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Achterin deze Balans zoals 

gebruikelijk de Agenda van het 
seizoen 2009 -2010. Uiteraard staat 
die agenda ook compleet op de site. 

Daar is overigens nog een mooi 
foefje ingebouwd, want de actuele 

agendapunten staan ook onderaan het 
openingsscherm van onze homepage. 
Op die manier kan je in een oogopslag 

zien wat er de komende weken te 
gebeuren staat! Kijk op 

www.ucsderodeloper.nl 

Colofon 

Jaargang 31, nummer 2, 11-11-‘09 

Redactie: Pieter Bakker,  
René Goverde, en  
Taco Jansonius.  

Met bijdragen van: 
John Temming, Mart Renders en 
Kees Volkers 
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Seringstraat 50, 3551 TM  Utrecht, 
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De externe competitie is weer 
begonnen. Hij het ter perse gaan van 

dit nummer hadden alle teams 1 
wedstrijd gespeeld. En de overall 

tussenstand stemt ons somber. 
Alleen het Derde wist punten te 

pakken. Op pagina 8 ev. de details en 

wedstrijdverslagen.  

Hier meteen ook een oproep van tc. 
Arnold. Hij heeft afgelopen weekend 
veel tijd besteed aan het vinden van 

een invaller voor de tweede wedstrijd 
van het Derde, en hij merkte dat leden 
wiens voicemail hij ingesproken had 
veelal niet de moeite namen om hem 

terug te bellen. Het zou voor hem 
(en de andere tc’s) erg prettig zijn als 
je even terug belt, ook als je niet mee 

kan doen. 



 

 

Deze tijd van het jaar is de 
periode waarin kinderen geleerd 
wordt geduld te betrachten. 
Sinterklaas komt immers weer in 
het land, en dan is het voor de 
doelgroep vol verwachting 
aftellen tot 5 december.  

Goede kans dat uw geduld 
momenteel ook op de proef wordt 
gesteld, al behoort u niet meer tot 
de primaire doelgroep van 
bovennoemd volksfeest. 
Bijvoorbeeld omdat u niet meer 
kunt wachten totdat het nieuwe 
coverontwerp de voorkant van de 
Balans gaat sieren. Nog 1 
Balansje wachten: het wordt een 
Kerstcadeautje. Geeft ons nog 
even de tijd om te bedenken wat 
op de achterkant moet komen ter 
vervanging van de wat 
misplaatste advertentie van een 
schaakcafé dat allang geen 
schaakcafé meer is.  

Wachten is het ook voor de 
spelers en supporters van ons 
gedegradeerde vlaggenschip. 
Nog een jaartje 1e klasse voor we 
terugpromoveren naar de 
promotieklasse. En dan nog een 
jaartje promotieklasse om een 
overgang naar de KNSB te 
bewerkstelligen. De les van een 
sombere vrijdagavond in 
Maarssen is echter dat je vanaf 
een bepaalde leeftijd geen 
cadeautjes meer krijgt, maar zelf 
aan de slag moet. Aan de hand 
van dit clubblad bijvoorbeeld, 
waarin zoals altijd weer een hoop 
leerzaams is terug te vinden. RG   

In deze Balans ook de 

gedetailleerde uitslag 
van de 

Coververkiezing. Met 
de complete stemming, zodat 

ook de verliezers kunnen 
controleren of alles er eerlijk 

aan toe is gegaan. Daar 
kunnen ze in Afghanistan nog 

een voorbeeld aan nemen! 
Pieter grijpt deze kans 

meteen aan om uitleg te 

geven over “het systeem 
Henk”.  

Deze keer een unicum in 
de geschiedenis van de 

Balans. Een partij van de 
man die er om bekend staat 

dat hij nog wel eens 
hardhandig met de stukken 

omgaat, en wiens 
notatieblaadje het eind van 
de avond meestal niet haalt: 

***! John Temming heeft 
zijn winstpartij tegen *** 

nagespeeld en voorzien van 
analyse en commentaar. Hij 

tipt *** nu al voor de 

schoonheidsprijs.  
PB 
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Het puntje op de i 
door: René Goverde 

Duikelden de titelfavorieten en al 
dan niet gevaarlijke outsiders de 
eerste weken van de competitie nog 
over elkaar heen, Rody liet er de 
afgelopen weken geen twijfel over 
bestaan dat hij de te kloppen man is. 
En Rody kloppen, dat is iets wat 
zelden gebeurt op onze club. Sinds 
Henk zijn onvolprezen statistieken 
op ons loslaat, is er in de interne 
competitie zelfs nog geen enkele 
keer een 0 voor Rody genoteerd! 

Gelukkig voor de spanning in de 
competitie wordt er nog wel eens 
een halfje van Rody afgesnoept. De 
afgelopen weken lukte dat zowel 
Hans Nijland als Olger. De week 
erop hield Hans ook Jan nog op 
remise, waardoor de afstand tussen 
de nummer 1 en nummer 2 nu ook al 
enige tijd constant is op zo'n 100 
keizerpunten of één overwinning. 
Hans zelf veroverde met de remises 
de 50 elo-punten terug die hij vorig 
jaar verloor en staat nu op de vijfde 
plek, nipt achter Antonio en Mike, 
die wat minder is gekomen de 
afgelopen weken.  

Louis was er een heel seizoen tussen 
uit maar is inmiddels weer terug op 
de club. Vier rondes na zijn rentree 
heeft hij nog steeds een 100% score 
en bezet hij een mooie plek in de 
top-10. Daarin staat ook de grootste 

verassing van het seizoen tot nog 
toe: Pieter. Met een remise tegen 
Kees consolideerde hij zijn negende 
plek op de ranglijst: maar liefst 56 
plaatsen boven de positie die hij 
vorig jaar rond deze tijd innam. 

Ook Arnold staat ondanks een 
afstraffing tegen Majnu en een 
externe remise tegen een mijnheer 
Redelijk nog steeds op een plaats die 
aan het eind van het seizoen recht 
zou geven op een plek in het tweede. 
Zijn belangrijkste wapenfeit 
daarvoor is een overwinning tegen 
nieuw lid Simon in de afgelopen 
ronde, waarin het spel op en neer 
golfde en de uitslag pas bij de 
voorlaatste zet werd bepaald. Simon 
verzuimde daarmee vervolg te geven 
aan onder meer een overwinning op 
John waarmee hij een plek als 
kopman van het vierde had verdiend.  

Onderin wachten Sybrand, Hendrik 
en Marjolein na 3 partijen nog op het 
eerste volle punt, net als Elmer, die 
het René God gunde zich uit de 
groep met 0 punten te ontworstelen. 
Zij kunnen hoop putten uit het 
voorbeeld van Jan Zonneveld 
afgelopen seizoen. Die begon met 6 
nullen maar had aan het eind van het 
seizoen wel mooi 8 punten 
verzameld. 
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Stand Interne na ronde 10 
NU VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score % Elo TPR 
1 1 Rody Straat 807 53 -1 1 7½/9 83% 2068 2107 
2 2 Jan Prins 690 39 1 1 6½/9 72% 1995 1989 
3 6 Antonio Carretero 618 96 -1 1 5½/9 61% 1992 1930 
4 3 Mike Harzevoort 616 24 0 4 4½/6 75% 1944 1948 
5 5 Hans Nijland 587 47 2 2 5½/8 69% 1817 1892 
6 4 Timo Können  570 28 -1 1 6/9 67% 1779 1814 
7 13 Louis Rutgers 558 118 -2 6 4/4 100% 1803 2029 
8 7 Olger van Dijk 556 47 1 5 3½/5 70% 1892 1955 
9 9 Pieter Bakker 537 46 0 0 6½/10 65% 1508 1710 

10 15 René Goverde 522 87 2 3 4/6 67% 1919 1875 
11 11 Kees Volkers 517 57 -1 1 5/9 56% 1731 1738 
12 10 Chris Lutz 507 38 1 1 5½/9 61% 1803 1731 
13 8 Majnu Michaud 501 -3 0 4 4/6 67% 1908 1817 
14 18 Arnold van Gelder 495 83 -2 2 4½/8 56% 1497 1699 
15 20 Ben Westerman 476 88 1 3 5/7 71% 1665 1737 
16 12 John Temming 457 7 0 1 3½/9 39% 1762 1651 
17 17 Jacco Vermeulen 453 37 -2 3 4/7 57% 1771 1556 
18 23 Piet Koenhein 441 72 0 0 3½/9 39% 1311 1288 
19 26 Almer Toby 439 84 1 1 5/9 56% 1480 1459 
20 14 Abderrahim el Madani 427 -8 1 5 3/5 60% 1658 1706 
21 19 Mart Renders 413 16 0 0 5½/10 55% 1516 1471 
22 16 Simon Veldhuijzen 413 -11 0 4 2½/6 42% 1573  
23 24 Paul Formanoij 402 34 -1 1 4/9 44% 1679 1611 
24 22 Jos Heesen 400 22 0 2 4/8 50% 1741 1591 
25 21 Hans Bernink 400 21 -1 3 3½/7 50% 1703 1575 
26 32 Taco Jansonius  393 66 0 3 3½/6 58% 1523 1576 
27 25 Marcel Bijlsma 386 22 0 5 2½/5 50% 1546 1380 
28 27 René de Ruiter 375 20 -1 0 4/9 44% 1113 1322 
29 30 Sebastiaan Holweg 364 35 -1 9 1/1 100% 1533  
30 28 Ronald van Houdt 364 23 0 6 2½/4 63% 1584 1572 
31 29 Ernesto Bonne Boizan 362 28 1 9 1/1 100% 1882 1519 
32 37 Klaas van der Horst 340 68 -2 8 1½/2 75% 1908 1709 
33 38 Gerwin van der Kamp 330 59 -1 1 5/9 56% 1508 1366 
34 31 Toon van der Ouderaa 328 -1 2 6 2/4 50% 1565 1596 
35 33 Jaap Kamminga 323 12 1 9 1/1 100% 1744 1883 
36 35 Nico van Harten 313 9 -1 1 4/9 44% 1479 1291 
37 34 Marjolein Swinkels 310 2 0 7 ½/3 17% 1425 1127 
38 36 Tanja Veenstra 296 9 -1 5 2/5 40% 1380 1446 
39 39 Bas Peek 269 17 1 3 2½/7 36% 1454 1551 
40 43 Jaap-Hein Vruggink 267 33 2 2 2½/8 31% 1359 1530 
41 41 Ton van Ingen 260 16 0 10 0/0 0% 1791  



6 

EindStand Interne 
NU VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score % Elo TPR 
42 50 Martin Lubbers 256 60 0 2 3½/8 44% 1465 1400 
43 42 Philipp Schapotschnikow 256 20 0 10 0/0 0% 0  
44 44 Peter Thonen 251 20 1 5 2/5 40% 1517 1399 
45 40 Pascal Kraal 249 3 1 2 2/7 29% 1322 1364 
46 45 Dick de Bruin 243 15 0 10 0/0 0% 1940  
47 47 Gerald Jager 234 14 0 10 0/0 0% 1436  
48 52 Geurt van de Wal 234 56 0 2 3/8 38% 1360 1396 
49 48 Herman van der Ploeg 230 14 0 10 0/0 0% 1265  
50 49 Peter Zwijnenburg 225 13 0 10 0/0 0% 1589  
51 46 Paul van de Steenoven 223 2 0 0 4/10 40% 1162 1205 
52 56 Sake van Wageningen 211 43 -1 3 3/7 43% 1089  
53 53 Bas Klaasen 192 16 1 9 0/1 0% 1385  
54 57 Johan Kerssies 190 25 0 3 2/7 29% 1276 1150 
55 54 Ramazan Kiliz 188 16 1 9 0/1 0% 1051  
56 51 Henk van Lingen 186 -10 1 1 2/9 22% 1220 1302 
57 55 Jan Zonneveld 184 15 1 9 0/1 0% 1239 1355 
58 58 Frank Wals 158 14 0 8 0/2 0% 913  
59 59 Sybrand Boonstra 140 5 -1 7 0/3 0% 1169 1142 
60 60 Hendrik Aldenburg 137 17 -1 7 0/3 0% 1315 974 
61 61 René God 106 -2 0 2 1/8 13% 931  
62 62 Elmer de Gruyl 78 0 -1 3 0/7 0% 967  
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In de eerste wedstrijd heeft het Tweede 
meteen al de vechtlust getoond waar we op 
hoopten. Jammer genoeg heeft dat dit keer 
geen wedstrijdpunten opgeleverd, maar op 

de redactie hebben we er alle vertrouwen 
in. 

We zijn teleurgesteld. Daar is niets kwaads 
mee bedoeld. Maar na de eerste wedstrijd 
blijkt al dat het eerste echt niet op z’n 
sloffen kampioen van de eerste klasse 
wordt. Geknokt moet er worden! Deze 
keer zat het er helaas niet in. 

Het Vierde is in de eerste wedstrijd hard 
opzij gezet. De tegenstanders hadden een 

blik sterke invallers opengetrokken, en 
daarmee een team opgesteld dat in de 

tweede klasse niet zo misstaan. U kunt dus 
wel raden hoe dat is afgelopen.   PB        

Het Derde had dit seizoen een makkelijk 
begin. De Hilversumse splinterclub Pion-
Voga werd eenvoudig opgerold, en de 
eerste twee matchpunten zijn genoteerd. 
Een goed begin is het halve werk.  

  

Vegtlust 1  5½ DRL 1 2½ 
Oud Zuylen  5 DRL 2 3 
DRL 3  6 De Pion - Voga 2 
DRL 4  2 En Passant 5 6 
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Tweede vechtend ten onder 

door: Kees Volkers 

Het Tweede ging van start met een 
uitwedstrijd tegen de reserves van 
Oud Zuylen. Het ratingvoordeel van 
de Zuylenaren kwam vooral op het 
conto van bord 1, waar zij 
zwaargewicht Ed van Eeden hadden 
zitten. De rest was redelijk aan 
elkaar gewaagd, ondanks het feit dat 
wij drie basisspelers misten: Hans B. 
(werk), Chris (Zwitserland) en Paul 
(Zuid Afrika). In onze invallers 
(Mart, Ronald en Louis) hadden wij 
echter alle vertrouwen.  

Het zou inderdaad een spannende 
avond worden. 

De opdracht van de teamcaptain 
luidde: 2,5 punt aan de lage, en 2 
punten aan de hogere borden. De 
lage borden voldeden aan de 
opdracht. De drie invallers haalden 2 
uit 3. Twee keurige halfjes van Mart 
en Ronald en een vol punt voor 
Louis, die een remise-aanbod in 
gelijke stelling afsloeg en tot de 
laatste minuut doorvocht, toen zijn 
tegenstander alsnog in de fout ging. 
Ikzelf heb de overwinning laten 
liggen. Na een pionoffer en een 
koningsmars van h1 naar b2 om de 
vijandelijke pionnen te snoepen, zag 
ik nog net op tijd een gemeen 
valletje en moest ik mijn plan 

bijstellen. Tot het laatst toe nog 
geprobeerd, maar uiteindelijk 
eindigde dit in een K+T tegen K+T. 
Remise dus. 

De hoge borden hadden echter 
minder geluk. Jacco wist de 
ondankbare taak aan bord 1 niet tot 
een goed einde te brengen en ging 
redelijk snel ten onder. Jos kreeg zijn 
geliefde Heesensysteem op het bord, 
ging een tijd gelijk op, maar kreeg 
toch de kous op de kop. Waar het 
mis is gegaan weet ik niet. Hans N. 
stond in een Franse partij de hele tijd 
beter dan zijn opponent, een groot 
Franskenner. Hans heeft tot het 
einde toe geprobeerd om het volle 
punt binnen te halen, maar moest 
laat in de avond berusten in remise. 
Timo mocht zijn bekende Bokito 
uitproberen, maar het dubbele 
pionoffer bleek dit keer toch teveel. 
In het verre eindspel moest Timo het 
vaandel strijken.   

Jammer heren, de vechtlust spatte er 
van af. Met een Jos en een Timo in 
hun oude vorm, en een pietsje meer 
geluk aan bord 3 en 5 had hier meer 
ingezeten. In onze afdeling (1B) lijkt 
het erop dat de teams erg aan elkaar 
gewaagd zijn. Dat kan nog een 
boeiende competitie worden.   
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Derde wijst de weg 

door: Pieter Bakker 

De externe competitie is weer 
begonnen! En voor het eerst sinds 
jaren doe ik weer mee. En voor het 
eerst sinds jaren heb ik er ook weer 
echt zin in. En dat is wel eens anders 
geweest. Toen ik begon met schaken 
was het eigenlijk nog 
vanzelfsprekend dat je meedeed in 
de externe competitie. Persoonlijk 
vond ik dat externe schaken nou niet 
bepaald echt een enorme aanvulling 
op het clubschaken. Dat had een 
beetje te maken met de angst voor 
het onbekende, denk ik achteraf. 
Onzekerheid over mijn eigen 
schaakprestaties misschien ook wel. 
Angst om er in de opening al af te 
gaan tegen een op papier 
gelijkwaardige tegenstander, en dan 
daardoor de wedstrijd te verliezen. 
Maar ik moet zeggen dat ik op een 
gegeven moment ook wel flink tabak 
had van al die suffe 
cultuurverzamelgebouwen en 
tochtige kerken – met de originele 
jaren ’70 schrootjesplafonds en zelf 
getimmerde grenen bar – waar onze 
collega-schaakverenigingen vaak toe 
veroordeeld lijken te zijn.  

Maar het afgelopen jaar heb ik een 
echte omslag meegemaakt. 
Schaaktechnisch begin ik een beetje 
zelfvertrouwen te krijgen. En de 
invalbeurten in het Vierde waren 
echt wel leuk! Ondanks de matige 
prestaties. Ineens begon ik weer te 
verlangen naar dat teamsfeertje. 
Lekker met z’n allen op pad, en 

samen de punten binnenslepen. En 
dan lekker melig ver na middernacht 
door de dichte mist naar huis rijden. 
Heel erg, maar toch ook erg leuk.  

Na het matige seizoen van vorig jaar, 
en de daaruit volgende degradatie, 
ruikt het Derde nu ook weer kansen. 
Toegegeven, op rating zullen we niet 
boven in de poule gesorteerd 
worden, maar met 1607 gemiddeld 
doen we het lang niet slecht. Op een 
goede avond moeten we van 
iedereen kunnen winnen. En hoewel 
schaken geen teamsport is, kan een 
team met behulp van een klein beetje 
magie boven zichzelf uitstijgen. 
Voor die magie hebben we Arnold 
weer ingeschakeld. Naar eigen 
zeggen de teamcaptain die de meeste 
promoties meegemaakt heeft. Nou 
durf ik dat hier niet te bevestigen, 
maar hij is zonder enige twijfel de 
meest zorgvuldige, onverschrokken 
en vooral gewiektste teamcaptain die 
DRL in de afgelopen decennia heeft 
gekend. Met zijn kwajongensachtige 
charme en af en toe een hondsbrutale 
provocatie heeft hij – soms tot 
afgrijnzen van zijn teamgenoten – 
menig wedstrijd tegen de 
verwachting in gekanteld.  

De eerste wedstrijd van het seizoen 
zijn we meteen goed begonnen. We 
speelden thuis tegen de Hilversumse 
formatie “de Pion-Voga”. Geen idee 
waar die naam voor staat. De Pion is 
een klein splinterclubje dat bestaat in 
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de schaduw van het veel grotere 
HSG. De gemiddelde leeftijd van de 
heren was, zeker op de lagere 
borden, ver boven de 
pensioengerechtigde leeftijd. Ikzelf 
speelde tegen een aller-charmantst 
oud mannetje van een jaar of tachtig-
negentig. Heel ontspannen speelde 
hij, zonder al te veel bedenktijd te 
gebruiken, een redelijk degelijke 
opening. Ik – toch een beetje bang 
om het team teleur te stellen in deze 
eerste wedstrijd – speelde rustig 
mee, en na een zet of tien hadden we 
een hele degelijke veilige stelling 
opgebouwd. Van daaruit begon ik 
langzaam een beetje te duwen en te 
kneden, en binnen de kortste keren 
won ik eerst een pionnetje, daarna 
nog een, en daarna een kwaliteit. 
Mijn tegenstander leek door zijn 

naderende verlies helemaal niet 
aangedaan, speelde vrolijk door. Ik 
mocht hem met grote overmacht van 
stukken uiteindelijk zelfs mat zetten. 
Heerlijk! Heel goed voor het 
zelfvertrouwen.  

Op de overige lage borden speelde 
zich volgens mij iets soortgelijks af. 
Alleen Arnold accepteerde op het 
beslissende moment, met de 4-0 op 
zak, een remiseaanbod om de 
wedstrijd te beslissen.  

Enfin, ik geloof niet dat de heren van 
de Pion-Voga hoog gaan eindigen in 
de poule, dus veel betekend was 
deze overwinning niet. Maar dankzij 
ons hoge bordsaldo staan we 
momenteel wel nummer 1 in de 
poule. En dat kunnen niet veel DRL 
teams ons momenteel nazeggen!  
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Gedetailleerde uitslagen 

Vegtlust 1 - DRL 1 5½ - 2½ 
1. Rody Straat   0 
2. Jan Prins   ½ 
3. Antonio Carretero   1 
4. Mike Harzevoort   0 
5. René Goverde   0 
6. Klaas van der Horst   0 
7. Olger van Dijk   0 
8. Chris Lutz   1 

Oud Zuylen - DRL 2 5 - 3 
1. Jacco Vermeulen   0 
2. Jos Heesen   0 
3. Hans Nijland   ½ 
4. Timo Können   0 
5. Kees Volkers   ½ 
6. Louis Rutgers   1 
7. Ronald van Houdt   ½ 
8. Mart Renders   ½ 

DRL 3 - De Pion - Voga 6 - 2 
1. Ben Westerman ½ 
2. Martin Lubbers 0 
3. Louis Rutgers 1 
4. Nico van Harten 1 
5. Sebastiaan Holweg 1 
6. Almer Toby 1 
7. Arnold van Gelder ½ 
8. Pieter Bakker 1 

DRL 4 - En Passant 5 2 - 6 
1. Simon Veldhuijzen 0 
2. Peter Thonen 0 
3. Gerwin van der Kamp 0 
4. Bas Peek 0 
5. Piet Koenhein 1 
6. Henk van Lingen 0 
7. René de Ruiter 1 
8. René God 0 
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Ruud haalt uit! 
door John Temming 

Ronde 4, 23 september. Ruud  liep 
trots als een hond met … naar me 
toe en in zijn karakteristieke staccato 
zinsbouw zei hij: “Mooie partij 
gespeeld”. Dat zegt Ruud niet vaak 
over zijn partijen en het feit dat hij 
van Guus had gewonnen, die toch 
over zo’n 400 ELO-punten meer kan 
beschikken, maakte me wel 
nieuwsgierig. Het bleek inderdaad 
een prima partij te zijn, die naar mijn 
mening zeker kan gaan meedingen 
naar de spiegel. Hieronder de 
analyse. 

De partij: Ruud zet de partij logisch 
en rustig op en blijft aanhoudend 
druk zetten op het zwakke veld c6, 
nadat Guus wat onbezonnen b5 
speelde. Guus speelt met zijn 
gebruikelijke verraderlijke 
passiviteit, waarmee hij nog steeds 
menig remise (en soms zelfs een 
overwinning) pakt tegen sterker 
geachte tegenstanders. Hier echter 
moet hij in het stof bijten. De 
analyse van de partij wijst uit dat 
Guus wel degelijk tegenkansen heeft 
gehad op cruciale momenten.  

Ruud – Guus (namen 
gecensureerd) , Interne ronde 4 

1.d4 Pf6 2.Lf4 e6 3.Pf3 Le7 4.Pbd2 
d5 5.c4 dxc4 6.Pxc4 0-0 7.Dc2 c6 
8.a3 Wit heeft met Lf4 en Pbd2 
gekozen voor een wat ongewone 
maar gezonde opening, maar zwart 
heeft geen enkel probleem om gelijk 

spel te krijgen, met bijvoorbeeld 
8…Pbd7.  

Guus kiest echter voor 8… b5? Een 
strategische blunder. Doordat wit 
Pe5 heeft kan zwart door de druk op 
c6 niet zo makkelijk meer 
ontwikkelen. Het zwakke veld c6 
blijkt later uiteindelijk Guus’s 
ondergang. 9.Pce5 Lb7 10.Lg5?! 
Wat met deze zet bedoeld werd 
ontgaat me. Lijkt tijdverlies. 
Uiteindelijk pakt het wel goed uit.  

10…Db6 11.e3 Pd5 12.Lxe7 Pxe7 
13.Ld3 Pg6 14.0-0 Td8 om eindelijk 
het paard te kunnen ontwikkelen. 
15.Tac1! Kf8?! 

Hier had Guus gewoon 15…Pd7 
moeten spelen en dan had wit het 
superscherpe stukoffer voor 3 
pionnen 16.Pxc6 Tac8 17.Lxg6 
Txc6! 18.Lxf7+ Kxf7 19.Dxh7! 
Txc1 20.Pg5+! Kf6 21.Txc1 moeten 
overwegen om in het voordeel te 
blijven, de dreiging Dh4 is zeer 
vervelend. 
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16.Pxg6+ hxg6 17.Pg5 Met dreiging 
18.Lxg6 en 19.Pxe6+ en de toren 
valt ook. 17…Td5! 18.Pe4 (h4!? en 
na het argeloze Pd7 wint wit de 
kwaliteit met Le4 ) 18...Pd7 
Eindelijk is het paard eruit, als Guus 
nu 19...c5 kan spelen staat het 
gelijk... 19.b4! Prima zet, het veld c5 
is voorgoed van Ruud en c6 blijft 
zwak. 19…Tc8 20.Db1 Dd8! Het is 
logisch om tegenspel te zoeken op 
de koningsvleugel, waar zich niet 
veel stukken bevinden van wit. 
21.Tc3 f5!? 

Deze zet is zowel goed als slecht, 
afhankelijk van het plan dat gevolgd 
wordt en het risico dat iemand  durft 
te nemen. Als Guus hier na 22.Pd2 
met 22...e5! had vervolgd, had hij 
goed tegenspel kunnen hebben met 
zetten zoals bijvoorbeeld Dg5 of c5. 
Wit kan niet op e5 slaan wegens 
stukverlies. Met het plan dat Guus 
kiest is f5 echter een slechte zet.  

22.Pd2 Pf6?! 23.Tfc1 a6 24.Pf3 
Pd7 25.Lc2! met idee Lb3 25…Pb6 
26.Pe5 g5 Actiever is hier 26…Dg5, 
zwart lijkt na 27.Lb3 Txe5!? 28.dxe5 
c5! (matdreiging) en b.v. c4 
voldoende compensatie te hebben. 

27.Pd3 27...Pd7?! 27…Pc4 lijkt nog 
houdbaar en ook het plan 27…Td7 
en 28…Pd5 lijkt beter, maar nu gaat 
de kwaliteit verloren. 28.Lb3 Td6 
29.Pc5! Pxc5 30.bxc5 Td5 31.Lxd5  

31…cxd5?! Het lijkt beter om met 
de dame te slaan, de witte torens 
hebben dan nog weinig ruimte. Een 
goed plan voor wit is dan 
waarschijnlijk met a4 op te stomen 
en vervolgens via de a-lijn binnen te 
komen. Dat kost echter veel tijd en 
zwart kan misschien met Ke7 en Th8 
counteren. 

32.Db4 Lc6 33.Db2 33...a5?! Een 
onnauwkeurigheid, maar vooral 
overzien omdat Ruud met 34.Tb3 a4 
35. Txb5! verrassend de kwaliteit 
teruggeeft. 35…Lxb5 36.Dxb5 Ta8 

Uiteraard is dit gewonnen voor wit 
en in eerste instantie en de eerste 
analyse leek ook het pad van Ruud  
gewoon winnend. Het spelen van c6, 
Dc5+ en Tb1 lijkt me het snelst. 
37.Dc6 Kf7 38.Tb1 Da5 39.Tb4?! 
geeft zwart kleine remise kansen, g3 
is hier goed. 39…Kf6?! 40.g3 g4 
(Dd8 was ook al niets meer…) 
41.Kg2 g5 42. Tb6! 1- 0 
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Hoezo heeft zwart nog kansen na 
39.Tb4?! Na 39…Tb8!! Is de winst 
niet meer eenvoudig voor wit. Wit 
heeft nu een luchtgaatje nodig en na 
40.Tb7+! Kf6 (Txb7? Dxb7 en Db4) 
heeft zwart 41.g3 Txb7 42.Dxb7 
De1+ 43.Kg2 g4. Zwart droomt van 

eeuwig schaakmotieven over de 
witte velden. Wit moet dan 44.Db3! 
(dekt veld d1) vinden om te 
winnen… 

Een puike partij van Ruud!  

Unfritzed! Think for yourself! 
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De toren tegen de loper 
door: Mart Renders 

Dit keer drie stellingen met materiaalverhouding van toren tegen loper. 
Ook met weinig materiaal op het bord blijft schaken soms knap lastig. 

Stelling 1:  
 

 
 

Stelling 2: 
 

 
 

Stelling 3: 
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Coverwedstijd 
door Pieter Bakker 

In de vorige Balans werden de 
inzendingen voor de coverwedstrijd 
gepresenteerd. Zoals al 
aangekondigd is er vervolgens 
gestemd volgens het systeem Henk. 
Of het Instant-runoff votingsysteem, 
zoals het ook wel genoemd wordt. Ik 
vond het leuk om dat systeem te 
hanteren, om het op die manier 
alsnog te introduceren op de club. 
Henk had het afgelopen ALV 
tevergeefs voorgesteld als 
kiessysteem, om een keuze te maken 
uit de diverse voorstellen voor het 
indelen van de eerste twee ronden en 
de voorstellen voor het samenstellen 
van de achttallen. Tevergeefs, want 
hoewel de vergadering in 
meerderheid voor leek te zijn, kon 
het bestuur dit voorstel (mede 
dankzij een groot aantal 
machtigingen van Timo) tegen 
houden. De exacte uitslag van de 
stemming weet ik niet meer, maar 
als het bestuur met een stuk of 9 
stemmen tegen is, is bijna niets 
houdbaar. Maar genoeg kritiek, het 
gaat nu immers om de Balans.  

Instant-runoff voting 

Het systeem Henk kan je gebruiken 
om een keuze te maken tussen 
meerdere alternatieven. Iedere 
stemmer geeft op zijn stembriefje 
niet alleen zijn eerste keuze aan, 
maar desgewenst ook zijn tweede, 
derde, etc. keuze. Voordeel daarvan 
is dat je als stemmer je voorkeur kan 

laten blijken voor een 
onwaarschijnlijke 
kandidaat, zonder je 
stem te verprutsen. In 
onze verkiezing kozen een aantal 
leden zo voor de laatste cover (met 
Sacha), met als tweede keuze een 
van de meer serieuze ontwerpen. 

In het tot nu toe gebruikelijke 
stemsysteem op de ALV (het meest 
extreme voorstel wordt eerst 
behandeld) kan het bovendien 
voorkomen dat de vergadering als 
geheel wel vindt dat één van de 
voorstellen moet worden 
aangenomen (men wil verandering), 
maar dat toch geen van de 
voorstellen een meerderheid krijgt.  

Stel er zijn vier voorstellen 
aangaande hetzelfde onderwerp. 
Voorstel twee en drie lijken op 
elkaar, en de breed gedragen mening 
is dat een van die voorstellen het 
moet worden. In de eerste stemronde 
wordt zoals verwacht voorstel vier 
verworpen. Nu komt het er op aan. 
In de tweede ronde haalt voorstel 
drie nèt geen meerderheid. Dat komt 
ondermeer doordat een aantal 
tegenstemmers de voorkeur geeft 
aan voorstel twee. In de derde ronde 
gaat het mis: ook voorstel twee krijgt 
net geen meerderheid. Kennelijk zit 
er in dat voorstel een gevoeligheid 
waardoor de leden die vóór drie 
stemden toch tégen twee zijn. Als in 
de laatste ronde ook voorstel een 
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wordt afgestemd is het drama 
compleet. En onnodig, want achteraf 
gezien was er een meerderheid voor 
voorstel drie geweest. Als de 
stemvolgorde omgedraaid was 
geweest, was dat voorstel zeer 
waarschijnlijk gewoon aangenomen. 
Een onuitstaanbare situatie als je het 
mij vraagt.  

In het systeem Henk is dit probleem 
ondervangen, doordat iedereen die 
dat wil ook een tweede keuze kan 
maken. Mocht geen van de 
voorstellen dan een meerderheid 
krijgen, dan worden die tweede 
keuzen via een afvalsysteem 
meegeteld, net zo lang tot een van de 
voorstellen alsnog een meerderheid 
heeft. En uiteraard kan je ook de 
bestaande situatie als een van de 
mogelijkheden laten meedoen, zodat 
eventueel ook een meerderheid kan 
stemmen tegen verandering.  

Covers 

Nu onze coververkiezing. In de tabel 
hiernaast staat de complete stem-
ming weergegeven. In de eerste 
kolom de keuze die is ingevuld op 
het stemkaartje. In de andere 
kolommen staan de eerste keuzes 
uitgesplitst.  

We zien nu dat er in totaal 34 
stemmen zijn uitgebracht. Geen van 
de ontwerpen heeft in de eerste 
ronde de meerderheid van 18 
stemmen gehaald. (Alle covers zijn 
dus afgestemd.) Om nu tot een 
definitieve keuze te komen 
elimineren we eerst de ontwerpen 5 

en 6 (geen stemmen). Vervolgens 
gaat 3 er aan.  

Uitslag coververkiezing 
Cover 

Stem 1 2 3 4 5 6 7
1 * 
1 * 
1 * 
12 * 
12 * 
13 * 
124 * 
142 * 
165 * 
1243 * 
2 * 
2 * 
2 * 
2 * 
2 * 
2 * 
2 * 
21 * 
21 * 
231 * 
243 * 
246 * 
2137 * 
2143 * 
2413 * 
32 * 
4 * 
42 * 
421 * 
4231 * 
7 *
7 *
761 *
87125 *
Totaal: 10 15 1 4 0 0 4

 
Als de stemmer(s) die daarop 
gestemd hebben een tweede keuze 
hadden ingevuld, wordt die nu 
meegeteld als eerste keuze. De 
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tussenstand wordt dan: 10 - 16 - 4 - 4 
(voor ontwerp 1 - 2 - 4 - 7). Er is nog 
steeds geen meerderheid, dus nu 
vallen ontwerp 4 en 7 af, en worden 
ook die stemmen omgeteld. De 
einduitslag is dan: ontwerp 1: 12 
stemmen, ontwerp 2: 19 stemmen. 
En dat is wel een duidelijke 
meerderheid. En zo zien we dat in 
dit mooie systeem uiteindelijk de 
meest gedragen cover boven komt 
drijven.  

Wanneer komt ie 

Op dit moment ben ik bezig mijn 
ontwerp verder aan te scherpen. Een 
aantal leden hebben op hun 
stembriefjes (dwingende) adviezen 
gegeven, zoals: “2, maar dan beter 
uitgevoerd. Scherpe foto, schaakbord 
er achter en een mooie muur.” 
Andere leden vinden dat er schaduw 
bij of af moet of dat er minder 
stukken in de kluwen moeten. Ik heb 
dus even tijd nodig om tot de 
definitieve foto te komen. 
Ondertussen vragen we offertes aan, 
dus dat loopt. Zodra de nieuwe cover 
gedrukt is, zit ie om de Balans.  
Ik overweeg wel om een kleinere 
serie te laten drukken dan de vorige 
keer. Genoeg voor een seizoen of 

twee-drie. Dan kunnen we rond die 
tijd nog eens bekijken of we met 
deze cover verder willen gaan, of dat 
er inmiddels iemand een beter idee 
heeft. Dat is uiteraard ook 
afhankelijk van het prijsverschil 
tussen een grote en een kleine 
oplage.  

Fraude 

Leuk om te melden is dat de 
verkiezing zonder noemenswaardige 
fraude is verlopen. Er was alleen een 
incidentje met het stembriefje van 
René God, die met twee 
verschillende handschriften twee 
verschillende keuzes had gemaakt. 
En de ronduit kinderachtige poging 
tot stembusfraude van bardame 
Tonny, die niet één, niet twee, zelfs 
niet drie, maar op vier stembriefjes 
verzocht om een foto van Ruud op 
de cover van ons blad. Een hele 
originele manier om de liefde voor je 
werkgever te uiten, zullen we maar 
zeggen.  

Tot slot nog een verwijzing. 
Geïnteresseerden kunnen op 
http://en.wikipedia.org/wiki/Instant-
runoff_voting een gedetailleerde 
beschrijving van dit stemsysteem 
vinden.  
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Antwoorden en oplossingen 
Toren tegen de loper 

Stelling 1 
1.Kd4 La2 2.Tb2 Ld5 3.Tb6+ en wit wint 

Stelling 2 
1.a7 Tf5+ 2.Ke2 Te5+ 3.Kd2 Te8 4.Lf2+ Ke3 5.Lg3+ Kd4 6.Lb8 en wit wint 

Stelling 3 
Westerman - Renders 
Er volgde 52.b4 (52.Txd5! cxd5 53.Kd4+-) 52…axb4 53.Kxb4 Kg6 54.Kc3 
Kh5 55.Tb2 Kg4 56.Txb6 Kxf4 57.a5 Kg4 58.Tb4+ f4 59.h5 Kxh5 60.Txf4 
Kg5 61.Td4 Lf3 62.Txd6 Kf5 63.Kd4 
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Agenda 2009 - 2010 
 
 Datum Dag Agendapunt 
 26 aug '09 wo Algemene Leden Vergadering 
 2 sep '09 wo Interne ronde 1 
 9 sep '09 wo Interne ronde 2 
 16 sep '09 wo Interne ronde 3 
 23 sep '09 wo Interne ronde 4 
 30 sep '09 wo Interne ronde 5, Balans 1 
 2 okt '09 vr Schaaktraining 1 
 7 okt '09 wo Interne ronde 6 
 14 okt '09 wo Interne ronde 7 
 21 okt '09 wo Interne ronde 8, DRL 3 - De Pion VOGA 1, 

De Damrakkers 1 - DBC 2 
 28 okt '09 wo Interne ronde 9, DRL 4 - En Passant 5 
 30 okt '09 vr Vegtlust 1 - DRL 1 
 3 nov '09 di Oud Zuylen 2 - DRL 2 
 4 nov '09 wo Interne ronde 10 
 9 nov '09 ma Hoogland 3 - DRL 3 
 11 nov '09 wo Rapidavond (11 min + 11 sec per zet), Balans 2 
 14 nov '09 za Rode Loper Rapidtoernooi 
 18 nov '09 wo Interne ronde 11, DRL 1 - Barneveld 1 
 19 nov '09 do Het Dikke Torentje 1 - DRL 4 
 25 nov '09 wo Interne ronde 12, DRL 2 - Gorinchem 1 
 27 nov '09 vr Schaaktraining 2 
 2 dec '09 wo Interne ronde 13, DRL 3 - Denk en Zet 2, 

De Damrakkers 1 - Amersfoort 6 
 9 dec '09 wo Interne ronde 14, DRL 4 - Amersfoort 7 
 11 dec '09 vr SSC 1922 2 - DRL 1 
 16 dec '09 wo Interne ronde 15 
 17 dec '09 do Utrecht 5 - DRL 2 
 23 dec '09 wo Kersttoernooi, Balans 3 
 30 dec '09 wo Bijzondere avond 
 6 jan '10 wo Interne ronde 16, DRL 3 - En Passant 4 
 12 jan '10 di Barneveld 2 - DRL 4 
 13 jan '10 wo Interne ronde 17, DRL 1 - HSG 3 
 15 jan '10 vr Schaaktraining 3 
 20 jan '10 wo Interne ronde 18, DRL 2 - Zeist 3 
 27 jan '10 wo Interne ronde 19, De Damrakkers 1 - HSG 4 
 1 feb '10 ma TRIO 1 - DRL 3 
 3 feb '10 wo Interne ronde 20 
 5 feb '10 vr Amersfoort 4 - DRL 1 



24 

 10 feb '10 wo Interne ronde 21, DRL 4 - Leusden 2,  
Paul Keres 5 - DRL 2, Balans 4 

 12 feb '10 vr Schaaktraining 4 
 17 feb '10 wo Interne ronde 22 
 24 feb '10 wo Interne ronde 23, DRL 1 - Baarn 1 
 3 mrt '10 wo Interne ronde 24, DRL 3 - SSC 1922 3 
 5 mrt '10 vr Nw Amelisweerd 1 - DRL 2 
 10 mrt '10 wo Interne ronde 25, DRL 4 - Doorn-Driebergen 3, 

De Damrakkers 1 - En Passant 3 
 17 mrt '10 wo Interne ronde 26 
 18 mrt '10 do Ons Genoegen 1 - DRL 1 
 24 mrt '10 wo Interne ronde 27, DRL 2 - Moira Domtoren 2 
 26 mrt '10 vr Schaaktraining 5 
 31 mrt '10 wo John Temmings eindspel toernooi (ovb), 

Balans 5 
 6 apr '10 di Oud Zuylen 5 - DRL 3 
 7 apr '10 wo Interne ronde 28 
 12 apr '10 ma Hoogland 4 - DRL 4 
 13 apr '10 di Vianen 1 - DRL 2 
 14 apr '10 wo Interne ronde 29 
 16 apr '10 vr Amersoort 3 - DRL 1 
 21 apr '10 wo Interne ronde 30 
 23 apr '10 vr Schaaktraining 6 
 28 apr '10 wo Interne ronde 31, DRL 2 - Doorn-Driebergen 1 
 30 apr '10 vr Koninginnedag aan de Oranjestraat 
 5 mei '10 wo Geen clubavond 
 12 mei '10 wo Interne ronde 32, DRL 1 - Laren 1 
 19 mei '10 wo voorronde snelschaakkampioenschap, 

Balans 6 
 26 mei '10 wo finale snelschaakkampioenschap 
 2 jun '10 wo Interne ronde 33 
 9 jun '10 wo Interne ronde 34 
 16 jun '10 wo Interne ronde 35 
 23 jun '10 wo Interne ronde 36 
 30 jun '10 wo Knock Out toernooi, Balans 7 
 25 aug '10 wo Algemene Leden Vergadering 

  


