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Wat zei ik vorige keer?

Colofon

Er komt alleen een
volgende Balans als:

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

-

Er meer dan 24
pagina’s kopij is
Hooguit de helft van
die pagina’s door
de redactie en vaste
medewerkers wordt
gevuld.

Dat heb ik geweten! De
mailbox van de redactie,
redactie@ucsderodeloper.nl
stroomde over. Vooral met
wedstrijdverslagen.
Hartelijk dank daarvoor.

Kopij kun je sturen naar :
redactie@ucsderodeloper.nl
Redactie en vaste schrijvers:
- 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.

Met Herman gaan we nog
even terug naar Kerstmis
vanwege een goede fles
wijn, om daarna door
Stephan en Arnold naar de
Poorten van de Hel gesleept
te worden (of juist daarvan
weg…?).
Peter laat ons weer
combineren en Henk laat
weten wat het bestuur zoal
besproken heeft.
Dat zijn 40 pagina’s! Veel
plezier ermee.
Jos Heesen
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Van de Bestuurstafel
Henk van Lingen

bijvoorbeeld, is dit keer met
Hemelvaart. Schrijf je vast in!

De Paasdagen zijn zonovergoten, het
leven lijkt ons weer toe te lachen.
Dat wil zeggen, als je de dagbladen
even onaangeroerd laat. Buiten de
schaakwereld is er veel zorgelijks te
melden in de wereld. Maar in onze
microkosmos van De Rode Loper is
de lente echt begonnen.

Ook de kraam op de vrijmarkt met
Koningsdag wordt dit jaar weer in
ere hersteld. In de Oranjestraat
proberen enthousiaste Rode Lopers
onder het motto 'Zin in een
Vluggertje' het langslopende publiek
te verleiden tot een potje snelschaak,
voor slechts 50 cent per potje!
Koningsdag valt op woensdag dit
keer. Er zal die avond derhalve geen
clubavond op de Boorstraat zijn.

Sinds ruim twee maanden alweer
kan er normaal geschaakt worden op
de club. Toegangseisen zijn van de
baan, de bar is open, en je kan met je
torens weer bij de achterste rij van
het bord. Op de club is de aanloop
van oude bekenden en nieuwe
enthousiastelingen heel behoorlijk.
En we werken een aardig inhaalprogramma af in de externe
competities. Drie maanden lang was
er elke week een wedstrijd op de
clubavond, te volgen via onze
liveborden. We doen het goed
extern. Ons derde en vierde SOS
team hoopt te promoveren, ons
tweede doet heel goed mee. En onze
twee eerste teams, zowel SOS als
KNSB dus, rijgen de verrassingen
aaneen.
Kortom, menigeen is binnenkort
prima warmgedraaid wanneer de
zomertoernooien na twee jaar
stilstand weer op de rol staan. Het
Open Kampioenschap van Utrecht

Het bestuur heeft ondertussen ook
niet stil gezeten.
Er wordt gewerkt aan een voorstel
tot nieuwe statuten, zoals afgelopen
zomer aangekondigd. Er is extra
schaakmateriaal in bestelling (ook in
deze branche grote problemen met
levertijden), zodat er ook voldoende
is wanneer de liveborden een keer in
de kast blijven. Met Dijckzigt wordt
nagedacht hoe we onze zaal rendabel
houden, en hoe en waarmee we die
het beste kunnen inrichten. Samen
met Stibus organiseert Dijckzigt
sinds maart schaaktrainingen op
maandagavonden.
Eind november hielden we ons 36e
Open Rapid Toernooi. Dat was een
geslaagde dag, met de gebruikelijke
ingrediënten. Waar dit toernooi
voorheen altijd in de eigen speelzaal
3

werd gehouden, waren we nu uitgeweken. Enerzijds vanwege grote
belangstelling en anderzijds vanwege Covid-zorgen. Om het gemis
van de eigen locatie te compenseren,
en omdat het leuk is voor ons en
goed voor Dijckzigt, hebben we
besloten tot een Semi-Open Rapid
toernooi in onze eigen zaal. En wel
op zaterdag 2 juli. Maximaal 64
deelnemers, voor Rode en Gouden
Lopers (voorrang), en verder wellicht invitatiespelers en via een
wachtlijst spelers van andere clubs.
Info volgt, safe the date!
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Kerstmis: een terugblik
Herman van der Ploeg

Moira, mijn eerste schaakclub
(toentertijd nog niet gefuseerd).

Op Eerste Kerstdag 2021 had ik in
de late namiddag een paar glazen
goede bordeaux achter de kiezen.
Château Poitevin, cru bourgeois,
2014. Toen kreeg ik opeens zin om
online te gaan schaken. Na wat wijn
ben ik verlost van mijn faalangst, en
speel ik vrijer. Niet beter, merk ik,
als ik schaakpuzzels probeer op te
lossen. Integendeel: je rekenvermogen gaat gierend achteruit.

In Hilversum was er in dat jaar
(1985) in de dagen voor kerst een
KRO-match tussen Timman en
Kasparov, die toen net wereldkampioen was geworden door
Karpov te verslaan.
Die match was toen wereldnieuws.

Van oudsher ken ik schakers die het
heel goed doen op een glaasje spa
rood, maar tot die school behoor ik
niet. Ik ben meer van de bourgondische levenswijze die ook
Jan Timman zijn leven lang heeft
aange-hangen. En die is toch ook
best ver gekomen...
Over Timman gesproken. Ik heb
altijd een zwak voor hem gehad,
misschien omdat het een generatiegenoot is, en omdat hij een tijdje
“the best of the West” was. Mijn
gedachten dwalen af naar de jaren
tachtig.
Ik schaakte nog niet lang, was afgestudeerd in de Engelse taal- en letterkunde en werkloos, zoals zo velen in
die tijd, en was sinds kort lid van
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Ik ging met de trein naar Hilversum,
liep naar de studio, en kwam langs
de grote St. Lambertus-kerk, waarvan de deur wijd openstond. Er viel
een warm, goudgeel licht op straat.
Een gewijde sfeer, die mij voorbereidde op de plechtige sfeer die ik in
de KRO-studio zou aantreffen.
Ach ja, een katholieke jeugd laat zijn
sporen na...

die samen het radioprogramma Man
en Paard maakten. (...) ’s Werelds
stilste sport leidde tot een heksenketel in de KRO-gebouwen.”
Reden van het publiekssucces was
waarschijnlijk dat Timman in 1982
de tweede plaats op de wereldranglijst bereikte, maar pas in 1986 voor
het eerst een kandidatenmatch mocht
spelen. Hij was dus bijna de sterkste
schaker ter wereld, maar kon het niet
bewijzen in de strijd om de wereldtitel. De KRO-matches zou je kunnen zien als compensatie. Hij had
pech gehad op ‘het smalle pad’ naar
de wereldtitel, zoals de titel van een
van zijn boeken luidde, maar in
Hilversum kon hij laten zien dat hij
zich met de allersterksten kon meten.
En dat wilde het publiek met eigen
ogen zien. (...)

Enfin, als beginnend schaker
begreep ik werkelijk geen hout van
de zes schaakpartijen, maar ik
genoot enorm van de sfeer in die
studio, omringd door verlichte kerstbomen en aandachtig, muisstil
publiek, met in een andere zaal
uitleg van GM Sosonko. In totaal
zijn er tien van die matches geweest.
Ik herinner mij Tal, Joesoepov,
Short, Ivantjsoek en Ljubojovic.

Hoogtepunt was de match tegen
Kasparov, diens eerste evenement na
het bereiken van de wereldtitel.
Timman verloor de match, maar won
één partij, de eerste nederlaag van
Kasparov als wereldkampioen. Een
verslaggever van KRO-blad Studio
omschreef echter het grote verschil
tussen de twee:
"IJzeren regelmaat was iedere dag
om vijf voor twee waar te nemen in
de Emmastraat. In gesloten formatie
begaven Kasparov en zijn begeleiders zich dan van het hotel naar de
studio, van veraf herkenbaar aan de

Johan Hut schreef op Schaaksite.nl
het volgende over die KRO-matches:
“Het idee kwam van Hans Böhm en
KRO-programmamaker Jos Timmer,
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16.0-0 Db6 17.Kh1 h5 18.a4 b4
19.c4 d4 20.b3 h4 21.Ld2 h3

Russische bontmuts. Keurig twee
aan twee, de wereldkampioen
voorop. Als een koning met zijn
pionnen. Wie daarna Jan Timman
zag komen aandrentelen, kan
begrijpen hoe moeilijk het voor een
Nederlander is om wereldkampioen
schaken te worden."
Maar ik dwaal af.
Ik had het over Eerste Kerstdag
2021, zesendertig(!) jaar later, en
mijn plotselinge behoefte aan online
schaak. Ik speelde een curieuze
blitzpartij, in die zin, dat ik mijn
tegenstander heb matgezet zonder
dat er ook maar één pion was
geslagen.
Dat had ik nog niet eerder meegemaakt in mijn, ahum, ‘schaakcarrière’, zo lang na die sfeervolle
dagen in de KRO-studio in
Hilversum.

22.g3?? Dc6+ 23.Kg1 Dg2# 0-1

Het ging als volgt:
Wit: ddd Zwart: Herman
5 min. Blitz Chess24.
1.e4 c5 2.f4 d5 3.e5 Pc6 4.Pf3 Lg4
5.Le2 e6 6.Pc3 Pge7 7.Pb5 Pf5
8.Pg5 Lxe2 9.Dxe2 h6 10.Pf3 a6
11.Pc3 Pfd4 12.Pxd4 Pxd4 13.Dd1
Le7 14.Pe2 Pf5 15.d3 b5
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Peter het op bord 2 tegen een van
hun kanonnen, Max Viergever. Hij
ging er af, net als Hendrik, die dus
zijn avond niet had. Captain Eric
won intussen wat moeizaam zijn
gewone pot schaak. Jan had op
papier een makkie, een invaller met
dik 450 ratingpunten minder dan
onze kampioen.
De ZZC-er maakte het hem echter
knap lastig, maar uiteindelijk
betaalde het ratingverschil zich toch
uit. En bij die tussenstand van 3-4
moest het echte spektakel nog
komen. Daar zorgde Martijn voor.
Nadat hij in het middenspel gewonnen had gestaan, wist hij dat
voordeel weg te geven en kwam er
een remise toreneindspel op het
bord. Maar kijk, dan komt de
vechtlust bovendrijven, en hij kwam
weer gewonnen te staan. Ademloos
keken we allemaal toe hoe hij dat
ook weer uit handen gaf en in een
glad verloren stelling terechtkwam.
U raadt het al, Martijn won.

Eerste SOS blijft maar winnen
Hans Nijland
Maandag 4 april ging het eerste op
bezoek bij ZZC 1, die hun clubgebouw hebben in Nieuwaal, in een
zaaltje achter een friettent, met mooi
uitzicht op de weilanden. Die reis
verliep voor Hendrik wat minder
goed: door drukte op zijn werk en
verwarring over de zomertijd (?) had
hij geen tijd gehad om nog te eten.
Maar hij verheugde zich al op de
friet, die daar bijzonder lekker
schijnt te zijn. Helaas… op maandag
geen friet. Gelukkig lagen er nog wat
plakjes cake.
Ook voor het team als geheel begon
het beroerd. Invaller Amr kwam niet
opdagen, waardoor we onmiddellijk
tegen een 1-0 achterstand aankeken.
Maar gelukkig hebben we dan nog
onze eigen Louis van Gaal, captain
Eric. Die was al bezig met een partij
op een heel ander level, voor ons
gewone spelertjes nauwelijks te
begrijpen. Zo liet hij om moeilijk te
bevatten redenen niet ons eerste,
maar ons derde bord leeg. Een
meesterzet! Want, zo bleek later, de
tegenstander had zijn kanonnen juist
op het tweede en derde bord gezet.

We zijn nog steeds zonder puntenverlies, al is het nog een lange en
zware weg naar het kampioenschap,
met nog wedstrijden tegen twee op
papier veel betere teams.
Maar wie weet wat onze Louis van
Gaal dan weer bedenkt…

Rob en ik hadden op de staartborden
een redelijk makkelijke avond, twee
snelle punten. Veel moeilijker had
8

Rode Loper 1 - ZZC 1
Jan Prins (1984) – Marcel Pulles (1531)
Peter Hoogakker (1878) - Max Viergever (1999)
N.O. - Eddy Faber (1994)
Martijn Eefting (1762) - Wim van Oostrum (1745)
Hendrik Aldenberg (1712) - Remco van Brakel (1870)
Eric van Aart (1814) - Maarten de Wit (1434)
Hans Nijland (1803) - Eric van Heusden (1650)
Rob Linssen (1810) - Michel Jacobs (1413)

1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
5-3

en alle andere borden kwamen goed
tot gewonnen te staan. Hendrik
maakte het mooi af, Rob wist een
volledig gesloten stelling toch open
te breken, Martijn liet in een toreneindspel zien wat een actieve toren
kan en ook onze captain Eric kwam
gewonnen te staan. Helaas, helaas,
hij verloor. 4-4 dus, en een podiumplek kan ons al niet meer ontgaan.
Nu nog twee hele zware tegenstanders, op papier twee nullen, en
daarom stel ik voor het advies van
mevrouw de Lange maar over te
nemen: laten we ervan genieten!

Eerste SOS laat tegen Paul Keres
eerste punt liggen
Hans Nijland
“Geniet er dan maar van”, was het
advies dat Roel de Lange kreeg van
zijn vrouw. Roel had namelijk een
somber voorgevoel dat hij tegen mij
moest en onze onderlinge score is in
mijn voordeel, om het zacht uit te
drukken. Ik denk dat Roel wel genoten heeft, ik werd vanuit de opening
volledig overspeeld en kon al snel
opgeven.
Op onze eerste twee borden moesten
Jan en Peter intussen opboksen tegen
zware tegenstanders, ruime 2000-ers.
Dat lukte niet, Jan deed een ongelukkige torenzet en Peter kwam met zijn
dame in moeilijkheden, en dat weten
zulke jongens wel af te straffen. 3-0
voor PK1 en op Chris na stonden we
op geen van de andere borden echt
goed, leek me. Maar zie, Chris won

Paul Keres 1 - Rode Loper 14
Jan Jaap Janse (2193) - Jan Prins (1984)
John Cornelisse (2217) - Peter Hoogakker (1878
Eddy Faverey (1744) - Hendrik Aldenberg (1712)
Guus Alberts (1765) - Martijn Eefting (1762)
Peter van den Belt (1671) - Chris Regeling (1778)
Ton van Garderen (1645) - Eric van Aart (1814)
Roel de Lange (1629) - Hans Nijland (1803)
John van Rooy (1517) - Rob Linssen (1810)
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1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
4-4

en Timo Können, want beide spelers
dienden onafhankelijk van elkaar
een stelling uit dezelfde partij in. En
inderdaad, nadere analyse laat zien
dat er veel in de partij te beleven
viel. Dank Peter en Timo voor jullie
bijdrage aan de rubriek!

Rode Lopers Combineren –
aflevering 39
Peter Das
Een vaak terugkerend thema in deze
rubriek is matbeelden en matpatronen. Ook in deze aflevering
komt er weer een aantal langs. In de
afgelopen maanden werd er weer een
flink aantal over het hoofd gezien en
dat levert altijd dankbaar materiaal
op voor de Balans.
De enige manier om je matpatroonherkenning te versterken is uiteraard
het oplossen van oefeningen. Het
internet staat er overvol mee, maar
voor wie liever met een traditioneel
papieren boek aan de slag gaat, kan
ik het boek 1001 deadly checkmates
van John Nunn aanraden.
Gewoon alle 39 afleveringen van
Rode Lopers Combineren er nog
eens op na slaan kan natuurlijk
ook…

Net als in andere afleveringen loopt
de moeilijkheidsgraad op van
makkelijk naar moeilijk. Helaas
waren er geen inzenders deze keer.
Hopelijk loopt het de komende
weken wel weer storm met de
combinaties.
Heb jij in een van je recente of
minder recente partijen een mooie
combinatie gespeeld of 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.
Fragmenten uit internetpartijen zijn
ook welkom, mits ze zijn voorzien
van naam of nickname van tegenstander, type partij (snelschaak,
rapid, correspondentie, etc.) en
gespeelde datum.
De mooiste ervan worden opgenomen in Rode Lopers Combineren.

Het bord moet in brand hebben
gestaan in de partij tussen de twee
trouwe inzenders Peter Hoogakker

Oplossingen staan achterin!
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Stelling 1: wit aan zet

Stelling 4: zwart aan zet

Stelling 2: wit aan zet

Stelling 5: zwart aan zet

Stelling 3: wit aan zet

Stelling 6: wit aan zet
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opgeknoopt in zijn lijfvariant van de
orang-oetan (een wat bijzondere
opening die begint met 1.b4).

Eerste SOS dendert door
Hans Nijland
Gisteravond gebeurde het weer, dat
heerlijke moment dat volwassen
mannen zich beroepen op een
schaakregel die niemand kent.
En dat ze dan ook verontwaardigd
worden. Ik geniet er elke keer weer
van.
Het gezeur begon na de 104e (!) zet
in de partij van Jan. Vijftig zetten
lang was er geen stuk geslagen, en
ja, dan is het remise, claimde Jan.
Maar……. hij had niet alle zetten
genoteerd, want tijdnood, en dan
hoeft dat niet. Weliswaar was alles
live gestreamd en kon je het dus zo
nakijken, maar ja, is dat dan ook een
geldige verificatie?

Daar stonden dan weer volle punten
van invaller Arend en van mij
tegenover.
Hoe Arend dat doet vind ik zo mooi
om te zien: met kleine zetjes
geduldig kleine voordeeltjes
opbouwen en dat dan weer langzaam
uitbouwen tot groot en winnend
voordeel, zonder dat de tegenstander
echt tegenkansen krijgt. Wat zal die
man een moeilijke avond gehad
hebben, ik ken het gevoel.

Een verrukkelijk schouwspel, gedoe
om niks. Tevreden verliet ik niet
veel later de speelzaal.

Een 4 ½ - 3 ½ winst kortom, onze
vierde overwinning op rij, ongekend
en onverwacht ook. Voorafgaand
aan het seizoen waren we tevreden
als we ons konden handhaven, nu
zijn we koploper.

De wedstrijd zelf tegen BSG 1 was
behoorlijk evenwichtig: op maar
liefst vijf borden werd het remise
(Jan, Hendrik, Jacco, Eric en Rob).
Alleen op bord 4 werd Chris
12

beker-team was vrij kansloos, dat
was ook wel een beetje verwacht.
Opmerkelijk was dat MoiraDomtoren zware tegenstand had
verwacht. De zegetochten van onze
eerste teams zijn kennelijk niet
onopgemerkt gebleven. De tegenstander werd uitgelegd dat het bekerteam bij ons niet op rating wordt
vastgesteld, maar dat daar gewoon
de hoogste vier intern geëindigde
SGS spelende liefhebbers aantreden.
Ze hadden oud-clubkampioen Arend
Van de Lagemaat verwacht te
treffen.

Rode Lopers winnen Hexathlon
Henk van Lingen
Op de dag dat deze Balans van de
drukpers ons clublokaal in rolt,
speelt De Rode Loper het laatste
onderdeel van de Hexathlon tegen
stadgenoot Moira-Domtoren. ‘De
Hexathlon ?!’, zult u zeggen.
Jazeker, wij zijn altijd in voor wat
nieuws. In de maanden maart en
april speelde De Rode Loper een
competitie over zes onderdelen tegen
de club uit Utrecht-Oost waarin we
poogden vast te stellen welke club
de sterkste is dan wel de meeste
ausdauer heeft. Het kan ook zijn dat
we gewoon graag gezellig tegen die
lui schaken. Hoe het ook zij, men
speelt niet elk jaar binnen twee
maanden zesmaal tegen dezelfde
club.

Een week na deze ouverture verpletterde DRL-3 directe concurrent om
een promotieplaats Moira-Domtoren
4. Een tactisch remiseaanbod door
onze invaller Jacco bij de stand 2-0
voor leverde het enige halfje op voor
onze gasten. Een mooie avond. Alle
corona-maat-regelen waren
inmiddels van tafel, de zaal zat vol,
en na afloop kon als vanouds de
muziek weer aan.
En Niels Ondersteijn (Paul Keres)
kwam een Woonkamer Open ronde
in onze zaal spelen, om vervolgens
aan de bar eindeloos puzzels en
eindspelstudies op het bord te
toveren.
Zoals deze, vind de enige zet voor
wit die niet mat in 1 is:

Het begon eind februari met de
onderlinge SGS bekerwedstrijd. Ons
13

Na Dxh6 geeft zwart immers eeuwig
schaak? Ernest dacht dat ook en
speelde Txb7. Dan staat zwart
gewonnen, maar wit wist op zijn
beurt eeuwig schaak te realiseren.
Maar die loper op h6 had gewoon
genomen kunnen worden! Het
eeuwig schaak van zwart werkt niet.

Voorsprong halverwege
De zaterdag daarop was het derde
onderdeel van de Hexathlon. In de
KNSB competitie speelde ons
tweede team uit tegen het tweede
team van onze stadgenoot. Op papier
waren we aan elkaar gewaagd, maar
ook hier werd een overtuigende zege
neergezet door de Rode Lopers. Al
speelden we in Utrecht-Oost,
eenmaal aan het bier werd gesproken
van Wild-West partijen. Eruit
springend op dat vlak was de partij
met kerende kansen tussen Ernest de
Vroome en Martijn Eefting. Martijn
had zwart en had als voorbereiding
zijn kennis van de versnelde draak
opgefrist. Het werd uiteindelijk
remise, maar onderhoudend was het.
Afwisselend stonden de heren
gewonnen. Tegen het einde dacht
Martijn in wederzijdse tijdnood met
remise lijf en leden te redden en
heeft hier Lh6 gespeeld:

De achterstand in de Hexathlon was
nu halverwege omgebogen naar een
2-1 voorsprong. Ons tweede KNSB
team besloot de zaterdag traditiegetrouw met een etentje. Dit keer bij de
Italiaan op het Ledig Erf, alwaar we
kort het wereldnieuws bespraken
maar aanmerkelijk langer pastavarianten, Italiaanse wijnen en de
Ligurische cultuur rond Imperia.
We lopen uit
Eind maart stond het vervolg van de
Hexathlon tegen Moira-Domtoren op
de rol. Op de clubavond woensdag
14

capituleren. Toen stond het 3.5-2.5
met gunstiger stellingen op het bord
bij Mienuk (3) en Daniël (2).

ontvingen we in de SOS competitie
(1D) Moira-Domtoren-2. Het mocht
aantreden tegen ons Tweede.
Bepaald geen trivialiteit, de gasten
brachten een heel respectabele
opstelling aan tafel. Maar De Rode
Loper is uiteraard ook niet van
gisteren, het gezelschap was
derhalve aan elkaar gewaagd.

Maar Mienuk speelde tegen de
gewiekste Kasim Wandy, dus wat
heb je dan aan een gunstige
stelling?! Mienuk wist een eindspel
te bereiken met drie pionnen tegen 2
en allebei een toren.

En een thriller werd het! De
entourage droeg daaraan bij. Het
Huis had gemeend een of ander
theatergezelschap te moeten programmeren in de zaal boven ons.
Wat zij opvoerden heb ik niet opgezocht, maar het ging bij tijd en
wijle gepaard met stevige beats,
drumsalvo's, gestamp en wat dies
meer zij. De airco aan ons plafond
trilde mee. Gelukkig werd mij desgevraagd verteld dat de voorstelling
na anderhalf uur klaar zou zijn.
(stelling na Kg5 van Kasim)
Dat klopte wel, ruim voor tienen was
de kalk uit het plafond wel neergedaald. De wedstrijd echter was toen
verre van bekeken, de score ontwikkelde zich gelijk opgaand. Jeroen op
1 leek een voordeel te hebben, maar
dat was er toch niet of verdampte
(remise). Een uitslag die ook Marcel
(5) en Thom (7) noteerden. Arjan (8)
ging op herhaling (zelfde tegenstander als vorige maand in de
KNSB) en wist nu wel te winnen.
Amr (4) won, maar Rene (6) moest

Minstens remise denk je dan. Ik
werd even afgeleid aan de bar, en
toen ik weer naar het projectiescherm keek (er werd uiteraard op
liveborden gespeeld), bleek Kasim
alle drie die pionnen van het bord
gepoetst te hebben! Een plotse nul
dus en alles hing af van Daniël, die
een kwal voorsprong had te verzilveren tegen de sterkste speler van
de gasten om de wedstrijdzege binnen te tikken.
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vroeg de bij mij passerende
wedstrijdleider Marcel Scholten:
"Krijgt het Eerste net zo'n pak slaag
als wij?" (Ons Tweede verloor met
6-2 van onze huisgenoten) Tot mijn
verrassing en verbazing was Marcels
antwoord: "Nou, we staan 4-3 voor
en Daniël heeft kansen". Kennelijk
hadden de onzen een paar zeges
geboekt. Vooral het punt van Ashraf
op 2 tegen Daan Schönberger (de
sterkste speler in de zaal) mocht er
wezen. Daarnaast won captain Timo
op bord 1 en zette Hendrik het eerder
genoemde slippertje tegen Kasim
recht. En inderdaad, toen ik zelf de
vlag gestreken had zag ik bij Daniël
weliswaar een kwal achterstand
maar twee verbonden vrijpionnen als
compensatie.
Volgens kibitzers stond hij zelfs gewonnen. Zouden we zowaar gaan
winnen? Mochten we zelfs gaan
dromen van promotie? (Jaja, we
krijgen de kanonnen van Woerden
nog voor onze kiezen, dat weet ik).

Dat deed hij echter keurig. Ons
Tweede draait derhalve prima en
doet mee om de promotieplaatsen.
Tevens liepen we hiermee uit naar
een 3-1 voorsprong in de Hexathlon.
In deze uitputtingsslag restten
vervolgens nog 2 episodes. Twee
maal DRL-1 versus Moira-Domtoren
1, naar verwachting de zwaarste
beproevingen.
Beslissende voorsprong
Zaterdag 2 april was het de beurt aan
de KNSB versie van deze slotakkoorden. Wederom in eigen huis
en wederom op liveborden. Ik
speelde zelf in het Tweede tegen een
andere stadgenoot (OZU) en ik zette
een stunt in de Hexathlon al snel uit
het hoofd. Al vrij vlot stond ons
Eerste namelijk 0.5-2.5 achter. Henk
Dissel, die zijn debuut maakte in de
KNSB competitie voor De Rode
Loper, trof met zwart Gouden Loper
annex Overloper Johnny de Kraker.
Johnny had geen trek in troebel
water of een zeeslang, en forceerde
in 11 zetten remise door zetherhaling. Maar snel op herhaling,
Henk! Vlot daarop moest Amr een
dame geven tegen weinig en
noteerde ook Chris een nul.

Het ging echter mis bij Daniël. Of
het was niet te houden, dat lijkt
Stockfish te beweren. In deze
stelling na 62... f4 roept het visje nog
+0.00:

Daarna had ik mijn eigen zorgen, en
heb de ontwikkelingen niet meer gevolgd. Tot tegen 6 uur alleen ik nog
speelde in de zaal en Daniël. Ik
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Koningsdag in de Oranjestraat
Na twee sobere jaren, lijkt het er
toch wel erg op dat Koningsdag
dit jaar weer door kan gaan.
Iedereen die er voor de Covid al
bij was weet wat dat betekent:
schaken op de vrijmarkt voor 50
cent per potje.
Vanaf dinsdag avond 18:00 uur
staat onze schaakkraam weer
opgesteld op Oranjestraat 39 in
Utrecht. Dat is midden in de
stad, net achter de Weerdsluis.
Iedereen die het schaken een
warm hart toedraagt is welkom!

De wedstrijd werd 4-4. Toch een
fraai resultaat, en bovendien:
daarmee was het beslissende halfje
in de Hexathlon binnengetikt! Met
nog één onderdeel te gaan bij het ter
perse gaan van dit clubblad is de
tussenstand 3.5-1.5.
Zou Moira-Domtoren volgend
seizoen een revanche marathon
entameren?
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begonnen. Mentaal stonden we dus
1-0 voor!

Zwaarbevochte overwinning op
een doodgewone dinsdagavond
Stephan de Hoop (met de nodige
hulp van Arnold!)

De opstelling was als volgt (van
bord 1 tot 6): Arnold, Steven, René,
Geurt, Herman en ik (Stephan). We
hoorden een knal, een hele harde
zucht en wat gemopper: René kwam
al vroeg in de problemen. Tegen
beter weten in heeft hij er alles
aangedaan om het nog recht te
trekken. Helaas is dit niet gelukt.
Vervolgens kwam Herman in de
problemen. Hij speelde zwart in een
gesloten Siciliaan tegen de Grand
Prix-aanval. Wit speelt snel f4 en
Dame via e1 naar h4. Herman dacht
een pion in het centrum te winnen,
maar de tegenstander won de pion
op h6. Daarna kwam er een paard op
g5 en ging hij snel mat. Herman had
de pech dat hij precies in zijn
voorbereiding terechtkwam. De
tegenstander vertelde na zijn winst
namelijk apetrots dat hij wel tot 14
zetten diep precies deze opening had
voorbereid. Een uiterst risicovolle
bedoeling leek mij, maar het
betaalde zich deze ene keer dubbel
en dwars uit. O wee, 0-2 achter.

Jarenlang had Jos Heesen een
column in ‘De Balans’ met de titel:
‘Voor De Poorten Van De Hel’. Hij
schreef over zwaarbevochten
overwinningen. Het Vierde heeft als
eerbetoon aan Jos gewonnen van
Trio uit De Meern. Gelukkig
speelden we niet op live-borden,
want dan waren de meesten na de
blunder van René en het verlies van
Herman (0-2) lekker ChampignonsLeague gaan kijken. Maar nu loop ik
op de zaken vooruit.
Ik heb altijd gezegd dat ik geen
kinderen wil. Hier is op dinsdag 5
april mogelijk verandering ingekomen. Waarom? Omdat ik deze
avond zeer waarschijnlijk tot in den
treure aan het nageslacht moet
vertellen. Het begon allemaal al wat
onrustig. Uit bij Trio, maar ook weer
niet. We hadden namelijk op de
dinsdagavond zes borden
weggekaapt bij de clubavond van
Oud-Zuylen. Onze uiterst tactvolle
generaal had een idee voor de positie
van de borden: twee rijen met drie
borden, waar wij aan de buitenkant
(i.e., naar binnen kijkend) zaten. Zo
hadden we onze tegenstander al
omsingeld voordat we überhaupt

Mijn eigen partij ging, voor de
verandering, prima (een Caro-Kann
tegen mijn 1.e4). Ik speel graag
2.Pf3 en 3.Pc3 tegen de Caro-Kann
(i.p.v. 2.d4). Dit geeft mij vaak een
net wat actievere stelling. Ook zorgt
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de toekomst makkelijk afgeslagen
kon worden met Lxd5. Vervolgens
deed ik net alsof ik mijn loper de
vorige zet één veld te ver verplaatst
had:
15.Lg5
dus! Hij verliest hier nu sowieso een
pion dacht ik. Mijn tegenstander was
echter een stuk guller. Na
15…Pbd5 16.Pe4
gaf hij een cadeautje (h6 was
volgens mij de enige zet!) en speelde
16…Te8.
De voortzetting daarna was relatief
eenvoudig:
17.Lxd5
Het paard op f6 staat nu drie keer
aangevallen en maar twee keer
verdedigd.
17…Dxd5 18.Pxf6+ Lxf6 19.Lxf6
h5.
De grote afruil is voorbij, alleen had
ik mijn bonuskaart mee en mijn
tegenstander niet: zwart staat een
stuk achter maar hoopt hiermee zijn
executie te voorkomen. Normaliter
ben ik fan van versimpelen, alles
afruilen en in het eindspel
makkelijker winnen. De zwarte
velden waren alleen nu zo zwak en
de torens van zwart stonden
enigszins uit hun neus te eten.
Daarom besloot ik door te gaan met
de aanval:
20.Tfe1 Df5 21.Td2
Het idee om de Dame te vangen op
de volgende beurt.

de spanning tussen de d- en e-pion er
soms voor dat mijn tegenstander
dingen gaat doen die hij eigenlijk
niet wil. Tenslotte ben ik
geconditioneerd om stukken over
pionnen te kiezen in de opening en
krijg ik bijna een beroerte na het
spelen van: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5
4.c3. De enige memorabele stelling
is de volgende:

Ik had net 14.Lc1-h6 gespeeld, met
het idee de lopers te ruilen zodat zijn
zwarte velden rondom de koning
moeilijk te verdedigen waren. Wat ik
mij vervolgens niet realiseerde, is
dat ik hier zelf moeilijk gebruik van
kon maken als ik geen zwartveldige
loper meer had. Gelukkig laat mijn
tegenstander mijn fout meteen
rechtzetten en speelt 14…e6. Ik zag
dat zijn paard op f6 moeilijk te
verdedigen was en dat de
hulptroepen (het paard op b4) er in
19

Steven ging in een pionneneindspel wat potremise was volgens mij - de
verkeerde hoek in met zijn Koning.
Zijn opponent koos niet voor de
oppositie, maar een vakantie met
zijn Koning naar de Bahama’s (b1).
Ondertussen probeerde Arnold, op
de hem bekende manier, van een
verloren stelling nog wat te maken.
Iedere poging werd alleen vakkundig
door zijn tegenstander én collega
weerlegd.

21…Kh7 22.Te5 g5
Een laatste stuiptrekking van zwart.
23.Dxh5+ (zwart geeft op) 1-0.
Wat er daarna gebeurde is nog steeds
moeilijk te bevatten. Het feit dat er
geen aangifte van Trio voor diefstal
bij de Utrechtse politie ligt, blijft mij
verbazen. Geurt liet wederom zien
waarom hij de kapitein van dit soms
stuurloze schip is.
Op de drie resterende borden zag het
er voor Steven, Arnold en Geurt
beroerd tot zeer beroerd uit. Op alle
drie de klokken ook. Geurt stond zelf
een kwaliteit achter, winst was volstrekt uitgesloten. Mogelijk is hij in
een ander leven professioneel pokerspeler geweest. Hij doet namelijk
ijzig kalm een remiseaanbod. De
kapitein van Trio bestudeerde rustig
de riante stellingen op de andere
twee borden, nam daar heel veel tijd
voor en nam het zekere voor het
onzekere: 1.5-2.5. Deze
onnavolgbare gedachtenkronkel zou
als script in Hollywood onmiddellijk worden afgeschoten als te
onwerkelijk, maar zie: Geurt was
ingestraald door Jos!

Hans van Dijk – Arnold van
Gelder. DRL4 – Trio2, Bord 1.
De Dame is binnengevallen en
begint te peuzelen. Anderzijds is ze
ook wel wat aan de rand van het
toneel in deze stelling
terechtgekomen.

Mephistopheles en Satan zaten al
gebroederlijk aan de bar de winst
van Trio te vieren, toen de
tegenstander van Steven weigerde de
winnende voortzetting te kiezen.

Dit was de stelling na 43…Pb5-d4
met wit 25 minuten meer op de klok.
44.Dxb7 Td8 45.Tg4
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Hier moest Arnold glimlachen: mooi
zetje! Na het amputeren van de
Toren, volgt mat in één.
45…Dh6
Om Th4 eruit te halen.
46.Dc7

49.Txh6+??
Wit heeft van het half uur extra nog
maar 3 minuten over en is onder
invloed van de klok blijkbaar zijn
zenuwen niet meer de baas.
49…Txh6
Zwart staat opeens prettig.
50.Dxd8
Na …Dxd8 51.Pf7+ Kh7 52.Pxd8
staat het ongeveer gelijk (schatte
Arnold op dat moment in) dus even
verder kijken.

Hoe verder? Arnold wil proberen het
initiatief over te pakken maar er staat
minder dan 2 minuten op zijn klok.
Arnolds zoektocht naar een
desperado breekt hij af voor een
haastige terugtocht.
Arnold had geen tijd om te zien dat
46…Lxg4 47.Dxd8+ Kg7 De7+ en
de Koning loopt zich veilig naar g5.
46…Df8 47.Tfg1 f3 48.Th4
Dus toch.
48…h6
Met f2 de enige zet.
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stelling. Het stond inmiddels 2.5 2.5 op de borden toen zwart ervoor
koos om m.b.v. zijn koning de
vrijpion te laten promoveren in de
verre hoek. Hierdoor won zwart een
loper, maar verloor de koning het
contact met zijn pionnen en loper.
De hulpeloze passieve loper kon vervolgens de actieve koning in de 4
tegen 2 pion-situatie niet behoeden
voor een doorbraak. Zwart gaf op (10) en De Rode Loper behaalde een
zwaarbevochte overwinning (3.52.5).

En ziedaar
50…Txh3+
Trekt het Paard weg van f7,
waardoor zijn Dame valt. En wit
geeft te midden van zijn onthutste
teamgenoten op. Het is 2½ - 2½, we
leven weer!
En ten slotte de knotsgekke ontknoping van bord 2. Steven speelde
met wit een Nimzo-Larsen opening
met 1.b3. Zijn plan was om de
aanval op het centrum uit te stellen,
wat in de opening en het middenspel
een attractieve stelling opleverde
met een loperpaar en pion-meer
situatie als gevolg. Zwart vocht zich
terug in de partij met tactisch
vernuft. Ze eindigden in een
ongelijke loper eindspel met een
pion meer voor wit, maar met een
vrijpion voor zwart. Mede door
tijdnood maakten ze beiden dubieuze
keuzes in een theoretische remise-

La Porte de l’Enfer volgens Rodin (1840-1917)
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1.d4 e6 2.Pc3 d5 3.Lf4 a6 4.e3 Pf6
5.Ld3 Ld7 6.Pf3 c5 7.O-O Pc6 8.h3
cxd4 9.exd4 Pa7
Ik heb niet echt tevreden hoe de
opening is verlopen. Altijd lastig als
je een opening tegen krijgt die je
totaal niet kent en achter het bord
moet gaan verzinnen wat het
strijdplan moet zijn. Met deze rare
zet wil ik proberen om van mijn
slechte loper af te komen, door die
(op termijn) naar b5 te kunnen
spelen. Of anders het paard om te
spelen, via c8 naar d6.
10.Pe5 Db6
Met een dreiging op b2 en d4 en om
veld b5 te versterken.
11.Dd2 Dxd4
Slaan op b2 was ik sowieso niet van
plan. Maar die d4 pion zie ik wel
zitten. Uit het frans ken ik een
gambiet, wat er wel iets van weg
heeft, maar daar speel ik wel graag
tegen. En ik moet tenslotte wat, ik
sta te passief.

“Sterke verhalen, leuke partijen,
pijnlijke nederlagen, puzzels, of
goede schaakvoornemens”
xxxx xxxx
In mijn rol als wedstrijdleider heb ik
verschillende keren een oproep
gedaan om kopij aan te leveren voor
de balans. Nu ben ik zelf niet zo’n
schrijver, vandaar weinig
inzendingen van mij in de balans en
op het forum.
Als ik dan eens een mooie partij
speelde en nadacht om deze in te
sturen, bleek de computer er gehakt
van te maken. En was deze naar mijn
menig niet meer balans waardig.
Vandaar dat ik deze partij gewoon
niet heb laten checken door de
computer, maar een ouderwetse
(snelle) analyse achter het bord.
Vergeef me de missers (tactische
vondsten kunnen ingestuurd worden
naar Peter Das, voor de puzzels :)
Nu heb ik over deze partij geen
sterke schaakverhalen te vertellen.
Het is ook geen pijnlijke nederlaag
geworden, daarvoor is xxxx te sterk.
Wellicht levert het een puzzel op?
En mijn goede schaakvoor-nemens
zijn in maart ook wel verdwenen.
Gewoon een leuke partij dus!
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12.Pxf7!
Heel mooi gezien van wit, ik kan het
paard helemaal niet slaan, want dan
verlies ik mijn dame! Uiteindelijk
draait de hele partij om deze zet.
12…Pe4
Dit vond ik dan weer een leuke zet.
Het valt de dame aan en blokkeert de
aftrekaanval, waardoor het paard op
f7 nu wel instaat.
13.Pxe4 dxe4 14.Pxh8 exd3
Goed, zwart staat een kwaliteit
achter, maar als ik het paard op h8
nog kan binnenhalen, sta ik
misschien helemaal niet zo slecht.
Als dat niet lukt, dan ben ik verloren.
15.Tfe1 Pc6
Paard ontwikkelen, de dame
ondersteunen en vooral het veld e5
afdekken.
16.Tad1 g6
Lange rokade is geen optie, want dan
ontsnapt het paard. Slaan op b2 of c2
is ook kansloos. Daarom maar een
poging doen om dat paard binnen te
halen.
17.Dxd3

Slaan op f4 gaat nu natuurlijk niet en
is mat in één. Lg7 is wel een goede
optie. Maar dan zitten er allerlei
tactische grapjes in. De dubbele
dreiging op g6 werkt niet.
Maar bijvoorbeeld wel (17... Lg7
18.Qxd4 Lxd4 en vervolgens 19.Pf7!
Kxf7 20. c3). Zelfs nu weet ik nog
niet zeker wat beter is. In de partij ben
ik in elk geval voor het afruilen
gegaan.
17…Dxd3 18.Txd3 Lc8
Ik moet het paard veroveren, maar
direct Lg7 werkt niet, want dan volgt
gewoon Pf7. De loper dekken met
Td8 gaat niet vanwege Lc7.
Vandaar dat ik eerst mijn loper in
veiligheid moet brengen.
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24.Tb3 Tb8 25.g4 Le6 26.Tbe3
Ke7 27.Pxg6+ hxg6
Eindelijk heb ik het paard te pakken,
maar naast de dubbele toren sta ik
inmiddels al wel wat pionnen achter.
28.f4 Tf8 29.fxe5 Ld5 30.c3 Lxa2
Na afloop zei Daniel dat hij
helemaal over het hoofd had gezien
dat na c3 deze vrij op te halen was.
Een foutje dat me toch kansen geeft.
31.Kg2 Ld5+ 32.Kg3 Ke6 33.Kh4
Tf3
Ik wil graag toren afruilen, zodat ik
de e-pion kan winnen. Verder is mijn
loper een uitstekende verdediger voor
b7 en f6. In de analyse na afloop
bleek dat iets te optimistisch, teveel
pionnen en de h-pion kan doorlopen.
Toch is het dan nog steeds niet heel
makkelijk voor wit om te winnen
(bleek uit een vlugger analyse) Maar
Wit straft deze poging mooi af met
een gemeen zetje...

19.Ld2
Ook weer een mooie zet van wit: de
loper omspelen naar de c3-h8
diagonaal en de f-lijn openen voor
zijn toren.
Op die manier kan het paard op h8
gedekt worden of het vluchtveld op
f7 worden herwonnen. In eerste
instantie zie ik geen weerlegging,
maar na lang zoeken, toch een
aardige variant om dat paard in
bedwang te houden.
19…Lg7 20.Lc3 Lxc3
Het idee dat ik eerst had was om
mijn koning naar f8 te spelen maar
dat is niet de oplossing (Tf3+ Kg8 en
het paard kan ontsnappen via f7)
21.Txc3 e5 22.Tf3 Le6
En hier begin ik er stiekem wel in te
geloven! Wits paard heeft geen lang
leven meer.
23.Tg3 Lf5
Ik mag niet toestaan dat wit nog
meer pionnen wint, geduld...

34.c4! g5+
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nog een wanhoopszet, maar het is
natuurlijk uit.
35.Kxg5 Txe3 36.cxe5+ 1-0
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het licht toen Nathans broertje David
(bijna zeven) ineens met vurig
enthousiasme eiste dat ook hij de
Opstapjes wilde doen. Hij had wel
eens wat instructies van mij (en van
Nathan) gekregen, maar wilde het nu
duidelijk wat steviger aanpakken. Ik
bestelde dus weer een set Opstapjes
en David ging er als een speer mee
aan de slag. Dit spoorde Nathan op
zijn beurt weer aan om er wat vaart
achter te zetten. Bovendien kon hij
David een beetje helpen, en ze
konden samen wat eenvoudige
spelletjes spelen. Nog even en we
hebben Van Foreest-achtige
taferelen hier in huis…

Schaakavonturen van een bijnanegenjarige (en zijn broertje)
Thomas Op de Coul
In de vorige aflevering (jaargang 42
nr. 5, juni 2021) van wat zomaar een
reeks zou kunnen worden, vertelde
ik over mijn toen bijna-achtjarige
zoontje Nathan, die met de staart
tussen de benen vertrok bij schaakclub Moira-Domtoren waar hij zo
enthousiast begonnen was. We zijn
intussen een klein jaar verder, en ik
kan alvast verklappen dat hij nu toch
weer aangehaakt is.
Nadat hij in de zomer was afgehaakt
bleef het natuurlijk even rustig op
het schaakfront, hij deed wel heel
sporadisch wat in Stap 1 extra, en
het schijnt dat hij af en toe wel eens
met een vriendje schaakte, maar daar
hoorde ik hem niet vaak over. Ik
begreep dat wel, toen ik bij zo’n
partijtje een keer zijdelings meekeek: dat vriendje veegde Nathan
aardig overtuigend van het bord…
Later bleek hij op school schaaklessen te krijgen, dus dan gaat het
natuurlijk lekker vlot.
Dit gaf Nathan wel wat inspiratie,
want kort na die nederlaag drong hij
er op aan om weer vaker met mij
schaakdingen te doen. De kracht van
het ‘zien schaken doet schaken’effect kwam kort daarna mooi aan

Maar zover is het nog niet, ook al
kwam Nathan enige tijd later onverwacht met het voorstel om toch weer
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eindelijk eens meenam. Hij sloot aan
bij twee meisjes, die al een stuk
verder waren in Opstapje 2, maar
David hield heel kranig stand en zag
dingen die ik niet van hem had
verwacht.

eens naar de schaakclub te gaan.
Alleen de lessen, en niet de partijtjes
– de lezer met een goed geheugen
weet dat hij om die reden was afgehaakt: vreemde gezichten en de
schaakklok maakten het toch wat
spannend. Men vond het bij Moira
gelukkig prima dat hij voorlopig
alleen voor de lessen komt. Gevolg
is dat Nathan nu steeds enthousiast
naar de lessen gaat – met een goede
leraar en een gezellig groepje
kinderen. Die partijtjes komen vast
nog wel een keer.

Nu zitten we dus thuis met twee
enthousiaste schaakleerlingen (en
dan nog ondergetekende) die
regelmatig met (Op)stap-boekjes in
de weer zijn. Niet in de laatste plaats
voor mij ook motiverend, het klopt
inderdaad: doen schaken doet
schaken. Overigens ontdekten
Nathan en David ook al snel de
verslavende kracht van schaken op
een beeldscherm. Met mate, dus, wat
ons betreft, maar het is wel heel
grappig om Nathan op mijn telefoon
tegen de engine te zien spelen. Op
het laagste niveau ingesteld zorgt dat
dus regelmatig voor uitroepen als
“hij geeft zomaar zijn dame weg!”.

Bij die lessen ontdekte hij (en ik)
leuke schaakvarianten, zoals weggeefschaak: zo snel mogelijk van al
je stukken afraken, inclusief de
koning – en slaan is verplicht. Een
leuke manier om voortdurend en
heel actief te kijken naar wat je
tegenstander kan/moet doen. Of: wie
het eerst alle pionnen van zijn
tegenstander heeft geslagen.

De tussenstand: Nathan is bij Moïra
met zijn groepje langzaam aan Stap
2-stof begonnen; David toont een
voor ons ongekende aandachtsspanne bij zijn Opstapje-groepje; en
in de laatste plaats heeft ondergetekende na twee lange Coronajaren ook weer een schaakritme te
pakken…

Intussen bleef David niet achter,
want die riep ook meteen dat hij
meewilde naar de schaakclub. Hij
was in een ruime maand al halverwege Opstapje 2 gekomen, veelal
zelfstandig en met af en toe wat
hulp, dat natuurlijk meer nodig werd
naarmate hij verder kwam. David is
in tegenstelling tot Nathan niet
verlegen, dus hij rende enthousiast
de schaakclub in toen ik hem
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Bij ons waren degenen verhinderd
die normaal de hoogste borden
bemannen, Amir en Jos, maar de
invallers waren ook niet slecht. De
ene, Henk Dissel (op eigen verzoek
aan bord 5, want roestig) was heel
snel klaar: tegenstander en
‘Overloper’ (vroeger lid bij ons)
Johnny de Kraker stuurde in een
interessante stelling meteen op een
zetherhaling aan die Henk niet goed
kon ontwijken.

Het liep natuurlijk toch weer
anders
Timo Können
Na een vliegende start tegen de
zwakkere teams uit de poule heeft
het zaterdag-Eerste goed doorgepakt
toen de sterkere tegenstanders aan de
beurt kwamen. Amsterdam West,
een van de drie titelkandidaten,
mocht nog blij zijn dat het met 4-4
terug naar huis kon. Anders hadden
we de koppositie van hen overgenomen! Daarna wonnen we uit van
het wat minder sterke Purmerend,
ondanks het feit dat we op het laatste
moment een bord hadden moeten
openlaten. Vier keer gewonnen en
twee keer gelijkspel, aan het begin
van het seizoen hebben vast niet veel
mensen dat voorspeld.
Met nog twee wedstrijden te gaan
stonden we nog altijd op de tweede
plaats, ook al was dat licht geflatteerd omdat een aantal andere teams
een wedstrijd minder had gespeeld.
Met de twee andere titelkandidaten,
Moïra-Domtoren en Woerden, hadden we nog wel een zwaar programma voor de boeg. Op 2 april was het
tijd voor het bezoek van Moïra –
weer een nieuwe aflevering in de
‘hexathlon’ (dixit Henk L.) die deze
club en De Rode Loper dit seizoen
uitvechten.

8.Lh6 Lf8 9.Lg5 Le7 10.Lh6 Lf8
11.Lg5 Le7 ½–½
Een van de redenen dat we hoog
staan is volgens mij dat je onze
spelers dit soort dingen niet zult zien
doen! Later in de wedstrijd zullen de
Moïranezen ook wel spijt hebben
gekregen van deze snelle remise.
Chris Lutz (6) merkte in een
Najdorf-variant met tegengestelde
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rokades dat de koningsaanval van
zijn tegenstander veel sneller ging
dan die van hem.

14.Pxc5? Pxc3! 15.Dc2? Pb4!
Amr besloot nu maar met
16.Dxc3
zijn dame te geven, waarna ook deze
partij niet lang meer duurde.

Wit heeft verzuimd bijtijds Kb1 te
spelen. Na
18...b4! 19.Pxc4 bxc3
was de witte koningsstelling te
zwaar beschadigd. Zwart maakte het
soepel af.

We waren dus met ½–2½ achter
gekomen. Ondertussen had Ashraf
(2) – naar eigen zeggen noodgedwongen, omdat hij anders slecht
zou staan – een stuk geofferd tegen
Moïra’s sterkste speler, Daan
Schönberger.

Amr (4), die voor de partij nog een
score van 100 % had, pakte tegen
Albertus ten Hertog een vergiftigde
pion. En zoals dat vaker gaat leidde
de ene fout tot de andere.
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schijnoffer van een kwaliteit, van
een soort die je niet zo vaak ziet.

18.Pxd6!? Dxd6 19.Lc5 Dd8 20.d6
Of hij genoeg compensatie had was
moeilijk te zeggen (Ashraf zelf vond
na afloop van niet). Dat de zwarte
stukken het wel benauwd kregen is
te zien in de stelling na
23.Lb6.

16…Txe4! 17.Txe4 Lf5 18.Pd2
Dd7
Wit moest vechten om in de partij te
blijven, maar deed dat met zoveel
verve dat hij inmiddels misschien
wel weer beter stond.
Hendrik (7) won tegen Kasim
Wandy – die de woensdagavond
tevoren nog Mienuk beschwindeld
had, in de vorige aflevering van de
hexathlon – in de opening twee
pionnen tegen een kleine kwaliteit.

Marcel Scholten (3) had in het Russisch het initiatief genomen met een
31

15.Pxc8 Taxc8 16.Lf5 Tc7 17.cxb6
enzovoort. Afwachten wat daar uit
zou komen.
Schrijver dezes (die zichzelf naar
bord 1 had gepromoveerd) had een
kwaliteit weggegeven en moest het
nu hebben van vage kansen tegen de
wat ontblote vijandelijke koning.

9...Pxe4!? 10.dxe4 Lxb2 11.Pbd2
Lxa1 12.Dxa1 e5
Of het goed was wist hij zelf niet,
maar dat het zo’n typische Hendrikstelling met ongelijk materiaal was
gaf de teamcaptain wel moed.
Invaller Daniel Weise (8) moest
steeds allerlei toeren uithalen om het
hoofd boven water te houden, maar
bleef daar wel in slagen.

27...De7? 28.f3 – en dan dus maar
28...Txf4.
Tussentijdse evaluatie: de 3½ uit 5
die we nodig hadden gingen we vast
niet halen.
Maar het liep natuurlijk allemaal
toch weer anders. Eerst zegevierde
Ashraf, nadat zijn tegenstander
verdedigingskansen had gemist.
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Na
29.Pxe5?? fxe5 30.Txe5?? Txd1
31.Txd5 Txd2
stond wit een hele toren achter. Dat
was Hendrik wel toevertrouwd.
Ondertussen had Marcel een moeilijke stelling gered met (alweer) een
kwaliteitsoffer.

39.d7! b5 40.a4
Wit vindt 40.dxe8D+ beneden zijn
waardigheid, aangezien zwart toch
niets kan doen. Daan gaf het dan ook
op (of ging door z’n vlag; ik zat op
dat moment te diep in m’n eigen
partij om het mee te krijgen).
En Hendriks pionnen en stukken
kwamen zo dreigend opzetten dat
Kasim in paniek raakte.

32...Txf3! 33.Txf3 Dd4+ 34.Kf1
Dd1+ 35.Kf2 Pe4+ en de computer
geeft aan dat zwart nu zelfs kon winnen, maar dat is wel heel ingewikkeld. Marcel was zo verstandig zetherhaling af te dwingen.
Alleen Daniel en ik waren nu nog
bezig. Daniel had een kwaliteit
geofferd voor een pion en daarna
nog een pion gewonnen.
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namelijk door een bok in de tijdnoodfase zijn gewonnen stelling in
een verloren eindspel omgezet. Ik
kreeg inderdaad niet veel later een
hand. Nu hoefde Daniel alleen nog
remise te spelen en we zouden de
wedstrijd winnen!
Maar toen... had Daniel een blackout en gaf zijn vrijpion weg, wat tot
een verloren stelling leidde. Zijn
tegenstander speelde het bekwaam
uit. Arme Daniel, als zo’n partij als
laatste is afgelopen, is het net of je
de wedstrijd in je eentje hebt bedorven. Realistischer is het om te zeggen dat het sommigen meezat en
anderen tegen, zodat 4–4 per saldo
een terechte uitslag is.
Woerden, here we come!

43...b5 44.Le4!
Met de sterke loper die de straks verschijnende vrijpion(nen) kon steunen
had wit nu zelfs winstkansen.
‘Het ziet er niet goed uit, hè?’
hoorde ik Johnny tegen Albertus
zeggen. Mijn tegenstander had
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stander gaf redelijk vroeg op, maar
daar had niemand van ons bezwaar
tegen.

Uit en thuis
Herman van der Ploeg
Het was woensdagavond 23 maart en
PCA de Damrakkers 2 speelde
extern tegen de DRL 4. Thuis. Maar
wel in ónze speelzaal.

René de Ruiter won twee stukken.
Of kreeg hij ze gewoon cadeau? Je
zou kunnen beweren dat sinterklaas
wel erg vroeg kwam dit jaar, maar
dat is onterecht. René, onze eigen
onverzettelijke Man van Staal
dwingt dat af. Goed gedaan, jochie!

PCA? Posterieure Corticale Atrofie?
Zijn ze daar groepsgewijs vroegtijdig dement? O nee, dat moet
natuurlijk Professional Chess
Association zijn, een ironische
verwijzing naar het ooit door
Kasparov en Short opgezette
alternatief voor de FIDE.

Dan Els Goudriaan. Eerder die dag
had ze al een partij gewonnen in een
ander toernooi. Bloedfanantiek! Bij
ons speelde ze met zwart een
Spaanse partij. Het werd de
Taimanov-variant (wit ruilt zijn
loper voor het paard op c6). Ook liet
wit zijn koning in het centrum staan,
Els zette haar loper op b7, verkreeg
de open e-lijn en won een stuk. De
slotstelling verdient een diagram:

De Damrakkers. (In een ludieke bui
vernoemd naar het in de jaren
zeventig opgerichte kinderkoor De
Damrakkertjes, zo hoorde ik na
afloop van mijn tegenstander.)
Een clubje van schaakvrienden
zonder eigen speellokaal. Vandaar
dat ze onze zaal gebruikten voor hun
“thuiswedstrijd”. Kortom: de eerste
consumptie was op hun kosten. Ook
leuk deze avond was dat ik mijn
partij voor het eerst in mijn
schakersleven terugzag op een heus
digibord. Dat gaf toch een soort, eh...
boost.
Enfin. Het wedstrijdverloop:
Steven Ros was als eerste klaar. Een
geniepige paardvork bezorgde hem
het volle pond: 1-0. Zijn tegen-

Radboud Gauw - Els Goudriaan 0-1
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moeiteloos naar winst kunnen
schuiven. Maar ja... stel je voor dat
je nog een blunder maakt... Ik kreeg
er van TC Geurt een Duveltje voor.
Tussenstand inmiddels ½ - 3½ in ons
voordeel.

3-0 voor ons. Pardon, we speelden
wel thuis, maar het was een uitwedstrijd, dus 0-3.
Dan mijn partij. Ik kreeg het
Londen-systeem tegen me, een d4opening met Lf4. Ik speel dat zelf
ook regelmatig met wit, maar ik was
het reguliere tegenspel van zwart
totaal vergeten. Ik klooide maar wat
aan met een loper op g7 en een
opstoot in het centrum. Al die tijd
probeerde ik mijn tegenstander
(tamelijk vergeefs) te intimideren
door mijn zetten zo daadkrachtig
mogelijk op het bord te knallen en
daar zo pedant mogelijk bij te kijken.

De tegenstander van Han Gulyás had
een heel behoorlijke rating voor deze
klasse, maar Han heeft wel voor
hetere vuren gestaan. Degelijk en
standvastig als altijd belandde hij in
een variant van het beruchte toreneindspel met één pion meer, dat niet
te winnen valt. Toch een fijne
plusremise, en een zeer waardevol
extra halfje! Ik hoop dat we Han nog
lang als vaste kracht voor ons team
kunnen behouden, en dat hij niet
wordt weggekocht door Russische
oligarchen. 1-4 voor ons!

Mijn stelling overziend (ik was
beland in een eindspel met toren en
dame en twee pluspionnen), boog
buurman Geurt zich naar me toe en
zei dat ik remise mocht aanbieden.
Logisch: het winnende halfje. Zodra
ik weer aan zet was heb ik derhalve
tactisch remise aangeboden, in het
belang van het team, wat ogenblikkelijk en zonder nader overleg werd
aanvaard.
Ik maakte mezelf wijs dat het eigenlijk ook wel iets moois had, om een
gewonnen stand niet te verwezenlijken. De schoonheid van het
onvoltooide...
Allemaal kletspraat.Met het juiste
killersinstinct, wat zeg ik, zelfs met
twee ogen dicht had ik die partij

Geurt, altijd in voor avontuur,
liefhebber van het betere koffiehuisschaak en standaard bereid tot fire
on the board, speelde het Falkbeertegengambiet tegen het koningsgambiet. Hij offerde een stuk voor
twee pionnen, en later in de partij
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Eigenlijk had het 1½-4½ moeten
zijn, maar laat ik niet zeuren.

nog een stuk. Al die diepe aanvalsplannen kosten wel veel bedenktijd
en de partij viel uiteindelijk niet
meer te houden. Maar dat gaf hoegenaamd niets, want de eindstand van
2-4 in ons voordeel was een
welkome overwinning.

DRL 4 is hierdoor weer opgeschoven in de de klasse 3A van de SOS,
en we hebben promotie nog steeds in
eigen hand. Kortom: niet tobben.
Moedig voorwaarts!
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Oplossingen Rode Lopers
combineren – aflevering 39
Stelling 1: Jeroen Weelink – Willem Jan
Veltman
Externe competitie DRL2 – Zeist 1, 13
april 2022

Timo in de begeleidende e-mail bij deze
inzending: “1.Tb8+ Kd7 2.Pf6+ wint een
kwaliteit, maar het gespeelde 1.Pf6! is veel
erger. Zwart kan direct mat alleen
vermijden door met 1...Td2+ zijn toren te
geven. Daar had Peter geen zin in, na
'Kut!' te hebben gefluisterd liet hij me het
mat met 1...Pxf4 2.Tb8# op het bord
brengen.”

Mat in één, twee, of drie opgaven worden
vaak als iets voor beginners gezien. Een
pijnlijk momentje in deze partij toont
helaas aan dat het soms nog keihard nodig
is om te blijven oefenen op het herkennen
van matpatronen. 1. Df8 Kd7 so far so
good, maar hier miste de wit-speler
3.Dd8# en liet de koning ontsnappen. Aan
de klok te zien, had het te maken met
tijdnood, dus niets ten nadele van Jeroen,
want fouten maken we allemaal, zeker als
je eigen klok veel sneller lijkt te lopen dan
die van de tegenstander.

Stelling 3: Ernesto Bonne Boizan –
Thom Zwamborn
Interne competitie Rode Loper 16 maart
2022

Stelling 2: Timo Können – Peter
Hoogakker
Interne competitie Rode Loper 16 februari
2022
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1.Pg4! en uit. (Ernesto speelde hier 1.e7??
Te8 2.Kxg2 c3 en Stockfish geeft remise,
maar in de praktijk was het waarschijnlijk
lastig geworden om het zwarte
pionnencluster op de damevleugel tegen te
houden.) De tekstzet was wellicht goed te
vinden geweest met het volgende matbeeld
op het netvlies:

Stelling 4: NN – Timo Können
Landenwedstrijd chess.com, februari t/m
april 2022

Met genoegen laat ik opnieuw Timo zelf
aan het woord: “[Deze] stelling is uit een
partij met drie dagen per zet op
Chess.com, van februari t/m april, in een
landenwedstrijd tegen Oekraïne(!). (De
oorlog was net uitgebroken toen de
wedstrijd volgens het speelschema begon.
Op suggestie van de teamleider heb ik m'n
tegenstander al snel in beide partijen
remise aangeboden, maar hij vond het
schaken wel een prettige afleiding.)
1...e3+! Mijn tegenstander koos nu heel
snel voor 2.Kf2 exf2+. Op 2.Kxe3 Lg5+
3.f4 had ik willen verdergaan met
3...Lxf4+ 4.Kf3 Lh5+ (de tegenstander
dacht misschien dat dit al mat was,
vandaar 2.Kf2) 5.g4 hxg3+ 6.Kg2 Lxe2
7.Txe2 gxf2, eveneens met stukwinst.”
Overigens is 1…exd3 ook een winnende
zet, maar is minder fraai, minder origineel
en veel gecompliceerder. De tekstzet troeft
dit alternatief dus op meerdere fronten af.

dit wordt bereikt na bijvoorbeeld 1…Ld5
2.Pf6+ Kh8 3.Txh7#. Dit is alleen te
voorkomen door het offeren van veel
materiaal 1…Le4 (om matveld h7 te
dekken) 2.Pf6+ Kh8 3.Pxe4 en vanaf hier
is het mat in 8, maar na 3…Tg8+ 4.Kh1
Tg7 5.Tf8+ Tg8 6.e7 is het al duidelijk dat
er geen houden meer aan is voor zwart.

39

Stelling 5: Timo Können – Peter
Hoogakker
Interne competitie Rode Loper, 16 februari
2022

Stelling 6: Hans Nijland – Mienuk van
Osnabrugge
Interne competitie Rode Loper, 9 februari
2022

1… Lxc4! 2.Dxc4 (Als de dame wijkt, gaat
het ook mis voor wit. Na 2.De2 wint
2…Pxd4! in verschillende varianten en ook
na 2.De1 is Pxd4! De winnende zet,
bijvoorbeeld 3.exd4 Txd4 4.Pxd4 Df4+
5.Kg1 Lxd4+ 6.Df2 Dxf2#.) 2…Dxe3
3.Kf1 Dxf3! 4.gxf3 Pxe3 5.Ke2 Pxc4
6.dxc5 Pxb2 (of 6…Td2).

Zwart heeft de koning in het midden laten
staan en het veld e6 staat maar liefst 4x
door wit aangevallen. “De stelling
schreeuwde om een offer, dacht ik” schrijft
Hans op het forum. Hans vindt de juiste
voortzetting niet, maar dat is hem
nauwelijks kwalijk te nemen, want
eenvoudig is oplossing allerminst. 1.Lxf6
(Als je direct 1.Txe6 hebt gevonden, mag
je trots zijn, want dat wint waarschijnlijk
ook, zij het minder overtuigend.) Het
lastige is dat wit zowel moet doorrekenen
wat er gebeurt na 1…Lxd4 als 1…gxf6
1…gxf6 beperkt de schade net iets meer
dan de andere variant. 2.Pxe6 fxe5 (na
2…fxe6 volgt vernietigend 3.Dxe6 waarna
zwart nog meer materiaal moet gaan
offeren om een snel mat te voorkomen dan
in de tekstvariant.) 3.Pxc7 Txc7 en wit
staat een kwaliteit en twee pionnen voor.
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