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Op het moment dat ik dit aan 
het schrijven ben is de zomer 
al begonnen, maar is er niet 
veel van te merken. Maar als 
je dan toch binnen moet blijven, 
dan maar met een goed gevulde 
Balans. 
Met uiteraard weer leerzame 
bijdragen van Jos en Kees, 
maar ook weer eens een  
stukje van Majnu. Het meest 
verrassende en persoonlijke 
item is van XXX XX over zijn 
belevenissen in de 3-daagse van 
OKU. Goede analyses en  
persoonlijke ontboezemingen,  
daar zitten we op te wachten! 
 
In de oproep voor kopij werd 
er aan de captains gevraagd 
om de resultaten extern aan te 
leveren in Excel. Behoudens 
een rommelig sheet van Timo  
heb ik verder niets gezien, 
een beetje jammer. 
In het opmaken van de Balans 
zit al aardig wat werk, dus het 
overzicht intern en extern is  
nu zo summier als mogelijk. 
 
Na zes jaar redactielid te zijn 
geweest houdt Taco er mee op. 
Taco, bedankt voor je inzet, 
de stukjes en ideeën! 
 
JT    

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 : 
Taco Jansonius 
Fred Jonkman 
John Temming 

Voor meer informatie over UCS De 
Rode Loper: 
www.ucsderodeloper.nl 

Bezoek ook eens ons forum : 
www.ucsderodeloper.messageboard.nl 

De Balans is in 1985 herrezen uit de as 
van het UCS-Bulletin. Eerdere voor-
gangers van de Balans waren Uw 
Clubstem en UCS-Nieuws.  

UCS De Rode Loper is opgericht op 25 
november 1930.  

Ereleden van de club zijn Nico van 
Harten, Jan Polders en Wiebe de Vries. 
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Het puntje op de   

Taco Jansonius 

Het was al een paar ronden voor 
het einde van de interne duidelijk, 
maar nu officieel. Jan Prins is de 
nieuwe kampioen van de Rode 
Loper. En hij won niet zomaar een 
kampioenschap. Met zijn liefst 
dertiende titel evenaart hij het 
clubrecord van Wiebe de Vries. 
Tevens komt hij gelijk met het 
recordaantal Nederlandse 
schaaktitels, dat met dertien in 
handen is van dameskampioen 
Zhaoqin Peng. Is dit niet een 
mooie aanleiding om na de zomer 
in zaal Dijckzigt een 
invitatiematch Prins-Peng te 
organiseren?  

Jan won zijn kampioenschap met 
overmacht. Zijn 520 punten 
voorsprong op nummer twee, Chris 
Lutz, deed op het forum de vraag 
rijzen of dit eerder voorgekomen is. 
Rody Straat zat twee jaar geleden 
op ruim 400 punten voorsprong, wat 
aannemelijk maakt dat Jans 
voorsprong niet per se een record is. 
Maar een duik in de (papieren) 
archieven is nodig om duidelijkheid 
te krijgen. Overigens wist Jan ook de 
finale van het 
Snelschaakkampioenschap te winnen 
en zo zijn titel te prolongeren. Met 

maar één verliespunt bleef hij de 
nummer twee Majnu Michaud (met 
6 uit 9) ruim voor. 

Een ander mogelijk record kwam op 
naam van Abderrahim el Madani. 
Hij was dit jaar alle avonden 
aanwezig. Volgens w.i. Henk van 
Lingen hebben we dit de afgelopen 
vijf jaar niet meer gezien. Mijn 
gevoel zegt me dat Nico van 
Harten, dit jaar knap negentiende, in 
de jaren ’60 en ’70 ook gewoon 
altijd 100% aanwezig was. Maar ook 
dit kan alleen in oude geschriften 
achterhaald worden… 

Spannend 

De laatste avond was een hele 
gebeurtenis in de interne. Vooral 
omdat er nog wat plekken in onze 
externe teams op het spel stonden. Er 
werd druk gerekend en niemand 
beter dan onze w.i. Henk van Lingen 
kan daar verslag van doen: ‘Het was 
een spannende avond, al zag het er 
voor mezelf al vlot goed uit. Ik 
moest spelen, omdat Hendrik mee 
kwam doen. Tanja en Hendrik zaten 
kort achter mij inzake plaatsing voor 
het 8e  bord van het Derde. Tanja 
was er niet, maar Hendrik speelde 
tegen Pieter. Ik mocht tegen Bas. 
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Tot mijn verbazing kwam Fred 
opdagen, en zette daarmee zijn 
plaatsing voor het Tweede op het 
spel. Gelukkig gaf tegenstander Kees 
een paard weg, en won Fred. Bij 
verlies namelijk, kon een winnende 
Pieter hem voorbij gaan en dan zou 
Pieter zomaar toch extern kunnen 
gaan spelen. 
 
Pieter stond al vrij snel zonnig tegen 
Hendrik, dat bouwde hij mooi uit en 
na enige tijd stond hij een stuk of 
drie voor. Maar Hendrik zag nog wat 
valletjes en wilde niet meteen 
wijken. Ik had een fransoos tegen 
een der e4 spelers verwacht, maar 
mocht dus tegen Bas de Sokolsky 
gaan aanpakken. Dat deed ik met de 
in het Derde gangbare Silman 
variant, en ik kwam solide uit de 
opening. Het wachten was op de 
opgave van Hendrik, zodat ik remise 
kon gaan aanbieden (waarmee ik ook 
Tanja zou voorblijven). Maar dat 
duurde en duurde maar. En Almer en 
Peter maar grinniken aan het 
belendende bord. Uiteindelijk had 

Pieter toch het punt binnen. Ik had 
inmiddels een pion gewonnen en 
bood dus vlot remise aan. Bas wilde 
echter nog doorspelen. De 
dreigingen die hij dacht te hebben 
waren echter krachteloos en hij 
verloor nog een pion. Met een 
combinatie kon ik afwikkelen. Moest 
het nog wel even uitspelen, maar dat 
ging prima. Daarna een bus 
opzoeken, want ik had op de 
heenweg een klapband.’ 

Ratingprijzen 

Behalve een clubkampioen hebben 
we dit jaar ook drie 
ratingkampioenen. Dit zijn 
geworden Jaap Kamminga 
(categorie tot 1800), Peter Das (tot 
1600) en Frank Plomp (tot 1400). 
Laatstgenoemde werd en passant 
ook nog de ultieme reuzendoder, 
onder andere door Chris Lutz te 
verslaan. Een zege die nieuwsgierig 
maakt. Zoals ook het komende 
seizoen de verbeelding tart: zal Jan 
Prins voor de veertiende keer 
clubkampioen worden? 
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Het Tweede 

Jos Heesen 

Als je al het Tweede bent, kun je 
dan verwachten dat je wat anders 
dan Tweede wordt? 

Met deze 
filosofisch/existentialistische vraag 
worstelde het Tweede vanaf ronde 1 
van de SGS competitie 2011-2012 in 
de Tweede Klasse C. 

Het begon er mee dat de 
oorspronkelijke opstelling die tijdens 
de ALV was vastgesteld niet 
geëffectueerd kon worden doordat 
Louis Rutgers zich afmeldde als lid. 
Daarbij kwam nog dat niemand de 
ambitie had kenbaar gemaakt om 
teamleider van het Tweede te willen 
zijn/worden. 

Het probleem met de opstelling werd 
nog voor de eerste wedstrijd 
opgelost door de komst van Hans 
Bernink. Maar ondertussen wilden 
twee spelers zich afmeldden voor die 
eerste wedstrijd (tegen IJsselstein), 
maar wisten niet goed bij wie ze dat 
moesten doen aangezien er nog geen 
teamleider was opgestaan. 

Gelukkig sprong Henk van Lingen in 
dit gat; regelde Peter Das en zichzelf 
als invaller en moest die 
inspanningen met een 0 bekopen. 
Ook Hans Bernink en de "coming 
man" van het vorige interne seizoen, 

Fred Jonkman, incasseerden een 0. 
Doordat daar alleen de volle punten 
van Jacco Vermeulen en Abderrahim 
El Madani tegenover stonden, was 
de eerste nederlaag van het Tweede 
een feit. 

"Habemus Papam" klonk het na die 
nederlaag op het forum: Jos Heesen 
had zich opgeworpen als teamleider 
en bedankte tussenpaus Henk voor 
de bewezen diensten (overigens: 
deze referentie naar Christelijke 
rituelen moet een doorn in het oog 
van de existentialisten zijn (die 
buigen zich nog immer over de 
vraag aan het begin van dit stukje; ik 
heb even op Wikipedia gekeken en 
daar staat het volgende over 
existentialisme: "De uitdaging van 
ieder individueel mens is, om in 
afwezigheid van een transcendente 
god en binnen zijn absurd en zinloos 
bestaan, zijn vrijheid te gebruiken 
om een eigen ethos op te bouwen en 
zijn bestaan zodoende zin te 
geven."). 

De zin van het bestaan voor het 
Tweede werd vorm gegeven in de 
race naar de eerste positie in deze 
klasse. Die eerste plaats zou 
promotie naar de Eerste Klasse 
betekenen. Een aantal ronden ging 
deze missie perfect. 
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Tegenstanders werden opgerold met 
het hele spectrum aan winnende 
uitslagen. Totdat we in de op een na 
laatste ronde onze directe concurrent 
voor de eerste positie troffen: Oud 
Zuylen 3. In die wedstrijd heeft er 
niets meegezeten: gewonnen 
stellingen liepen remise en 
gelijkstaande stellingen werden 
verloren. Na deze jammerlijk 
verlopen prestige strijd, was de enige 
optie om kans op promotie levend te 
houden, een forse uitslag tegen 
Almkerk. Oud Zuylen zou dan 
gedwongen worden om ook fors uit 
te halen tegen hun tegenstander in de 
laatste ronde. 

Wij wonnen met 6.5-1.5, maar Oud 
Zuylen met 5.5-2.5 en dat was net 
het halfje aan bordpunten meer dat 
nodig was voor het veroveren van de 
promotie positie. Oud Zuylen en het 
Tweede hadden door deze uitslagen 
nu gelijke match- en bordpunten, 
maar dan beslist het onderlinge 
resultaat… 

Het gevecht om de topscoorder 
positie in het Tweede ging tussen Ab 
en Hans en werd uiteindelijk op 

beter gemiddelde gewonnen door 
Ab. Vreemd genoeg moesten de 
revelaties van het huidige interne 
seizoen, Jaap Kamminga en Victor 
van Bergenhenegouwen genoegen 
nemen met de onderste posities op 
deze topscoorders lijst! 

Er is nog wel een link te leggen 
tussen existentialisme en schaken. 
Existentialisme komt ook voor in 
films, onder meer van regisseurs als 
Ingmar Bergman, Andrej Tarkovski, 
Terrence Malick en Stanley Kubrick. 
Bijvoorbeeld in Bergmans Het 
Zevende Zegel uit 1957. 

De synopsis van de film is als volgt: 
in de 14e eeuw zorgt de Zwarte 
Dood voor een ravage in Zweden. 
Ridder Antonius Block en zijn 
schildknaap Jöns keren terug van de 
Kruistochten en ontmoeten de Dood 
op een verlaten strand. De ridder 
daagt Dood uit tot een partijtje 
schaak, hopend zo zijn 
onvermijdelijke noodlot te kunnen 
uitstellen en een antwoord te vinden 
op zijn metafysische problemen en 
de zin van zijn bestaan. 
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Dood gaat akkoord: zolang Antonius 
Block zich kan verdedigen op het 
schaakbord mag hij in leven blijven. 
Indien Block het spel wint gaat hij 
vrijuit. Meer verklappen we niet… 

Laten we hopen dat een dergelijke 
inzet voor een partij schaak voor het 
Tweede niet nodig is om volgend 
jaar de promotie  te pakken! 
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positie: speler: punten: wit: afm: score: elo: tpr:
1 Jan Prins 2616 -2 4 25½ / 32 2019 2015
2 Chris Lutz 2096 2 7 19½ / 30 1862 1840
3 Majnu Michaud 2021 1 12 17.0 / 25 1908 1934
4 Timo Können 1951 2 15 16.0 / 22 1840 1810
5 Jaap Kamminga 1843 2 7 18½ / 30 1744 1788
6 Hans Nijland 1778 -1 9 16.0 / 27 1762 1687
7 Victor van Bergenhenegouwen 1756 -1 10 15.0 / 25 1725 1752
8 Jacco Vermeulen 1746 -2 7 17.0 / 30 1732 1767
9 Jos Heesen 1680 1 10 15½ / 27 1758 1736

10 Henk Dissel 1619 -1 16 12.0 / 21 1760 1763
11 Peter Das 1598 0 9 15½ / 28 1554 1659
12 Abderrahim el Madani 1587 1 1 17.0 / 35 1636 1626
13 Seth van der Vegt 1585 0 17 12½ / 20 1827 1814
14 Hans Bernink 1535 0 19 10.0 / 16 1625 1654
15 Frank Plomp 1485 1 6 16.0 / 31 1447 1494
16 Kees Volkers 1466 -1 8 14½ / 29 1664 1574
17 Ben Westerman 1433 -1 12 13½ / 25 1603 1571
18 Fred Jonkman 1364 2 15 10½ / 22 1604 1600
19 Nico van Harten 1361 0 6 14.0 / 30 1459 1441
20 Arjan Bijen 1361 -2 9 14½ / 28 1357 1474
21 John Temming 1353 1 11 11½ / 25 1649 1599
22 Pieter Bakker 1330 2 10 13.0 / 26 1565 1520
23 Klaas van der Horst 1322 0 16 8½ / 18 1831 1694
24 Almer Toby 1320 -1 14 10½ / 21 1544 1534
25 Arnold van Gelder 1317 -1 13 11½ / 23 1510 1430
26 Henk van Lingen 1230 1 2 16½ / 35 1423 1450
27 Hendrik Aldenberg 1208 1 11 12.0 / 25 1387 1490
28 René de Korte 1185 1 22 9½ / 15 1482 1545
29 Huub Brouwer 1163 2 10 11½ / 26 1314 1373
30 Bas Peek 1140 -4 21 9.0 / 16 1474 1562

Resultaten en standen van de interne en externe competitie  
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positie: speler: punten: wit: afm: score: elo: tpr:
31 Tanja Veenstra 1104 1 15 8.0 / 19 1403 1489
32 Olger van Dijk 1003 -2 27 6½ / 10 1939 1734
33 Mike Harzevoort 922 0 31 5.0 / 6 1930 1956
34 Johan Kerssies 891 -1 8 10½ / 29 1257 1291
35 Piet Koenhein 871 0 6 9.0 / 30 1263 1276
36 Ronald van Houdt 850 1 30 5½ / 7 1603 1587
37 Geurt van de Wal 842 0 21 5½ / 16 1303 1296
38 Jeroen Weelink 838 -1 10 8.0 / 27 1230 1235
39 Ernesto Bonne Boizan 787 0 31 5.0 / 6 1829 1664
40 Hans Donck 715 2 26 4.0 / 10 1546 1525
41 Marco Plantema 686 -2 31 3½ / 6 1572 1629
42 Toon van der Ouderaa 665 -1 30 4.0 / 7 1483 1422
43 Taco Jansonius 646 2 29 4.0 / 8 1497 1333
44 Dick de Bruin 594 -1 34 2½ / 3 1932 1762
45 Jaap-Hein Vruggink 578 0 31 3.0 / 6 1360 1342
46 Marcel Bijlsma 545 -1 30 3.0 / 7 1524 1321
47 Eddy Heezen 529 0 31 2½ / 6 1339
48 René de Ruiter 527 1 3 6.0 / 33 1107 1128
49 Marjolein Swinkels 477 0 33 2.0 / 4 1423 1264
50 Teun Zijlmans 420 0 35 1.0 / 2 1245
51 Erik Jonkman 386 -1 36 1.0 / 1 1873
52 Tristan Schonis 350 0 37 0.0 / 0 1374 0
53 Peter Thonen 336 0 37 0.0 / 0 1546 0
54 Gerwin van der Kamp 329 0 37 0.0 / 0 1524 0
55 Jan Zonneveld 322 0 37 0.0 / 0 1239 0
56 Ton van Ingen 315 0 37 0.0 / 0 1778 0
57 Mohanmed Sulaiman 308 -1 36 0.0 / 1 1119
58 Jelle Kipp 301 1 36 0.0 / 1 1473 0
59 Thijs Sevriens 294 1 36 0.0 / 1 1038
60 Louis Rutgers 287 -1 36 0.0 / 1 1728 1010
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Rode Loper 1 Promotieklasse 2011/2012

Speler Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Gesp Bp Kl
Konnen, T.D. (Timo) 8051076 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 9 7,5 1
Michaud, M. (Majnu) 8147920 1 0,5 1 1 1 0,5 0 - 0,5 8 5,5 0
Dissel, H. (Henk) 6955014 1 0,5 1 0 1 1 0 1 - 8 5,5 -4
Lutz, C. (Chris) 7541281 0,5 - 1 1 - 0,5 1 0 1 7 5 1
Prins, J.H. (Jan) 6137714 0,5 0 0,5 1 1 0,5 0 0,5 0,5 9 4,5 -1
Horst, K.J. van der (Klaas) 8026843 0 1 0 0 0,5 1 1 0,5 0 9 4 1
Nijland, H. 7057875 - 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0 1 8 3,5 -2
Volkers, C.R. 7271143 0 1 0,5 0,5 0 - 0,5 0 0 8 2,5 2
Heesen, J.H.W. (Jos) 6554229 - 0 - - - - - 0,5 - 2 0,5 0
Vermeulen, J. (Jacco) 8199444 0 - - - - - - - - 1 0 1
Vegt, S.J. van der (Seth) 7681872 - - - - 0 0 - - 0 3 0 1

Rode Loper 2 2C 2011/2012

Speler Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Gesp Bp Kl
El Madani, A. (Abderrahim) 8083933 1 1 0 1 0,5 0,5 1 0 1 9 6 1
Bernink, H. 7452852 0 0,5 1 - 1 1 1 1 - 7 5,5 1
Jonkman, F. (Fred) 8434613 0 1 1 0,5 1 1 0 0 1 9 5,5 -1
Vermeulen, J. (Jacco) 8199444 1 1 0 1 0,5 0 0 1 1 9 5,5 1
Heesen, J.H.W. (Jos) 6554229 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0 1 9 5,5 1
Westerman, B. (Ben) 8311512 0,5 0,5 0 1 0 0,5 1 0,5 1 9 5 1
Kamminga, J. (Jaap) 7282715 - 1 1 0 1 - 0,5 0 1 7 4,5 -1
Bergenhenegouwen, V. van (Victor) - 1 1 1 0 1 0,5 0 0 8 4,5 -2
Das, P.A. (Peter) 8279491 0,5 - - - - - - - 0,5 2 1 2
Lingen, H.G.K. van (Henk) 8366325 0 - - 0 - 0 - - - 3 0 -3

Rode Loper 3  3B 2011/2012

Speler Ronde 2 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Ronde 10 Gesp Bp Kl
Peek, B. (Bas) 8295694 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 8 6,5 -1
Gelder, A. van (Arnold) 7845959 1 1 0 1 0 1 1 - 7 5 -2
Das, P.A. (Peter) 8279491 1 1 1 - 0 - 0,5 1 6 4,5 -1
Vegt, S.J. van der (Seth) 7681872 - 1 1 0,5 0 1 - 1 6 4,5 -2
Toby, A. (Almer) 8262298 0,5 0 1 0 1 1 1 - 7 4,5 0
Harten, N.J. van 6065851 0,5 1 - 0 0 1 1 1 7 4,5 2
Lingen, H.G.K. van (Henk) 8366325 0,5 1 0 1 1 1 0 0 8 4,5 1
Bakker, P.C. (Pieter) 7733572 1 - 1 0 - 0,5 - 0 5 2,5 2
Donck, G.J. (Hans) 7772820 - 0 0 - - - 1 1 4 2 1
Korte, H.C. de (Rene) 8199158 - - - - - - 1 0,5 2 1,5 0
Beijen, A. (Arjan) 8438771 - - - - - 1 - - 1 1 -1
Aldenberg, H. (Hendrik) 7739952 - - - - 1 - - - 1 1 1
Dissel, H. (Henk) 6955014 1 - - - - - - - 1 1 -1
Temming, J.F. (John) 7661654 - - - 0,5 - - - - 1 0,5 1

Rode Loper 4 3A 2011/2012
 

Speler Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Gesp Bp Kl
Beijen, A. (Arjan) 8438771 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 7 -3
Kerssies, J.R. (Johan) 8395816 1 1 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0 9 4,5 -1
Aldenberg, H. (Hendrik) 7739952 0,5 0 1 1 0 0,5 1 0 - 8 4 -2
Ruiter, R. de (Rene) 8058886 1 1 0 0,5 1 0,5 0 0 0 9 4 1
Plomp, FR. (Frank) 7997759 - 0,5 0,5 - 0 0 1 0,5 1 7 3,5 3
Veenstra, T. (Tanja) 7695655 1 0 - 0,5 1 0 0 0,5 0 8 3 0
Koenhein, P.J. 6882029 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 9 2 1
Weelink, J. (Jeroen) 8478547 - - 1 - - 0 0 - 0,5 4 1,5 0
Bakker, P.C. (Pieter) 7733572 1 - - - - - - - - 1 1 1
Bijlsma, M. (Marcel) 7954067 - - 1 - - - - - - 1 1 -1
Korte, H.C. de (Rene) 8199158 - - - - 0,5 - - - - 1 0,5 1
Brouwer, H. (Huub) 8484652 - - - - - - - - 0,5 1 0,5 1
Temming, J.F. (John) 7661654 0,5 - - - - - - - - 1 0,5 -1
Swinkels, M.J. (Marjolein) 7207046 - 0,5 - - - - - - - 1 0,5 -1
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Schaakles 05: De kracht van het Loperpaar in het Eindspel 

Jos Heesen 

De behandeling van de kracht van 
het loperpaar hebben we in twee 
stukken opgedeeld omdat de plannen 
met betrekking tot het loperpaar in 
midden- en eindspel wezenlijk 
verschillend zijn. In de vorige les 
behandelden we het loperpaar in het 
middenspel; in deze les kijken we 
hoe dit paar apart in het eindspel 
gehanteerd moet worden. 

Het verschil zit hem in de eerste 
plaats in de rol die de koning speelt. 
In het middenspel wordt het 
loperpaar vaak als aanvalswapen 
ingezet. 

De juiste strategie met het loperpaar 
in het eindspel is: het boeken van 
ruimtewinst en het inbinden van de 
bewegingsvrijheid van de 
vijandelijke lichte stukken 
(voornamelijk het paard). Als dat 
lukt, kan de eigen koning een sterk 
stuk worden, soms zelfs te 
vergelijken met een toren. Om dit te 
bereiken is een open centrum 
noodzakelijk, bovendien mag het 
vijandelijke paard geen sterk veld in 
bezit kunnen nemen. 

Samenvattend: 

In het bezit van het loperpaar (in het 
eindspel): 

1. zorgt men voor een open     
          centrum 

2. boekt men ruimtewinst en  
          voorkomt men dat het   
          vijandelijke paard een sterk  
          veld in bezit kan nemen 

3. centraliseert men de koning 

4. ziet men er op toe dat er bij de  
          conversie van een voordeel  
          een groter voordeel voor in de  
          plaats komt, want voor die  
          conversie moet vaak een loper  
          (of zelfs het loperpaar)  
          opgegeven worden. 

 
Zwart aan zet 

Englisch – Steinitz, London , 1883 

Dit is een klassiek voorbeeld van de 
kracht van het loperpaar. In deze 
partij toonde Steinitz voor de eerste 
keer aan, hoe voordelig de strategie, 
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van het boeken van ruimtewinst en 
het beperken van de mogelijkheden 
van de tegenstander, zijn kan. 

1...b6! 
Om na c7-c5 de mogelijkheden van 
het witte paard te beperken. 
Bovendien wordt er ruimtewinst 
geboekt, want ook de witte loper 
wordt ingedamd. 

2.h3 Le6!? 
Beter is 2...Lc8! 3.Pd4 a6 4.Tfd1 
Lb7 met het idee c7-c5 

3.Tfd1?! 
En hier is 3.Pd4! beter. Volgens 
Steinitz is het gevecht om sterke 
velden voor het paard de enig 
zinvolle strategie voor de 
tegenstander: 3...Lc4 (3...Ld7 4.a4! 
met het idee Pd4-b5) 4.Tfd1 en Wit 
dreigt Pd4-c6 

3...c5! 4.Lg5 f6 5.Lf4 Kf7 6.f3 g5 
Zwart is h7-h6 en f6-f5 van plan. 
Daarmee verovert hij ruimte op de 
koningsvleugel. 

7.Txd8 Txd8 8.Le3 h6 9.Te1 f5 
10.f4 Lf6 11.g3 a5! 
Nog meer ruimtewinst! De 
randpionnen zijn bijzonder geschikt 
om de bewegingsvrijheid van het 
paard te beperken, zonder daarbij 
zwakke velden te creëren. 

12.Pc1 a4 13.a3 Lc4 14.Kf2 
Zwart heeft zijn doel bereikt. De 
mogelijkheden van de witte lichte 
stukken zijn optimaal beperkt. Maar 
om nu verder te komen, moeten er 
aanvalsdoelen gecreëerd worden. 
Daarbij moet vaak een psycho-
logische barrière overwonnen 
worden. De loper op e3 is een 
"slechte" loper, maar hij verdedigt 
het belangrijke punt d2, zodat hij 
toch afgeruild moet worden, met 
andere woorden: hier wordt het 
voordeel van het loperpaar in een 
ander (groter) voordeel 
geconverteerd. 

14...gxf4 15.Lxf4 
Niet 15.gxf4?? Lh4+-+ 

15...Lg5! 16.Lxg5 hxg5 17.Ke3 Kf6 
18.h4 
Of 18.Tg1 Th8 19.Th1 Ke5 20.h4 
f4+ 21.Kf2 Kf5 22.h5 Th6 23.gxf4 
Kxf4 24.Pe2+ Lxe2 25.Kxe2 g4-+ 

18...gxh4 19.gxh4 Te8+ 20.Kf2 
Txe1 21.Kxe1 Ke5!-+ 
Wint de pion op h4. 

22.Pe2 Lxe2 23.Kxe2 Kf4 24.c4 
Kg4 25.Ke3 f4+ 26.Ke4 f3 27.Ke3 
Kg3 
0-1 
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Zwart aan zet 

Cintron – Botwinnik, München, 
1958 

De zwarte lopers zijn meer waard 
dan de witte paarden om dat die 
paarden geen goede velden hebben. 
Zwart wil met zijn loperpaar ruimte 
veroveren en daarmee de witte 
paarden nog meer beperken in hun 
mogelijkheden. 

1...g5! 
Dit wint ruimte en ontneemt het 
paard op d3 het veld f4. 

2.a4 Le8 3.Pd2 Ld6 4.Pf3 Kf8 
5.Pb2 Ke7 
Met het loperpaar is in het eindspel 
het centraliseren van de koning vaak 
niet moeilijk. 

6.Pd3 Kd8 7.Pb2 
Wit kan niets anders dan afwachten. 

7...Dc7! 
Na dameruil is het enige stuk, dat de 
zwarte koning zou kunnen 
bedreigen, van het bord. Pas dan kan 

de zwarte koning tot een aanvalsstuk 
van formaat uitgroeien. 

8.Dxc7+ Kxc7 9.Kf1 b5! 
Maakt de weg naar de damevleugel 
vrij voor de koning. 

10.Pe1 La3 11.Ped3 e5! 
Gaat door met zijn strategie: 
ruimtewinst en beperken van de 
mogelijkheden van het paard. 

12.Pd1 bxa4 13.bxa4 e4 14.P3b2 
Lh5 15.Ke1 Lb4+ 16.Kf1 Kb6 
De witte stukken zijn volledig 
verlamd.  0-1 

 
Zwart aan zet 

Balaschov – Kortschnoi, UdSSR, 
1969 

Zwart is door het loperpaar de 
dominerende partij. De enige 
methode om verder te komen is om 
met f7-f6 het centrum op te blazen. 
Had zwart die mogelijkheid niet 
(bijvoorbeeld als de pion niet op g7 
maar op g6 stond) dan was remise de 
meest waarschijnlijke uitslag. 
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1...Tf8! 
Ter voorbereiding van f7-f6. 

2.Pd2 f6 
De nu ontstane spanning in het 
pionnencentrum is gunstig voor 
zwart. Wit kan niet op f6 slaan 
omdat zijn stelling verslechterd 
doordat zwart dan een te sterk 
pionnencentrum krijgt. 

3.Tf1 Ld8! 
Zwart wil met zijn loper naar c7, om 
van daaruit te drukken op pion e5. 

4.Tf2 Lc7 5.Pf1 Lb6 6.Td2 fxe5! 
Zwart dwingt wit om op e5 met een 
stuk te slaan. Hierdoor wordt de 
pionnenstructuur van zwart 
versterkt, en daarmee wordt weer 
ruimtewinst geboekt. Met die 
ruimtewinst wordt vervolgens de 
bewegingsvrijheid van de witte 
stukken beperkt. 

7.Lxe5 Tf7 8.Ke2 d6 9.Lc3 
Niet 9.Lxd6? Lc4+ 10.Ke1 Lxf1 
11.Kxf1 Td7-+ en zwart wint een 
stuk. 

9...Lc4+ 10.Ke1 Lxf1! 
De conversie: zwart ruilt op een 
gunstig moment zijn loper voor het 
paard en krijgt daarvoor een ander 
(groter) voordeel: een vrijpion in het 
centrum. 

11.Kxf1 e5!-+ 12.Kg2 e4 13.Te2 d5 
14.Le5 Lc7! 

Wit kan de loperruil niet ontlopen. 
Daarmee wordt ook nog eens de 
damevleugel verzwakt. 

15.Lxc7 Txc7 16.Kf1 Tb7! 17.c3 
Kb5 
De winst voor zwart is nu nog maar 
een kwestie van tijd. 

18.Tc2 Kc4 19.Ke2 Tb3 20.Ke3 
d4+ 21.Kxe4 dxc3 22.bxc3 Txa3 
23.g4 hxg4 24.Tg2 Tb3 
0-1 

 
Zwart aan zet 

Sosonko – Karpov, Nederland, 
1979 

1...Lc8! 
Karpov neemt op krachtige wijze het 
initiatief door loperruil te ontlopen. 
Het spel wordt nu op beide vleugels 
gespeeld en dan is een open centrum 
voordelig voor het loperpaar. De 
loper van de witte velden zal een 
belangrijke rol gaan spelen. 
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2.Le4 Ld4 3.Pd3 a5 4.Kg2 f5! 
Zwart dwingt een voor hem gunstige 
pionnenruil op e5 af. De pion op e5 
verhinderde zwarte acties. Nu komt 
het centrum open en dat is voordelig 
voor het loperpaar. Op 4...La6 komt 
5.f4 Lxd3? 6.Lxd3 Lxb2 7.Lc2 en 
hoewel zwart een pion wint is de 
stelling remise vanwege de ongelijke 
lopers. 

5.exf6 
Of 5.Lf3 La6 6.Le2 Lxb2! 7.Pxb2 
Lxe2-+ 

5...gxf6 6.g4 Kf8 7.b3 Ke7 8.Kg3 
Kd6 
Zwart heeft nu zijn koning 
gecentraliseerd. 

9.Kf4 
Zwart wil nu de witte stelling Pd3 en 
Le4 aanpakken. Dat kan met f6-f5 
(op het juiste moment). 

9...Ld7 10.h3 Lb5 11.f3 
Of 11.Kg3 Lc3 12.Kf4 Ld2+ 13.Kg3 
Ld7 Wit kan f6-f5 net verhinderen. 

11...Ld7 12.Kg3 
En niet 12.Pe1? Lf2!! 13.Pd3 e5+ 
14.Pxe5 fxe5# 

12...f5 13.gxf5 exf5 14.Lb7 Lb5 
15.Pe1 Lc3 16.Pc2 Ld3 
Zwart wint nu snel, want ook de 
pion op a2 gaat voor wit verloren. 

17.Pe3 Kc5 18.Pc4 a4 19.Kf4 Lxc4 
20.bxc4 b3 21.axb3 a3 
0-1 
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J.M.A. Wind: sterkste 'Rode Loper' ooit? (deel 1) 

Kees Volkers 

De sterkste schaker die ooit lid is geweest van onze vereniging is waar-
schijnlijk J.M.A. Wind. Hij was een van de oprichters van onze vereniging 
en onze eerste clubkampioen. Hij zat dicht tegen de toenmalige Nederlandse 
schaaktop aan. Dat hij bij het kleine UCS speelde had alles te maken met de 
sterke verzuiling van het verenigingsleven in die tijd: wie op een 'School 
met den Bijbel' was opgevoed, werd geacht ook voor zijn vertier de bijbel 
als leidraad te accepteren.    

Omdat ratings toen nog niet 
bestonden is het lastig vergelijken, 
maar stellig is er later geen 
UCSer/Rode Loper meer geweest 
van zijn statuur. Misschien dat alleen 
de inmiddels 101-jarige Johan van 
Hulst en de nu in Tilburg spelende 
Frans Konings enigszins in zijn 
buurt komen. Johan van Hulst was 
onze clubkampioen in 1937 en is, 
zoals bekend, nog steeds 'alive and 
kicking'. Frans Konings was onze 
jeugdige clubkampioen in 1990 en 
1991 en speelde afgelopen seizoen in 
de Meesterklasse voor 
Stukkenjagers. Zijn rating 
schommelt momenteel rond de 2250.   

Dat we in ons 87-jarig bestaan geen 
grotere oogst aan schakers op 
(sub)topniveau hebben is natuurlijk 
niet zo gek. Een jeugdopleiding 
hebben we eigenlijk nooit gehad en 
schakers die er een beetje bovenuit 
steken kiezen meestal voor een club 
als Utrecht of Paul Keres. In de 
dertiger jaren echter was het nog 

voorstelbaar dat men puur op grond 
van levensovertuiging voor een 
gristelijke schaakclub koos. Na de 
Tweede Wereldoorlog veranderde 
dat. Frans Konings is een 
uitzondering omdat die alleen intern 
speelde bij ons. Hij was ook lid van 
Paul Keres, waarvoor hij ook zijn 
externe wedstrijden speelde.   

Speuren 

Het speuren naar J.M.A. Wind heeft 
tot nu toe niet veel meer opgeleverd 
dan een verdienstelijk schaakleven. 
Over J.M.A. Wind als persoon is 
weinig te vinden. We komen hem 
eigenlijk alleen maar tegen in de 
uitslagenlijsten in de krant, zo'n 
beetje in de periode 1925-1965. 
Over zijn verdere levensloop is 
weinig bekend.  

Vermoedelijk is Wind rond 1925 in 
Utrecht komen wonen om 
geneeskunde te gaan studeren. Hij 
meldde zich aan bij schaakclub 
Utrecht, 
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waar hij al snel tot de groep 
doordrong waarin hij tegen 
coryfeeën als Olland, mr. Ed. 
Spanjaard en ir. H. van Steenis 
speelde.  In 1930 was hij betrokken 
bij de oprichting van de Utrechtsche 
Christelijke Schaakvereniging op 25 
november 1930. Zijn geloof was 
blijkbaar zo sterk dat hij het sterke 
Utrecht verruilde voor het 
bescheiden christelijke schaakclubje. 
In het Utrechtsch Nieuwsblad van 11 
december 1930 lezen we dat UCS de 
eerste clubavond organiseerde met 
een simultaan van Wind tegen 22 
spelers. Wind won 17 partijen, 
speelde 1x remise en verloor er 4.   

Een jaar later werd Wind onbedreigd 
clubkampioen, waarna hij alleen nog 
maar in de externe competitie voor 
UCS uitkwam, aan het eerste bord 
uiteraard. Hij speelde wel voor het 
SGS-bondsteam tegen andere 
bondsteams, meestal aan bord 2 
achter Van Steenis. Er speelden in 
die tijd overigens wel vaker UCS-ers 
voor het bondsteam, waaronder 
Janssen en Van Hulst.  

Een hoogtepunt voor Wind was 
ongetwijfeld de vierkamp die hij in 
1934 in Utrecht speelde met 
Spanjaard, Van Steenis en de 
Oostenrijkse meester Kmoch, de 
toenmalige secondant van Euwe. 
Met 1,5 uit 3 eindigde Wind op de 

gedeelde tweede plaats, na onder 
meer een overwinning op Van 
Steenis. Hieruit blijkt wel dat hij 
destijds als een van de sterkste 
Utrechtse schakers werd beschouwd.    

Dr. Wind 

Rond 1935 verhuisde Wind naar 
Groningen, waar hij in 1937 zijn 
doctorsgraad behaalde. Vanaf dat 
moment werd hij in de uitslagen 
aangeduid met Dr. J.M.A. Wind, 
zoals toen gebruikelijk. Hij schaakte 
daar voor de Groningse club 
Staunton.  In 1938 veroverde hij het 
kampioenschap van de NOSBO.  

In deze tijd speelde Wind ook in de 
voorronden van het Nederlands 
kampioenschap en werd hij 
uitgenodigd voor het Nederlands 
studententeam tegen Engeland. In 
dat studententeam speelde ook A.D. 
de Groot, bekend van zijn beroemde 
proefschrift 'Het denken van den 
schaker' uit 1946. Een van de 
voorbeeldpartijen in dit boek - dat op 
internet integraal is in te zien - is een 
partij die De Groot speelde tegen 
Wind.  

In 1941 werd Wind - als ex-
NOSBO-kampioen - uitgenodigd 
voor de eregroep van het 
jubileumtoernooi van Staunton, die 
hij won. 
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Na de oorlog vinden we Wind 
plotseling terug spelend voor de 
Rotterdamse club Kralingen, toen de 
grootste schaakclub van Nederland. 
Waarom hij naar Rotterdam is 
gekomen is ons niet bekend, 
waarschijnlijk omdat hij daar een 
huisartspraktijk kon overnemen. 

Hij speelde toen ook voor Rotterdam 
in een aantal viersteden wedstrijden 
tegen Amsterdam, Utrecht en Den 
Haag. In 1946 speelde hij aan bord 2 
achter Vlagsma, Rotterdam won dat 
toernooi. In 1950 zat hij in dezelfde 
matches aan bord 10. In 1964, Wind 

moet dan rond de 60 jaar zijn 
geweest, zien we hem nog terug in 
de uitslagen als 1e bordspeler van 
Rotterdam II, waarin de club 
Kralingen inmiddels was opgegaan.  

Daarna raakt hij uit beeld.  Waar 
Wind is geboren, heeft gewoond en 
is overleden, over zijn werk, familie 
of eventuele kinderen, een foto: niets 
hebben we in de voor de hand 
liggende bronnen kunnen vinden. Hij 
blijkt weinig sporen achtergelaten te 
hebben. Dus moeten er andere 
wegen bewandeld worden om iets te 
weten te komen.  
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Ontleend aan een partij J.M.A. Wind 
- de Groot, 1935. Zwart is aan zet. 

Zwart staat voor een moeilijk 
probleem, van strategischen aard 
ditmaal; hij moet een plan opmaken 
voor de geheele verdere toekomst. 
De witte pionnen zijn gevaarlijk, en 
hun opdringen moet of door een 
tegenaanval op de witte 
koningsstelling of door doelmatige 
verdediging (blokkade der pionnen) 
verhinderd worden. De eerste en de 
daaropvolgende zet (die ook 
gevraagd werd hier) moeten in een 
verder strekkend plan passen, dat 
hier moet worden opgemaakt. 

Een objectieve oplossing van deze 
problemen is niet te geven. 
Vermoedelijk is echter het 
koningsaanvalsplan preferabel, b.v. 
in de volgende uitvoering: 

1. Tb8, b3; 2. Tb5, c4; 3. Tg5, f3; 4. 
h5, gh5:; 5. Th5:†, Kg1; 6. Le5, 
Tad1; 7. Ld4†, Kf1; 8. Th1†, Ke2; 9. 
Th2 enz. Deze variant dient alleen 
als voorbeeld van de mogelijke 
verdere ontwikkeling; in de 

protocollen zijn talrijke andere 
varianten te vinden. De aanval van 
den toren en de beide loopers is in 
ieder geval sterker dan men op het 
eerste gezicht zou denken, zooals 
b.v. blijkt uit de volgende aardige 
variant: 1. Tb8, b3; 2. Tb5, Te7; 3. 
Tg5, f3; 4. h5, Ta7:?; 5. hg4:, Ta6; 6. 
gf3:!, Tc6:; 7. Th5†, Kg1; 8. Le3†, 
Kf1; 9. Th1 mat. Wit moet blijkbaar 
wel heel voorzichtig zijn. 

Ook de door pp. O5 
(pp=proefpersoon, KV) bedachte 
uitvoeringsmethode 1. Kg7, gevolgd 
door 2. h5, die trouwens in diverse 
protocollen genoemd wordt, komt in 
aanmerking, mits nauwkeurig 
voortgezet. Minder sterk is 
onmiddellijk 1. h5, of 1. Tb8 en 2. 
h5, zooals pp. M4 speelt. Het is 
echter niet mogelijk een volledige 
analyse te geven; er is geen voordeel 
brengende voortzetting aan te 
wijzen, zooals in stelling A; 
integendeel, zwart kan met remise 
tevreden zijn. 

De stelling bleek, evenals A, zeer 
geschikt voor het experiment. Het is 
als het ware een knooppunt in de 
partij: zwart moet opnieuw beginnen 
met het opmaken van de balans en 
het zoeken naar een methode om de 
zaak voort te zetten. Iets dergelijks 
komt haast in iedere partij wel eens 
voor; 
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het ‘opmaken van een plan’ behoort 
tot de typische onderdeelen van het 
schaakdenken, die bij een onderzoek 
hiernaar zeker behoorden te worden 
bestudeerd. 

Bron: A.D. de Groot, Het denken 
van den schaker. Een experimenteel-
psychologische studie. Noord-
Hollandsche Uitgevers 
Maatschappĳ, Amsterdam 1946 
(proefschrift). 

 

 

Dit artikel vloeit voort uit het contact dat ik af en toe nog heb met oud-lid René 
Bontrop. Hij volgt onze club op internet en heeft ook geprobeerd om meer over 
Wind te weten te komen. Dat stamt nog uit de tijd dat we samen een speciaal 
clubblad maakten ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van onze club 
(1990). We vormden destijds samen de redactie van De Balans. 

René had ook een broer, Hans Bontrop, die eveneens lid was van UCS, en die 
volgens René de naam van ons clubblad heeft bedacht. René vertelde me dat zijn 
broer afgelopen jaar is overleden. 

Nu steeds meer krantenarchieven op internet zijn te raadplegen wordt het een 
stuk makkelijker om personen uit het verleden op te zoeken. Maar zoals gezegd 
beperkt zich dat bij J.M.A. Wind voornamelijk tot zijn schaakuitslagen. Die 
overigens interessant genoeg zijn. 

De speurtocht is hiermee echter niet ten einde. Misschien in de volgende Balans 
meer.    
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De grauwe middenmoot is ook wat waard! 

Verslag OKU 2012 – XXX XXXX 

Toen ik op vrijdagavond 8 juni naar 
Denksportcentrum Den Hommel 
fietste, nam ik mij plechtig voor om 
het beter te gaan doen dan vorig jaar. 
In 2011 had ik met vier matige 
remises slechts twee puntjes 
verzameld. De eerste Rode Loper die 
ik tegenkwam was Chris, die zich 
vorig jaar in de B-groep zo 
overtuigend aan het zwarte gat der 
grauwen middenmoot had weten te 
ontworstelen, onder andere door in 
de eerste ronde van mij te winnen. 
Voor Chris hoefde ik tijdens deze 
editie echter niet bang te zijn, want 
die had zich door zijn forse 
ratingsprong van het afgelopen 
seizoen gediskwalificeerd voor de B-
groep. 

Desalniettemin mocht ik in de eerste 
ronde aantreden tegen een op papier 
sterke speler. Met de zwarte stukken 
moest ik Keresiaan XXXX XXXX 
proberen te bestrijden. Al vroeg in 
de partij kreeg ik een sterke déjà vu 
beleving: 

XXXX XXXX (1820) – XXXX XXXX 
(1629) 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ld3 
Ld6 5.Pc3 c6 6.Pge2 Pe7 7.Pg3 Pa6 
8.Ph5  

 
Deze stelling deed erg denken aan 
één van mijn zwaarst bevochten 
overwinningen uit de externe 
competitie van dit seizoen tegen 
Dhr. Konings van Acquoy. Toen 
durfde ik niet te rokeren omdat alle 
witte stukken dan wel heel gevaarlijk 
de kant van de zwarte koning op 
zouden komen, maar omdat in de 
analyse destijds bleek dat het toch de 
beste voortzetting was, deed ik het 
nu wel.  
8... 0–0 9.Pxg7 Kxg7 10.Dh5 Pg6 
11.Pe2? 
wit verzuimt de kwaliteit terug te 
winnen en maakt het de zwartspeler 
daarom onnodig makkelijk. De aan-
gewezen zet was uiteraard 11.Lh6. 

11. .. Pb4?! 12.Pg3? (Lh6+ had 
alsnog gekund)  Pxd3+ 13.cxd3 
Te8+ 14.Le3 Dh4 15.0–0–0? 



24 

 

15…Lxg3! en wit geeft op omdat  
hij nog een kwaliteit gaat verliezen 
(16.hxg3 Dxh5 17.Txh5 Lg4)  0–1 

Het zou nogal flauw zijn om 
woordgrappen te maken zoals ‘mijn 
tegenstander speelde als een halve 
zool of hij schaakte maar op halve 
kracht. Dat zal de beste man al 
duizenden keren gehoord hebben. 
Laat ik het er daarom maar op 
houden dat hij niet zo briljant 
speelde en dat dit voor mij een goed 
begin was, en dus het halve werk. 

Als je in de eerste ronde wint, kun je 
in de tweede ronde een sterke 
tegenstander verwachten. De avond 
van te voren had ik al gezien dat ik 
voor ronde 2 was ingedeeld tegen de 
groepswinnaar van vorig jaar, XXXX 

XXXX, tegenwoordig spelend voor 
mijn oude club De Toren uit 
Arnhem. Ik herinnerde me dat hij 
zich tegen 1.e4 normaliter met het 
Siciliaans verdedigt en dus had ik 
nog even vlot naar de hoofdvarianten 
van de Alapin gekeken, het enige 
wat ik kan tegen het Siciliaans. De 
verwachtingen waren niet al te hoog 
gespannen. De titelverdediger kende 
het zoet van de overwinning en 
wilde natuurlijk niet onderdoen voor 
zijn prestatie van vorig jaar. Maar 
goed, ‘niets te verliezen’, dacht ik, 
‘gewoon vrijuit spelen.’ Het werd 
een waar spektakelstuk: 

XXXX XXXX (1629) - XXXX XXXX 
(1807) 

1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 cxd4 4.cxd4 
Pf6 5.Pc3 g6 6.Pf3 Lg7 7.Le3 0–0 
8.h3 a6 9.Ld3 Pbd7  
we beginnen rustig. Zwart stelt zich 
afwachtend, maar solide op. 

10.0–0 b5 door deze zet trok de 
onbeschermde positie van de toren 
op a8 plotseling mijn aandacht. Na 
bijna 20 minuten rekenen besloot ik 
dat dit het moment was om de 
stelling open te breken... 
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11.e5! Pe8 12.Le4 Tb8 13.Te1 Pb6 
14.Lf4 Pc4?! 
Tempoverlies, dit paard doet hier 
uiteindelijk niets en zal weer weer 
terug moeten. Aangewezen was 14. 
..d5 += 

15.b3 Pb6 16.Tc1 Lb7 17.d5?! 
Loperruil leek me geen goeie deal 
omdat ik meer ruimte had en dan wil 
je over het algemeen je stukken op 
het bord houden. 

17...b4!? 17...f5! Was goed geweest; 
zwart had mijn te ver vooruit 
geschoven pionnen kunnen 
aanvallen. 

18.Pe2 Pc7 19.exd6 exd6 20.Lg5 
Dd7 21.Pf4 Pb5 

22.Lxg6? 
Het offer was niet correct, ziet Fritz 
direct. XXXX en ik dachten na de 
partij dat het wel goed was omdat we 
beiden niet hadden gekeken naar 
fxg6. De toren lijkt dan heel sterk op 
de 7e rij binnen te komen, maar 
zwart kan gewoon Tf7 spelen en al 
het gevaar is geneutraliseerd. Toch 
was dit het begin van enorm 
spannende complicaties. 22.Lf5! zou 
veel sterker zijn geweest, maar dat is 
moeilijk te vinden. Een typische 
computer zet. De idee erachter is 
dezelfde, het stuk offeren om de 
toren op de 7e rij binnen te laten 
komen. Het verschil met Lxg6 is dat 
de pion op f7 blijft staan en dus het 
veld voor de zwarte toren blokkeert. 
22...hxg6?? (22...fxg6!). 23.Te7 
Pc3!  

 

De enige verdediging die de schade 
beperkt. De dame heeft geen velden. 

24.Txc3 Db5 25.Tcc7 Lxd5 
26.Pxg6!? De op een na beste zet. 
26.Pd4! Was winnend geweest. 
Jammer. 26...Lxf3 27.Dxf3 Dxg5 
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28.Pxf8 Txf8 29.Te8?!  
Ik wilde de boel verder compliceren 
omdat mijn tegenstander de laatste 
zetten steeds veel meer tijd nodig 
had gehad dan ik, maar 29.Txf7! was 
veel beter omdat de zwarte dame dan 
bij het matveld g7 moest blijven. Ik 
zou dan met de pionnen kunnen 
proberen de dame te verjagen. 
29...Txe8 30.Dxf7+ Kh7 31.Dxe8 
Mijn overweging om op zet 29. Te8 
in plaats van Txf7 te spelen was dat 
ik inschatte dat de dame op e8 meer 
kanten op kon dan op f7. 
31...Pd5 32.De4+ Kh6 33.De6+ 
Kh7 34.De4+ Kh6 
Fritz geeft een plusje van 1.3 voor 
wit in de eindstelling. Dat zal wel 
met de drie vrijpionnen op de 
koningsvleugel te maken hebben. Ik 
vond het wel goed zo. Er was niet 
veel tijd meer en ik zou het jammer 
vinden om deze spectaculaire partij 
tegen een speler met een significant 
hogere rating alsnog te verliezen. ½–
½ 

Anderhalf uit twee tegen een 
tegenstand van 1800. Daar was ik 
vanzelfsprekend zeer tevreden mee. 
In ronde 3 werd het alleen nog maar 
mooier. Ik kwam erg slecht uit de 
opening, maar wist me terug in de 
partij te vechten. 

XXXX XXXX (1769) – XXXX XXXX 
(1629) 

 

 
15. .. Lxc5!  
Zwart wint het pionnetje dat hij 
eerder door een openingsfout verloor 
terug en staat plotseling iets beter. 
Mijn tegenstander verzonk lange tijd 
in diep gepeins, iets wat tot deze zet 
nog niet nodig was geweest. 
16.Lxc5 Txd2 17.cxb5 Txe2 
18.Lxa7 Pd5 19.Tac1+ Kd7 20.Ld4 
e5 21.Lc3 Tc8 22.Tfd1 Ke6 
XXXX begon zichtbaar steeds minder 
comfortabel te voelen. Nadat hij 
eerst al de controle over de partij 
was verloren, was hij nu ook nog het 
initiatief een beetje kwijt. Dit alles 
leidde tot een afschuwelijke blunder: 

23.Ld2?? Txd2 0–1 
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Tweeënhalf uit drie met een TPR 
van 2072. Dit toernooi was al 
geslaagd, wat er verder ook nog zou 
gebeuren. In opperbeste stemming 
installeerde ik me met onder anderen 
Henk, Kees en Almer voor het TV 
scherm om van de wedstrijd 
Nederland – Denemarken te gaan 
genieten. Helaas, het werd, zoals 
bekend, een teleurstelling. 

De zondag leverde jammer genoeg 
niet veel bijzonders meer op. De 
vijfde ronde partij tegen XXX XXXX 
(1729) werd een bloedeloze remise, 
waardoor ik mijn score zag oplopen 
tot maar liefst 3,5 (inclusief bye) en 
mijn TPR . De afsluitende partij 
tegen Gouden Loper XXXX XXXX 
werd een kansloze aangelegenheid. 
Het toernooi duurde kennelijk net 

één partij te lang voor mij. Al in de 
opening blunderde ik positioneel 
waardoor XXXX met een 
koningsaanval zoveel voordeel kon 
bereiken dat hij niet meer echt in de 
problemen kwam. 

De laatste verliespartij deed mij 
uiteindelijk op de 15e  plaats en 
daarmee bovenin de grauwen 
middenmoot belanden. Een zwart gat 
was het echter niet, omdat het tot 
mijn verrassing goed was voor de 
ratingprijs tot 1600: een 
openingsboek van Larry Kaufman en 
een flesje Argentijnse Alamos 
Cabernet Sauvignon uit, jawel, 2011 
het jaar van mijn 4 schamele remises 
dat ik na mijn optreden van dit jaar 
voor eens en voor altijd kon 
vergeten. 
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Bingo voor beginners. 

Majnu Michaud 

Sinds 2005 zijn we betrokken bij het 
organiseren van bingoavonden in 
Huis a/d Werf. De meeste Rode 
Lopers weten dat we ons, dankzij 
deze extra inkomsten, uitgaven 
kunnen permitteren waar andere 
schaakverenigingen alleen nog van 
kunnen dromen. Een voorbeeld 
hiervan zijn onze prachtige live 
borden. Eind maart ben ik op bezoek 
geweest op maandagavond om een 
kijkje te nemen en de sfeer te 
proeven. 

1. De opening. 

Om half acht loop ik Huis aan de 
Werf binnen om onze bingoavond 
een keertje bij te wonen. Ik zoek een 
plekje in de zaal en word al snel 
aangesproken door een van de vaste 
bezoekers: "Daar zit zij altijd", zegt 
ze tegen me terwijl ze naar de vrouw 
wijst die naast haar staat. Ze blijven 
me allebei aankijken. Ik snap de 
hint. 

Ik voel me als een beginner die 
ongevraagd in de stoel van een 
grootmeester is gaan zitten. Ze wijst 
me aan welke plaatsen nog niet bezet 
zijn. Als nieuweling moet je 
natuurlijk onderaan beginnen, ik had 
het kunnen weten. Dan maar die ene 
plek die op de schaakavond ook 
vaak onbezet blijft. De plek waar je 

je stoel niet makkelijk naar achteren 
kan schuiven omdat je dan tegen de 
pilaar aanbotst. Tegenover me 
komen een oudere man en zijn 
vrouw zitten. Gelukkig ben ik niet de 
enige man hier, denk ik dan en ik 
begin een praatje met ze over de 
bingoavonden, over schaken, over de 
geldprijzen. 

Net als schakers bereiden 
bingospelers zich goed voor. De tas 
wordt thuis gevuld met voldoende 
stiften, plakband, en voor de echte 
profs ook een  antislipmatje. Terwijl 
ze hun attributen op de juiste plek 
voor zich zetten, vertellen ze me dat 
ze drie keer per week bingo spelen: 
op vrijdag in Zuilen, op maandag bij 
Huis a/d Werf, en op zaterdag  op 
weer een andere locatie in Utrecht. 

Als alles op tafel staat, herinnert hij 
haar er aan dat ze haar tas twee keer 
open en dicht moet doen. Dat brengt 
geluk, zo legt hij me uit. Het doet me 
denken aan schakers die de paarden 
met de neus naar voren plaatsen of 
juist met de neuzen naar elkaar 
gericht. 

Links van me is een dame druk bezig 
met het aan elkaar plakken van twee 
bingovellen, zo verschuiven ze niet 
wanneer je met twee vellen tegelijk 
speelt. 
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Anderen leggen een antislipmatje op 
tafel. 

De meeste bezoekers spelen met 
twee vellen tegelijk. Ik begin te 
rekenen: een bingosetje plus de extra 
vellen kost 18 euro,dus twee setjes 
plus de extra vellen kosten 36 euro, 
drie keer per week is dus ruim 100 
euro per week. Een alleenstaande 65 
plusser in de bijstand krijgt 1026 
euro in de maand, inclusief 
vakantiegeld. Nee, ik wil niet verder 
rekenen. Hier word ik niet vrolijk 
van. Bovendien, hoe kom ik er bij 
dat de meeste bezoekers lage 
inkomens hebben? 

2. Het middenspel. 

De zaal raakt aardig gevuld. 
Ongeveer 75 dames en vijf heren. Zo 
druk heb ik het op woensdagavond 
niet gezien. Hier kunnen we van 
leren. Hier en daar wordt gekaart om 
klein muntgeld, net als schakers voor 
aanvang van een interne ronde even 
vluggeren om er in te komen. 

Om klokslag acht uur starten we met 
het witte vel. De zaal wordt stil, 
alleen de stem van de bingomaster is 
te horen die met regelmaat de 
nummers roept... 25...16...56.... 
naarmate het langer duurt worden 
mijn tafelgenoten iets meer 
gespannen. Af en toe zegt de vrouw 
die voor me zit zachtjes "het is 

knudde, knudde". Ergens achterin de 
zaal klinkt een vrouwenstem die vrij 
mat "Bingo" roept. Ik hef beide 
handen op om te applaudisseren, 
maar gelukkig merk ik net op tijd dat 
dit niet de bedoeling is. Alweer een 
beginnersfout. De winnares loopt 
naar voren en krijgt haar prijs. Ik 
vraag aan mijn tafelgenoten hoeveel 
ze gewonnen heeft. "100 euro, en nu 
gaan we met een ander vel verder. 

Als je een rijtje hebt dan krijg je een 
prijs in natura, voor het eerste volle 
blok krijg je 25 euro, voor het 
tweede volle blok 15 euro en voor 
het derde 12 euro, daarna beginnen 
we aan een nieuwe ronde maar dan 
voor 45, 25, en 12 euro. Begrijp je?"  

3. Het eindspel. 

Na ronde vijf is het pauze. De rokers 
verlaten de zaal want net als op 
woensdagavond geldt er ook nu een 
rookverbod. Ik wacht op de muziek, 
maar die komt niet. De gastheer 
loopt in de pauze rond met een 
mandje met gokkaartjes waarbij je 
drie luikjes kan openen. Als je 21 
haalt dan win je een prijs. Ik vraag 
aan mijn tafelgenoten of bingo 
spelen verslavend is. "Ja, soms wel", 
zegt de man tegenover me. "Maar 
het houdt je van de straat" voegt hij 
daar grappend aan toe. Een ronde 
later heeft hij een keer bingo. Ik 
feliciteer hem. 
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"Het zijn er meerdere!" antwoordt 
hij. Hij loopt samen met de andere 
drie winnaars naar voren om een 
balletje te trekken.  

Wie het hoogste getal trekt mag de 
prijs hebben.Teleurgesteld loopt hij 
terug naar onze tafel. Hij trok 32 
maar iemand anders had 59. Hij 
zucht en scheurt het volle vel af om 
met het volgende verder te kunnen 
spelen. Ook in de tussenronde 
waarbij je twee pakken koffie kan 
winnen, heeft hij vanavond geen 
geluk. 

Na tien ronden en vier extra ronden 
is het bijna half 11 geworden. Nu 
gaat het gezellig worden aan de bar, 
denk ik dan. Maar meteen na het 
roepen van het laatste getal staat 
iedereen op en trekt men de jassen 
aan. Buiten staan  de taxibusjes al 
klaar. 

Ik neem afscheid van mijn tafel-
genoten en wens ze veel geluk 
volgende week."Dankjewel, en jij 
veel succes met schaken jongen!" 
antwoordt de man, die zijn 
teleurstelling alweer te boven lijkt te 
zijn. 

Thuis aangekomen, laat ik de 
beelden van de avond in mijn hoofd 
nog een keer de revue passeren. Wat 
vind ik er eigenlijk van? 

Er zijn senioren die hun woning niet 
uitkomen en vereenzamen. De 
bingobezoekers komen anderen 
tenminste tegen op deze avonden. 

En toch vind ik het ook iets triests 
hebben. Het grootste deel van de 
avond zitten ze in stilte getallen op 
een vel door te strepen. Maar ja, 
misschien vinden zij op hun beurt 
dat schakers iets triests hebben. De 
hele avond zitten we in stilte naar 
houten poppetjes te  staren... 
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Een stelling tot besluit 
John Temming 

“ Met deze man zal ik ooit om de wereldtitel moeten spelen”, zo sprak de grote 
Emanuel Lasker rond 1897. Helaas zou het er nooit van komen, want Rudolf 
Charousek, nu bijna geheel vergeten, stierf op 26 jarige leeftijd aan tubercolose. 

Maar ook Pillsbury en Tchigorin waren diep onder de indruk van de vermogens 
van Charousek,vooral op het combinatie vlak. Als kind van zijn tijd speelde hij 
in romantische stijl zoals hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart heeft zojuist zijn paard op c6 gezet en de ontwikkeling eindelijk afgerond 
en dreigt met Pf2 de kwaliteit terug te winnen. Het blijkt te laat na : 

1.De8+!! Lxe8 2.fxe8D+ Txe8 3.Lxd6#    

De visie om de f lijn “leeg” te zien is van grote schoonheid en klasse naar mijn 
mening. 

 


