende discussie over 
de selectiemtehodes en de pro's en 
con's van de voorstellen die elkaar 
opheffen is de beste oplossing om ze 
gewoon allemaal te gebuiken. 
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De methoden zijn:  
A. Interne ranglijst 
B. 6 leden van interne ranglijst 

plus 2 op interne rating 
C. interne rating 
D. externe rating 

 
1. Het eerste SGS team wordt 

geselecteerd via methode A 
2. Het tweede SGS team wordt 

geselecteerd via methode B 
3. Het eerste KNSB team wordt 

geselecteerd via methode C 
4. Het tweede KNSB team wordt 

gelecteerd via methode D 
5. overige teams krijgen 

eenvoudigweg de overige 
spelers. 

 
In een schema wordt bepaald welke 
combinatie van cijfers en letters dat 
jaar geldig is: 
 
2019  1B; 2D; 3A; 4C; 
2020  1C; 2B; 3D; 4A   
2021  1D; 2A; 3C; 4B   
2022  1A; 2C; 3B; 4D  enzovoort  
 
Het is duidelijk dat onze teams niet 
altijd even goed scoren. Gezien de 
schaaksterkte niet eenvoudig te 
verbeteren is en de selectie van de 
teams nu geoptimaliseerd is met 
bovenstaand voorstel, het omkopen 
van andere teams geen optie meer is 
nu al het geld naar elektronische 

 borden gaat, blijft er maar een 
andere methode over: de intimidatie. 
 
Elk team studeert gedurende het 
jaarlijkse teametentje een Haka in.  
 
Deze Haka wordt uitgevoerd net 
voordat de teamleider met het 
obligate praatje komt. Bij thuis-
wedstrijden vervangt de Haka het 
teampraatje. (Iedereen weet toch wel 
wat er dan gezegd wordt.) 
Om te zorgen dat de Haka goed 
geoefend en geïnstrueerd wordt, 
moet elk team en lid hebben dat 
begrijpt hoe een Haka werkt. Er 
wordt daarom een kleine correctie-
factor uitgevoerd op de selectie vav 
de teamleden. De wedstrijdleider 
extern zorgt dat elke team beschikt 
over (in volgorde van voorkeur) 

1. Een teamlid met de Nieuw-
Zeelandse nationaliteit 

2. Een teamlid met de 
Australische nationaliteit 

3. Een teamlid dat ooit live een 
Haka gezien heeft van het 
Nieuw-Zeelands rugby-team. 

4. Een teamlid dat ooit in 
Nieuw-Zeeland geweest is 

5. Een teamlid dat ooit in 
Australie geweest is. 

6. Een teamlid afkomstig uit 
Zeeland 

7. Een teamlid dat ooit in 
Zeeland geweest is. 
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Quiz 
Ben Westerman 
 
Test je kennis van leiderschaps-
stijlen in historisch perspectief. 
 
Het is momenteel niet best gesteld 
met de democratie in onze wereld.  
 
De Amerikanen zitten opgescheept 
met een Trump en wijzelf alweer 
een tijdje met een kabinet onder 
leiding van een soort veredelde Prins 
Carnaval. 
De meisjes Merkel en May doen het 
aardig, maar daar is dan ook alles 
mee gezegd. Alleen het Franse 
systeem is, hoewel saai, van een 
redelijke degelijkheid. 
 
Vergelijk dit nu eens met de wijze 
waarop een club als De Rode Loper 
wordt bestuurd. Dat is wel even wat 
anders, hoewel ook hier, zij het op 
details, verbeteringen denkbaar zijn. 
 
Om weer even helder te krijgen hoe 
het ook al weer zat, heb ik deze quiz 
samengesteld. Het gaat hierbij om 
een combinatie van kennis, begrip 
en beoordelingsvermogen. 
 
En naar ik hoop leuk en toch leer-
zaam…  
 
We beginnen eenvoudig, om er even 
in te komen: 
 

 1. Zoek de zeven verschillen en 
benoem ze: 

 

2. Wat was de functie van Jozef 
Stalin in het Partijbestuur? 
 

a. Voorzitter 
b. Secretaris 
c. Penningmeester 
d. Materiaalcommissaris 

 
3. Wat was de echte naam van Jozef 
Stalin? 
 

a. Iwan de Verschrikkelijke 
b. Vladimir Poetin 
c. Iosef Dzjoegasjvili 
d. Boris Kalashnikov 

 
4. Wat is de meest juiste karakter-
isering van het leiderschap van 
Stalin? 
 

a. Communistisch dictator 
b. Verlicht despoot 
c. Technocratisch bestuurder 
d. Geestelijk leider 
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5. Wat voor soort Leider heeft een 
club als De Rode Loper op dit 
moment het meest nodig? 
 

a. Een nieuwe Zonnekoning die 
de club nieuwe allure en 
internationaal aanzien kan 
geven. 

b. Een soort Margaret Thatcher 
(Tanja misschien?), die zowel 
intern orde op zaken stelt en 
ons opnieuw opstoot in de 
vaart der volkeren. 

c. Iemand als Hendrikus Colijn, 
die er voor zorgt dat we weer 
rustig kunnen gaan slapen. 

d. Een tweede Donald Trump 
die maakt dat er voor andere 
clubs weer eens wat te lachen 
valt. 

 
6. De Rode Loper heeft geld nodig, 
veel geld, om zijn doelstellingen op 
lange termijn te kunnen verwezen-
lijken. Zoals de fondsenwerving 
thans verloopt schiet het natuurlijk 
niet op. Een iets drastischer aanpak 
zou geen kwaad kunnen. Wiens 
aanpak zou in dit verband het 
meeste effect sorteren denk je? 
 

a. Die van een Al Capone. 
Voorwaarde is dan wel dat de 
club eerst wordt drooggelegd. 
Daarna zal er ruim baan zijn 
voor alle goedbedoelde half  

 legale brouwerijtjes die onze 
club rijk is. 

b. Die van een Willem 
Holleeder. Die ontvoert dan 
een of andere grote 
drankenbaas, waardoor de 
aanvoer van geestrijk vocht 
voor lange tijd zal zijn 
veiliggesteld. 

c. Die van een Marc Dutroux. 
Die kidnapt dan een paar 
vervelende kinderen die toch 
al niet wilden deugen en van 
het losgeld kun je dan leuke 
dingen doen. 

d. Die van een Calamity Jane 
(Wie van de dames?). Die 
overvalt dan een geldtransport 
en de club kan weer zorgeloos 
jaren vooruit. 

 
7. Teamleiders bij De Rode Loper 
hebben het zwaar. Het is dan ook 
niet niks wat er van je wordt 
gevraagd. En niet iedereen is tegen 
deze druk bestand.  

Het wordt daarom tijd om eens na te 
denken over welk profiel het beste 
past bij deze functie. Welke van de 
volgende vier komt volgens jou het 
meeste in aanmerking? 
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d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



15 
 

8. Het schaakspel is een Monar-
chistische aangelegenheid. Om dit te 
benadrukken zou het bestuur er goed 
aan doen met ingang van het komen-
de seizoen: 
 

a. Maxima te benoemen tot 
erelid van onze vereniging. 

b. de speellocatie te verplaatsen 
naar de Koningslaan. 

c. onze gewaardeerde Voorzitter 
voor te dragen voor benoem-
ing tot Commandeur in de 
Orde van de Nederlandse 
Leeuw. 

d. de bar in zijn geheel oranje te 
verven. 

 
9. Schaken is, in tegenstelling tot het 
veel edeler damspel, een zeer on-
democratisch spel. Dat komt door-
dat alle stukken verschillend zijn en 
de neiging hebben voortdurend hun 
eigen zin door te drijven, wat al 
gauw kan leiden tot anarchistische 
toestanden. Dit is vergelijkbaar met 
een land waarin een aantal verschil-
lende bevolkingsgroepen vechten 
voor hun stukje van de schaarse 
“Lebensraum”. Om dit soort situa-
ties beheersbaar te houden heeft de 
Griekse filosoof Plato, die leefde 
rond 400 voor Christus, destijds al 
voorgesteld een regering te vormen 
die bestaat uit een Raad van Wijze 
Mannen… (jawel, alleen mannen) 

 Deze bestuursvorm staat sindsdien 
bekend onder de naam 
 

a. theocratie 
b. tirannie 
c. timocratie 
d. aristocratie 

 
10. Rond het jaar 2000 heeft er een 
tijdje een soort schaakdictatuur 
bestaan. Dat was in een klein land 
met een paar honderdduizend 
inwoners waar de kinderen verplicht 
moesten leren schaken op school en 
er heel veel geld werd besteed aan 
de bouw van een “schaakstad”, 
terwijl de bevolking in armoede 
leefde. Uiteraard werd dit land 
geregeerd door een absolute 
alleenheerser, die alle middelen 
inzette die hij nodig achtte om zijn 
eigengereide projecten door te 
zetten. De naam van dat land is 
 

a. Checkoslavië 
b. Kulgarije 
c. De Volksrepubliek 

Fourougistan 
d. Kalmukkië 

 
 
Ook van deze Quiz staan de goede 
antwoorden achterin deze Balans! 
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Een zeldzaam fianchetto 
xxxx xxxx 
 
Wit: xxxx xxxx 
Zwart: xxxx xxxx 
 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6  
Najdorf 
6. Le3 e6 7. Le2 Le7 8. O-O O-O 9. 
Dd2 Pbd7  
Dit voelt passief aan. Om daar ge-
bruik van te kunnen maken speel ik 
f4. Geen standaardzet in mijn 
repertoire. 
10. f4 Dc7  
10…b5 leek meer voor de hand om 
de loper in het spel te brengen. De 
loper moet door deze setup sowieso 
naar b7 dus vandaar de volgende zet. 
11. a4 b6 12. Tad1  
Bedoeld om druk te zetten op het 
centrum. Maar bij nader inzien blijkt 
ineens de witte pion op e4 erg zwak. 
Hoe moet wit deze pion verdedigen?  
12…Lb7 13. Lf3 Pc5 14.e5  
Er is geen andere mogelijkheid de 
pion te verdedigen. Na 14… dxe5 
15.fxe5 Dxe5? 16.Lf4! gaat de 
zwarte dame verloren. 
14…dxe5 15. fxe5 Pfe4  
Een uitstekende zet van mijn 
tegenstander. Wit wordt onder druk 
gezet. Ik besloot te ruilen met mijn 
paard. 
16. Pxe4 Lxe4  
Twee witte pionnen zijn ongedekt. 
De centrumpion heeft prioriteit. Van 
belang was ook om bij eventuele  

 loperruil met een “rooklift” terug te 
kunnen nemen.  
17. Lf4 Lxf3 18. Txf3 Pxa4  
Gretig! Ik vond dat het zwarte paard 
hiermee buitenspel staat en een 
aanval op de koningsstelling zeer 
snel moest plaatsvinden.  
19. c3  
Eerst de pion op b2 dekken en 
tevens c2 vrij te maken voor de 
dame. 
19…b5  
Zwart ruikt geen onraad en speelt op 
de damevleugel. 
20. Rh3 
Wit legt zijn kaarten op tafel. 
 21…Pb6  
Het paard moet zo snel mogelijk 
terug om de troepen aan de konings-
zijde bij te staan. Lukt dat op tijd? 
 

 
 
21. Lh6!  
Een provocatie. De loper slaan is 
geen optie. Wat kan zwart doen? Na 
21…Dxe5? wint 22.Lxg7 Dxg7 de 
dame.  
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21…g6? 
Mijn tegenstander komt na 20 
minuten tot de conclusie dat een 
kwaliteit geven het beste is. De loper 
verdedigt de koning veel beter dan 
de toren. Maar gezien wits volgende 
zet was 21…Pc4 noodzaak. Er kan 
volgen 22. Dc1 Pxb2 23. Te1 (na 23. 
Dxb2 volgt wel 23…gxh6) 23... 
Tfd8 24. Tg3 g6 25. Dxb2 Lh4 26. 
Lg5 Lxg3 27. Lxd8 Txd8 28. hxg3 
Td5 en wit staat beter maar nog niet 
gewonnen. 
22. Bg7!  
Een zeldzaam fianchetto met 
ongelijke kleuren, een diagram 
waard.  
 

 
 
De zet is winnend. De ernst van de 
situatie wordt het best geschetst door 
de computer die als beste voort-
zetting 22…Dxe5 geeft, gevolgd 
door 23.Lxe5.  
22…g5  
 

 Geen fijne zet om te spelen 
aangezien deze pion de vorige zet al 
een stapje had gedaan.  
23. Lf6  
De meest voor de hand liggende 
menselijke zet. Er dreigt mat en na 
het slaan van de loper komt er een 
pion op f6 te staan met dreigingen 
variërend van dameverlies tot mat. 
De computer geeft 23.Dd3 als beste 
voorzetting, maar na 23…f5 
24.exf6ep zag ik achter het bord geen 
onmiddellijk vervolg naar mat of 
damewinst.  
23…Lxf6 24. exf6 De5  
De dame kan niet op tijd de witte 
velden verdedigen en zal verloren 
gaan om mat te voorkomen.  
25. Dd3 h5  
Een wanhoopspoging het onvermij-
delijke te voorkomen.  
26. Txh5  1-0 
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Rode Lopers in de pers – Aflevering 5 
door Jadoubovitch 

 

 
 
 

Bij de schrijvende clubgenoten die we tot dusver in deze serie hebben ontmoet 
was het een zwartwitkwestie: als ze niet onder hun pseudoniem in het volle licht 

van de schijnwerpers staan, leiden ze bij ons en in hun eigen biotoop een 
anoniem bestaan. Kees Volkers heeft een interessante tussenoplossing 

gevonden. Terwijl hij onder zijn eigen naam wandelboeken over Utrecht en 
omgeving schrijft, die hem een bescheiden bekendheid opleveren, trekken zijn 

buitenlandse avonturen, gepubliceerd onder de naam Redmond O’Hanlon, 
internationaal de aandacht. In Nederland brak zijn personage tien jaar geleden 
door met de tv-serie De reis van de Beagle, waarin Kees voorzien van bril en 

bakkebaarden in accentloos Engels over zijn held Darwin vertelde. 
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Boris Sreklov maakt schaakcartoons 
 

Een goeie schaakcartoon maken is 
nog niet zo gemakkelijk. Vaak zijn 
ze erg flauw. Maar gelukkig zijn er 
ook veel goeie. Zoals de Sigmund-
cartoon hierboven van Peter de Wit. 
Ik ga niet toelichten waarom deze 
cartoon leuk is, een goeie cartoon 
spreekt immers voor zichzelf. De 
cartoon hieronder vind ik ook erg 
grappig, en zal ook zeker onze 
eindredacteur aanspreken: 
 

 

Ik probeer zelf ook wel eens een 
cartoon te maken; na een paar 
Gluiperds eindigt dat meestal in 
scabreus werk in de stijl van 
Gummbah. Maar dan slechter.  
En Gummbah moet toch niet zo 
moeilijk zijn, zou je denken.  
Je vergist je!  
Hieronder een voorbeeld van een 
Sreklov-schaakcartoon: stuk 
aanraken mag niet, tenzij…  
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Afgelopen seizoen is mij gebleken 
dat ik toch een onvermoed talent heb 
voor de betere schaakcartoon. Niet 
op de tekentafel overigens, ik 
toverde ze achter elkaar op het bord. 
Ik zal ze niet allemaal laten zien, 
want humor moet je vooral  doseren, 
maar hieronder een selectie (!) van 
de meest hilarische:    

 
Met zwart tegen Tom van der M., 
die aan zet is (bord gedraaid). Deze 
partij zal ik verliezen; humor! 

 
Met wit tegen Paul B. te U. 

 Zwart aan zet. Deze partij wordt nog 
remise, dankzij de goedertierenheid 
van Paul, die na afloop verklaarde 
'deze partij wil ik niet winnen'..  

 
Met wit tegen Henk van L. en wit is 
nog aan zet ook. De grap: dit wordt 
remise. Ha ha ha...   

 
Met zwart tegen Chris R., zwart aan 
zet. Fritz geeft zwart +17. Wat denk 
je? Remise! Hilarisch, toch?  

Getekend: Boris Sreklov  
(verboden te kopiëren) 
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Rode Lopers Combineren – 
aflevering 23 
Peter Das 
 
De zomer is weer begonnen en de 
vakantie staat voor de deur. Dat 
betekent voor sommigen een 
schaakpauze, terwijl voor anderen 
een zomer vol toernooien aanbreekt. 
Voor beide categorieën staan weer 
zes combinaties klaar. Want in beide 
gevallen is het nuttig af en toe eens 
een tactiekoefening op te lossen. In 
het eerste geval om niet alle scherpte 
te verliezen en in het tweede geval 
om de messen nog eens wat extra te 
slijpen voor de komende schaak-
zomer. Dat dit best nodig is, blijkt 
uit de (niet-)oplossingen van deze 
aflevering. Te veel combinaties, ook 
de eenvoudige, werden pas in de 
post mortem analyse of zelfs thuis 
achter de computer gevonden. Dus 
zomerschakers en schaak-
pauzeerders, aan de slag! 
 
Zoals gebruikelijk lopen de opgaven 
weer in moeilijkheidsgraad op. De 
eerste combinatie moet makkelijk in 
het oog springen. Combinatie 
nummer zes vergt veel meer concen-
tratie, doorzettingsvermogen en 
misschien ook wel oploservaring. 
 
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 bij 
voorkeur in pgn of FEN formaat 
(een screenshot gaat ook wel 
lukken) op naar 
drlcombinaties@gmail.com. De 
mooiste ervan worden opgenomen 
in Rode Lopers Combineren 
 
Stelling 1: wit aan zet 

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

 
 
Stelling 4: wit aan zet 

 
 

 Stelling 5: zwart aan zet 

 
 
Stelling 6: zwart aan zet  

 
 

  
Zoals altijd: de oplossingen staan achterin deze Balans 
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Gioachino Greco (1600-1634) 
Jos Heesen 
 
Ergens las ik dat Jeremy Silman 
Gioachino Greco (1600-1634) 
beschouwt als de eerste schaak-
theoreticus. Dat maakte me blij, 
want voordat ik de partijen van 
Morphy ontdekte, was il Calabrese, 
zoals hij ook wel genoemd werd 
door zijn tijdgenoten, mijn 
schaakheld. 
 
Volgens Silman was Greco veruit de 
sterkste speler van zijn tijd en qua 
schaakkennis was hij al veel verder 
dan zijn voorgangers (Luis Ramírez 
de Lucena, Ruy López de Segura, en 
Giulio Cesare Polerio). Silman vind 
hem zelfs een betere speler dan 
Philidor, die meer dan 100 jaar later 
leefde! 
 
De reden dat Silman Greco noemde 
als eerste schaaktheo-reticus was 
niet om dat het zo’n geweldige 
tacticus was, maar omdat hij de ont-
dekker was van heel veel tactische 
motieven, con-cepten en valstrikken. 
Dat was ook zijn “beroep”, want hij 
be-schreef zijn tactische vondsten in 
kleine manuscripten, die hij ver-
kocht voor veel geld.  
Die manuscripten werden na zijn 
dood gevonden en, in 1656, gepubli-
ceerd in één volume, The Royall 
Game of Chesse-Play, door Francis 
Beale.  
 

 In het boek stonden partijen waarin 
steeds een door Greco gevonden 
tactisch motief, concept of idee aan 
de orde kwam.  
 

 
 
Wat mij bijzonder bekoorde was 
zijn concept waarop later het Heesen 
Systeem werd gebaseerd:  
1.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Bd3 f5 4.exf5 
Bxg2 5.Qh5+ g6 6.fxg6 Nf6 
7.gxh7+ Nxh5 8.Bg6# 
 

 
Greco’s voorloper van het Heesen Systeem 

 
Hij vond ook het stikmat uit! 
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1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.O-O 
Pf6 5.Te1 O-O 6.c3 De7 7.d4 exd4 
8.e5 Pg4 9.cxd4 Pxd4 10.Pxd4 Dh4 
11.Pf3 Dxf2+ 12.Kh1 Dg1 13.Pxg1 
Pf2#  
 

 
 
Het stikmat is dus niet “Philidor’s 
Legacy” zoals vaak vermeld wordt! 
 
Voor je het weet is het mat: 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4 f6 
5.Pxg5 fxg5 6.Dh5+ Ke7 7.Dxg5+ 
Ke8 8.Dh5+ Ke7 9.De5# 
 

 

Greco’s aanpak van de Damiano 
verdediging: 
1.e4 e5 2.Pf3 f6 3.Pxe5 fxe5 
4.Dh5+ Ke7 5.Dxe5+ Kf7 6.Lc4+ 
Kg6 7.Df5+ Kh6 8.d4+ g5 9.h4 
Kg7 10.Df7+ Kh6 11.hxg5# 
 

 
 
Een, ook nu nog bekende, valstrik in 
het Aangenomen Dame Gambiet is 
eveneens door hem uitgevonden: 
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 b5 4. a4 c6 
5. axb5 cxb5 6. Df3 
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In alle diagrammen geldt Wit speelt en wint…(kwam één pagina tekort 😊) 
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Antwoorden van de Quiz 
Ben Westerman 
 
1. Ik kom zelf maar tot vier: 

 
I. De heer Jozef S. heeft die 

rustige en bedachtzame 
uitstraling en respect 
afdwingende pose van de ware 
leider waar je op kunt bouwen 
en vertrouwen. 

II. De heer Jozef S. heeft, gezien 
zijn olijke oogopslag, wel 
gevoel voor humor. 

III. De heer Jozef S. wordt, 
afgaande op zijn weelderige 
haardos, gekenmerkt door een 
hoge aaibaarheidsfactor, wat 
bij de heer Adolf H. duidelijk 
een stuk minder het geval is. 

IV. Stalin heeft een mooiere snor. 
 
2. Het goede antwoord is b. 
3. Het goede antwoord is c. 
4. Het goede antwoord is a. 
5. Het goede antwoord is uiteraard 

b. 
6. Het goede antwoord is natuurlijk 

a. 
7. d. valt af, want deze heeft het te 

druk met andere dingen. Van de 
anderen komt b. natuurlijk het 
meest in aanmerking. 

8. Zowel a. als c. zijn goed. Onder 
het motto “C&A is tóch 
voordeliger”. 

9. Het juiste antwoord is d. 

10. Het juiste antwoord is d. 
 
Iedere goed beantwoorde vraag 
levert 1 punt op. 
 
De waardering hiervan is op de 
gebruikelijke schoolse wijze: 6 is 
voldoende, 7 is ruim voldoende, 8 is 
goed, enzovoort. 
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Oplossingen Rode Lopers 
combineren – aflevering 23 
 

 
peterad - toresko 
Online snelschaakpartij chess.com 
(5 minuten),  
Er zijn vele mat-wendingen, maar de 
snelste is mat in 3: 
1.Txh7+ Kxh7 2.Dh4+ (2.Dh2 leidt 
tot hetzelfde mat,) 2…Kg6 3.Dh5 
mat. 2.Th1+ Kg6 3.Th6# 
 

 
Peter Hoogakker – Kees Volkers 
Interne competitie Rode Loper, 7 
maart 2018 

 1. exd6 Lxd6 2.Le4 wint een stuk 
 

  
Geurt van de Wal – Henk van 
Lingen 
Interne competitie Rode Loper, 6 
juni 2018  
De laatste zet van zwart was 
21...Th8-e8?? waarmee zwart de 
extra dekking van zijn loper opgeeft. 
1. Dd3! Wint een stuk. Zwart dacht 
waarschijnlijk dat wit eerst zijn 
dame in veiligheid moest brengen 
voordat hij de loper kon slaan. Dat 
klopt op zichzelf, maar het weg-
gejaagde stuk valt een ander on-
gedekt stuk aan, waardoor er opeens 
twee stukken hangen. 1. Df3 wint 
overigens eveneens een stuk. Maar 
dan krijgt zwart er nog een pionnetje 
voor terug na 1....Pxd4. Helaas bleef 
deze ondiepe mogelijk-heid door 
beide spelers onopgemerkt tijdens 
de partij. Hieruit blijkt maar weer 
eens het belang van het doen van 
tactiek oefeningen. 
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Peter Das – Piet Koenhein 
Interne Rode Loper, 13 juni 2018 
1.Pxe6 zwart had te laat gezien dat 
hij het paard niet met de dame kon 
terugnemen in verband met Pxc7. 
Met desastreuze gevolgen. 1…fxe6 
2.Pf6+ gxf6 3.Txd7 Kxd7 4.exf6 de 
materiele schade tot hier is ‘slechts’ 
Dame voor Toren en Paard, maar er 
gaat nog veel meer af. Doorspelen 
heeft geen zin meer. 
 

  
dogtired – Hendrik-Ald 

 Online snelschaakpartij chess.com 
(5 minuten), 2018 
De materiaalverhouding is min of 
meer gelijk, wit heeft een paard plus 
twee pionnen, zwart een toren. Maar 
de kwetsbare witte koning  betekent 
geforceerd winst voor zwart. 
1…Txg3! 2.hxg3 Dh5+ 3.Pg4 (3.g4 
Dh3# en 3.Ke3 Te1+ 4.Te2 Dxe2#) 
3…Dh1+ 4.Tg2 Tf1+ 5.Ke3 Te1+ 
uit.  
 

 
Arend vd Lagemaat – Peter Das 
Interne Rode Loper, 7 juni 2018 
Op het oog heeft zwart een ver-
velend probleem. De zwakke pion 
op e6 is lijkt alleen verdedigd te 
kunnen worden door de triest uit-
ziende zet Lf7, wat in de partij ook 
werd gespeeld. Maar zwart aange-
naam voordeel kunnen krijgen met 
1…e5! Nu kan 2.dxe5 niet vanwege 
2…Dxe3 3.fxe3 Lxg5 met stuk-
verlies. Na 2.Pgf3 e4 staat zwart 
duidelijk beter. 

 


