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Colofon 

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

Kopij kun je sturen naar : 
redactie@ucsderodeloper.nl 

Redactie : 
- Peter Das 
- Jos Heesen 
- John Temming 
- Kees Volkers 

Voor meer informatie over UCS 
De Rode Loper: 
www.ucsderodeloper.nl 
waar ook ons forum te vinden is. 

UCS De Rode Loper is opgericht 
op : 25 november 1930. 

Ereleden van de club zijn : 
- Nico van Harten 
- Jan Polders. 
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In deze tijdenvan Corona en 
de anderhalve meter afstand 
maatschappij proberen we 
te doen of er eigenlijk niets 
is veranderd.  
 
Dus ook deze  Balans is 
weer met de vereende 
krachten van de vaste 
redactie en medewerkers tot 
stand gekomen. 
 
Dit keer ook bijdragen van 
onze voorzitter, van de ex-
schoonheidsprijsvoorzitter 
en van de popquizmaster! 
 
Traditioneel wordt er ook 
weer gecombineerd! 
 
Dat maakt weer 40 paginas 
leesplezier. 
 
Keep calm and stay safe 
and healthy! 
 
Jos Heesen 

mailto:redactie@ucsderodeloper.nl
http://www.ucsderodeloper.nl/
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Van de bestuurstafel 
Henk van Lingen, voorzitter UCS De 
Rode Loper. 
 
Beste Leden, 
 
Het zijn bijzondere tijden. Voor ieder 
persoonlijk, voor ons land, en ook 
voor het verenigingsleven. In mijn 
krant worden dagelijkse vele 
pagina’s gevuld rondom de 
volksgezondheid en het in leven 
houden van de economie.  
In de kantlijn van de corona-crisis 
vragen wij ons natuurlijk ook af hoe 
het nu verder moet met onze mooie 
schaakclub. Op Bevrijdingsdag heb 
ik de leden daarover een mail 
gestuurd. Nu hier in ons clubblad 
een aangepaste versie daarvan.  
Het bestuur heeft recent vergaderd, 
en enkele initiatieven opgestart. En 
nu het kabinet een tijdspad heeft 
uitgestippeld voor de komende 
maanden, gloort er ook weer een 
sprankje hoop op normale 
clubavonden na het zomerreces. 
 
Competities 
Nu zowel de interne als de externe 
competities stilliggen, rijst de vraag 
hoe we die afwikkelen, en hoe en 
wanneer nieuwe competities 
opgestart worden. Intern kennen wij 
4 kampioenschappen. We hebben 
besloten de Interne af te sluiten op 
basis van de laatst gespeelde ronde. 

Dat kan een nog te spelen ronde in 
juni zijn (erg hypothetisch), maar 
waarschijnlijk wordt dat ronde 25 
van 11 maart. De tussenstand zal de 
eindstand zijn, inclusief titels. Onze 
bekercompetitie wordt mogelijk wel 
afgerond. Nagegaan wordt of dat in 
de zomer kan, wellicht gewoon 
thuis.  
Ook het Knock-Out toernooi en het 
snelschaakkampioenschap zijn nog 
niet opgegeven. Er zijn immers geen 
redenen waarom we dat niet zelfs in 
september nog zouden kunnen 
spelen. 
De externe competitie 2019-2020 is 
zoals bekend geannuleerd. De 
bonden zijn zich aan het buigen over 
hoe de KNSB- en SOS-competitie 
2020-2021 op te starten. Almer Toby 
zal binnenkort de bekende 
inventarisatie binnen onze club 
opstarten, en ons allen vragen of we 
willen meespelen in de zaterdag 
en/of de midweekse competitie.   
Promoties en degradaties zijn in 
beide competities vervallen, we 
komen na de zomer in dezelfde 
klassen uit als afgelopen seizoen. 
Onze opkomst-drempel voor 
plaatsing extern zullen wij dit jaar 
flink omlaag schroeven. Meld je dus 
aan! 
 
Thuiszigt Cup & Academie 
De afgelopen tijd hebben we op 
woensdagavond online gespeeld via 
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chess.com Dat blijven we doen, 
ondersteund met Discord voor de 
sociale dimensie (beeld en geluid 
contact).  
 
We hebben twee initiatieven 
uitgewerkt om de online clubavond 
een impuls te geven. Ten eerste zijn 
we de Thuiszigt Cup gestart. Van 
onze online toernooien wordt per 
kalendermaand een totaalstand 
bijgehouden, volgens de beproefde 
Mario Kart formule (dagwinnaar 15 
punten, nummer 2 12 punten, etc.). 
Elke maand vervalt per speler het 
slechtste resultaat. Voor de details en 
de tussenstand, zie onze website. 
 

 
 
Ten Tweede leefde al sinds het Tata 
toernooi het idee om iets met 
trainingen door onze sterkste spelers 
te gaan doen. Ook daar wordt nu 
online mee gestart onder de noemer 
Thuiszigt Academie. Clubkampioen 
Arend van de Lagemaat en Sander 
Taams gaan afwisselend een training 
verzorgen. Deze vindt plaats van 
19.00 uur tot ongeveer 19.45, 

voorafgaand aan de ronden van de 
Thuiszigt Cup. Ook deze trainingen 
zijn te volgen via ons Discord 
kanaal. 
 

 
 
Dijckzigt en Financiën 
Wij krijgen vragen of Dijckzigt wel 
kan blijven bestaan.  
Voorlopig is afgesproken dat de 
hoofdhuurders de huur doorbetalen. 
Mede daardoor kan Dijckzigt het 
voorlopig wel uitzingen. Voor onze 
club is de financiële impact van de 
crisis eigenlijk vooral dat onze 
inkomsten uit de digiborden verhuur 
grotendeel wegvalt. Die verhuur 
vond namelijk vooral in de maanden 
april, mei, juni plaats. Daarmee 
lopen wij naar schatting 500 tot 800 
euro mis. Daarnaast is het ook niet 
onwaarschijnlijk dat de Zomer Avond 
Kompetitie vervalt. Die leverde ons 
altijd 500 euro compensatie op voor 
onze huurlasten in de zomer. 
Onze jaarlijkse voorjaarsdonatie-
actie loopt nog. Resultaat vooralsnog 
vergelijkbaar met voorgaande jaren. 
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Meedoen kan nog, zie de eerdere 
oproep van onze penningmeester.  
Van harte aanbevolen, mede met het 
oog op het aanstaande Lustrumjaar. 
 
Schaken in de 1.5 meter 
maatschappij 
De vraag die ons allen bezighoudt is 
natuurlijk: Wanneer mogen wij weer 
schaken in Dijckzigt en hoe moet dat 
dan? Dit is nog immer enigszins 
koffiedik kijken. Het kabinet is begin 
mei weliswaar verder gaan kijken 
dan een maand vooruit, maar het is 
nog niet duidelijke wat het 
geschetste tijdspad tot 1 september 
betekent voor schaakclubs. De 
horeca gaat de komende maand 
gefaseerd weer open, vanaf juli 
mogelijk tot 100 personen per 
locatie. Maar binnensporten mogen 
pas weer vanaf 1 september. Hoe 
deze twee zaken zich voor activi-
teiten als schaken en bridge tot 
elkaar verhouden wordt momenteel 
door de sportbonden uitgevraagd bij 
het ministerie. Sowieso leven we bij 
opening waarschijnlijk nog in die 
1,5-meter maatschappij. Wat 
betekent dat voor een schaakclub? 
Als de zaal open mag, mag de bar 
dan ook open? En het toilet? 
Het bestuur denkt na over wat een en 
ander betekent voor de tafelschik-
king in Dijckzigt.  
Ook kunnen wij ons voorstellen dat 
als we op enig moment weer open 

mogen, er een limiet is aan het aantal 
personen die er kunnen spelen. Dan 
zouden we bij overtal een systeem 
moeten hebben om in onze Interne te 
rouleren, en een deel der partijen 
elders of thuis te laten spelen. En 
wat doen we als er voor de KNSB 
competitie geen 3 wedstrijden meer 
in de zaal mogen. Extra zaal huren? 
Kortom, veel vragen waar zonder 
concrete richtlijnen nog moeilijk 
antwoord op is te geven. Ideeën zijn 
welkom, via de mail of via ons 
webforum. 
 
Nieuw seizoen 
Wij starten ons seizoen doorgaans 
met onze Algemene Leden-
vergadering. Of en wanneer wij die 
kunnen houden eind augustus, moet 
nog blijken. Op die vergadering zal 
normaliter traditiegetrouw de 
schoonheidsprijs (de ‘Spiegel’) 
worden uitgereikt. Zoals bekend 
heeft voorzitter van de 
schoonheidscommissie Timo Können 
aangegeven te stoppen. Het bestuur 
heeft echter Klaas van der Horst 
bereid gevonden deze rol over te 
nemen.  
Daar hebben wij veel vertrouwen in, 
maar Klaas heeft wel partijen nodig! 
Publiceer dus je juweeltjes van 
afgelopen seizoen of uit de Thuiszigt 
Cup met commentaar. Dat kan in de 
Balans of op het forum. 
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Ons nieuwe seizoen is tevens een 
lustrumseizoen. In november bestaat 
onze club 90 jaar. Daar willen we 
vanzelfsprekend enige aandacht aan 
schenken. Te denken valt aan een 

simultaan, een feestelijke avond en 
een extra aangekleed Rapidtoernooi.  
Het bestuur gaat een petit comité 
benoemen onder aanvoering van 
Jozua Sanderse om enkele ideeën uit 
te werken. 
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Wilhelm Steinitz (4) 
Jos Heesen 
 
In 1883 werd Steinitz tweede in het 
sterke toernooi in Londen. Eerste 
werd Zukertort. Dit gaf natuurlijk 
opnieuw aanleiding voor het opra-
kelen van de discussie wie nu eigen-
lijk de wereldkampioen schaken 
was. 
 
In datzelfde jaar besloot Steinitz 
Engeland te verlaten en definitief in 
New York te gaan wonen. Maar deze 
emigratie zorgde niet dat er een 
einde kwam aan de “Ink War”, want 
sommige van zijn vijanden wisten de 
Amerikaanse pers aan hun kant te 
krijgen. 
 
In 1885 begon Steinitz met de publi-
catie van het International Chess 
Magazine, wiens editor hij tot 1895 
bleef. In “zijn” magazine beschreef 
hij chronologisch de moeizame 
onderhandelingen met Zukertort om 
tot een match te komen. Het kwam 
zelfs zover dat Steinitz voorstelde 
om af te zien van alle vergoedingen 
voor onkosten en van een aandeel in 
het prijzenfonds, zodat de match "a 
benefit performance, solely for Mr. 
Zukertort's pecuniary profit" zou 
zijn.  
 
Uiteindelijk kwam het tot een ak-
koord: in 1886 zouden Steinitz en 

Zukertort een match spelen in New 
York, St. Louis en New Orleans, en 
dat de winnaar degene zou zijn die 
als eerste 10 partijen won.  
 
Steinitz drong er op aan dat de match 
"for the Championship of the World" 
zou zijn. Bovendien wilde Steinitz 
spelen onder de Amerikaanse vlag 
(hoewel hij nog niet officieel genatu-
raliseerd was). 
 
Na vijf aprtijen in New York stond 
het 4-1 voor Zukertort, maar aan het 
eind van de rit was het 12½–7½ voor 
Steinitz (tien gewonnen, vijf 
remises, vijf verloren). De manier 
waarop Zukertort instortte (hij won 
slechts één van de laatste vijftien 
partijen) werd later beschreven als 
"perhaps the most thoroughgoing 
reversal of fortune in the history of 
world championship play." 
 
In 1887 begon het American Chess 
Congress aan het opstellen van de 
regelementen voor het wereld-
kampioenschap schaken. Steinitz 
was hier een actieve voorstander 
van, al dacht hij dat hijzelf te oud 
werd om wereldkampioen te blijven. 
In zijn eigen magazine schreef hij: 
"I know I am not fit to be the 
champion, and I am not likely to 
bear that title forever".  
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Maar in 1888 wilde de Havana 
Chess Club een match sponsoren en 
organiseren tussen Steinitz en 
degene die Steinitz waardig achtte 
als tegenstander. Steinitz koos de 
Rus Mikhail Tchigorin.  
Voorwaarde was wel dat de invitatie 
aan Tchigorin niet kwam als een uit-
daging van Steinitz en evenmin dat 
het een match om de wereldtitel zou 
zijn. De match zou om maximaal 20 
partijen gaan en dat was voor 
Steinitz een argument om niet voor 
de wereldtitel te spelen: 
“Fixed-length matches were 
unsuitable for world championship 
contests because the first player to 
take the lead could then play for 
draws”,  
Bovendien was Steinitz samen met 
het American Chess Congress's 
bezig met het world championship 
project.  
 
De match werd uiteindelijk wel 
begin 1889 gespeeld in Havana, en 
gewonnen door Steinitz (tien gewon-
nen, een remise, zes verloren). 
 
Het voorstel, waarmee het American 
Chess Congress kwam, was duidelijk 
een compromise tussen voorstanders 
van matches en die van toernooien.  
De winnaar van het toernooi dat in 
1889 in New York gehouden zou 
worden, mag zich wereldkampioen 
noemen, maar moet bereid zijn om 

binnen een maand een match om de 
titel te spelen met degene die tweede 
of derde zou worden. 
 
Steinitz gaf aan niet in een toernooi 
om de wereldtitel te willen spelen en 
zou ook de winnaar niet uitdagen, 
tenzij dat niet gebeurde door num-
mer twee of drie in het toernooi. 
Het toernooi vond plaats, maar had 
een verrassended uitkomst: Mikhail 
Tchigorin won samen met de 
Oostenrijker Max Weiss, en de play-
off eindigde in vier remises.  
 
Toen trok Weiss zich terug wegens 
drukke werkzaamheden. Tchigorin 
twijfelde, omdat hij al een match met 
Steinitz had gespeeld en verloren. 
Toen rook de derde prijswinnaar, 
Isidor Gunsberg, zijn kans en daagde 
Steinitz uit. Die match werd in 1890 
in New York gespeeld en eindigde in 
een 10½–8½ overwinning voor 
Steinitz. 
 
Het American Chess Congress 
format werd daarna niet meer her-
haald en Steinitz speelde daarna 
alleen nog matches die hij persoon-
lijk regelde, daarbij gedreven door 
geldnood. 
 
Zo was er in 1892 opnieuw een 
match in Havana met Tchigorin om 
de wereldtitel. Steinitz won nipt (tien 
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gewonnen, vijf remises, acht 
verloren). 
 

 
Tchigorin – Steinitz 1892 
 
Als partij kies ik de 23e in die 
match, want:  
“The highlight of this match is the 
biggest shock ending in the history 
of the Championship. In game 23, 
Chigorin, a piece ahead, was on the 
verge of tying the score at 9-9 and 
sending the match into overtime. 
Rather than sealing his move, he 
made it on the board, and in so 
doing, unprotected his h-pawn 
allowing Steinitz a mate-in-two that 
ended the match.” 
 
Tchigorin - Steinitz 

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 Pf6 4. e5 
Ph5 5. Le2 g6 6. d4 Lg7 7. O-O d6 
8. Pc3 O-O 9. Pe1 dxe5 10. Lxh5 
gxh5 11. dxe5 Dxd1 12. Pxd1 Pc6 

13. Lxf4 Lf5 14. Pe3 Le4 15. Pf3 
Tfe8 16. Pg5 Lg6 17. Pd5 Lxe5 18. 
Pxc7 Lxc7 19. Lxc7 Tac8 20. Lg3 
Pd4 21. c3 Pe2+ 22. Kf2 h4 23. Ld6 
Pd4 24. cxd4 Tc2+ 25. Kg1 Tee2 
26. Tae1 Txg2+ 27. Kh1 Kg7 28. 
Te8 f5 29. Pe6+ Kf6 30. Te7 Tge2 
31. d5 Tcd2  

 

32. Lb4 Txh2+ 0-1 

Het overkomt ons allemaal! 

 
Mikhail Ivanovich Chigorin (1850-
1908) 
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Mijmeringen bij het digitaliseren 
van een clubblad 
Kees Volkers 
 
De slag om het Roken 
Het moet in 1988 zijn geweest - het 
jaar dat Het Nederlands Elftal 
Europees kampioen werd, zo lang 
geleden - en het zal zijn besloten op 
de Algemene Ledenvergadering. In 
het clubblad staat er gek genoeg 
niets over te lezen: de eerste aanzet 
tot een 'rookbeleid' bij UCS De Rode 
Loper. Overeengekomen werd dat in 
de speelzaal voortaan pas vanaf 
21.00 uur gerookt mocht worden.  
 
Mensen die voor die tijd per se toch 
een sigaret wilden opsteken werden 
naar de gang verwezen of naar de 
barruimte. Dat er in het clubblad 
geen aandacht was voor dit beleids-
voornemen is een beetje vreemd, dat 
zou later wel anders worden. Het 
lijkt wel of niemand de nieuwe regel 
serieus nam, roken was zo inge-
burgerd, zo onlosmakelijk ver-
bonden met de clubcultuur, en ach, 
een paar zeurpieten had je altijd wel.  
 
Ik zelf bij voorbeeld had nooit 
gerookt, maar ik stoorde mij er ook 
niet aan. Ik vond het altijd wel iets 
gezelligs hebben, zo'n speelhol waar 
schakers langzaam vervaagden tot 
schimmen, gehuld in steeds dikkere 
walmen van sigaren-, sigaretten-, 

shag- en cannabisrook. Was het wel 
een regel? Of was het meer een vage 
afspraak, een bewijs van goede wil 
ten opzichte van die enkele leden die 
er op wezen dat roken toch echt on-
gezond was, zoals onderzoek in-
middels wel duidelijk had gemaakt? 
 

 
 
De Oude Remise 
Het is nu nauwelijks meer voor te 
stellen hoeveel er vroeger werd 
gerookt. Als ik nu ergens geweest 
ben waar iemand heeft gerookt dan 
gaan thuis meteen alle kleren in de 
was omdat ze stinken. De oude 
Remise in de Kanaalstraat was een 
echt rookhol met vergeelde wanden 
en plafonds, volle asbakken en rond 
dwarrelende shagdraadjes.  
 
We moeten allemaal ongelofelijk 
gestonken hebben, maar we roken 
het niet en trokken de volgende dag 
gewoon weer dezelfde broek en het 
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zelfde overhemd aan. Uit het club-
blad krijg je ook niet de indruk dat 
het nieuwe rookbeleid streng 
gehandhaafd werd. In december 
1988 beschrijven René Bontrop en 
Marjolein Swinkels een gemiddelde 
clubavond: 'Wiebe (de Vries KV), die 
snel heeft geconstateerd dat de 
bestuursleden niet kijken, steekt in 
de zaal het eerste sigaretje op uit 
zijn zojuist getrokken pakje 
Marlboro. Het is 19.45 uur'.  
 
Een van de mensen achter het 
nieuwe rookbeleid was Toon van de 
Ouderaa, maar ja, die was dan ook 
bioloog en - niet onbelangrijk - de 
toenmalige voorzitter van UCS De 
Rode Loper. In februari 1990 
verzucht hij nog in een interview: 
 
 'Ja, ik weet dat bij sommigen zonder 
tabak de adem stokt (met tabak stokt 
die ook vanzelf, maar dat terzijde) en 
de huidige regel die we met z'n allen 
hebben afgesproken - rookpauze tot 
21.00 uur - aan de laars lappen. 
Misschien is een nieuwe afspraak - 
tien minuten niet roken, gevolgd 
door tien minuten wel roken - voor 
de paffers onder ons respectabel?' 
 
De Nieuwe Remise 
De Rode Loper is dan net verhuisd 
naar de Nieuwe Remise in de 
Willem Dreeslaan: 'een gloednieuw 
gebouw, met nieuw meubilair, een 

geluidsinstallatie en 'rookpauze-
signalering!', meldt het clubblad van 
mei 1989, dat vooruitblikt op de 
verhuizing. Met rookpauze-
signalering worden de rookmelders 
bedoeld in de nieuwe zaal. Eigenlijk 
spelen we in twee zalen: een grote 
zaal en een kleine zaal, die echter in 
open verbinding staan met elkaar.  
 
Hoewel de Nieuwe Remise gehuurd 
wordt van de bridgers, waarmee we 
ook de barruimte moeten delen, is 
iedereen er toch wel tevreden mee. 
 
'De oude Remise was eigenlijk een 
gigantische puinhoop', zegt Toon in 
hetzelfde interview, 'te klein, te 
gehorig, te rokerig, het werd 
beschamend om gasten te hebben. 
De nieuwe zaal valt me heel erg 
mee, zeker niet ongezellig voor een 
nieuwe zaal.' 
Op de eerste ALV in de Nieuwe 
Remise wordt een voorstel gedaan 
om het rookverbod weer op te 
heffen.  
 
Het voorstel wordt verworpen: 'het 
rookverbod blijft gehandhaafd tot 9 
uur, hetgeen ook verzocht dient te 
worden aan de gasten in de externe 
competitie'. 
 
Het recht op rookvrije leef- en werk-
ruimte vinden we tegenwoordig heel 
normaal, maar dit recht moest wel 
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bevochten worden, zeker in een tijd 
dat juist het 'recht om te roken' 
leidend was. En over die tijd hebben 
we het nu. Grootste voorvechter op 
de club van het recht om te roken 
was ongetwijfeld Paul Wilders, 
dezelfde man die in 1985 voorstelde 
om de naam UCS te veranderen in 
UCS De Rode Loper. Maar in de 
jaren 1990 veranderde de houding 
ten opzichte van het roken snel, nog 
een jaar of tien lang probeerde Paul 
zich als een Don Quichotte te verzet-
ten tegen het onafwendbare.  
 

 
 
Tot 1999 blijft het rookverbod tot 
21.00 uur gehandhaafd. Pas op de 
ALV van dat jaar wordt een nieuwe 
stap genomen in het rookbeleid. In 
de Balans van september 1999 lezen 
we:  
 
De ALV ging akkoord met de 
volgende voorstellen: Er geldt een 
algeheel rookverbod in de grootste 
van de twee zalen. In de kleinste zaal 
(waar de materiaal-kasten zijn) blijft 
het rookverbod tot 21.00 uur van 

kracht. De niet-roker mag bepalen in 
welke zaal gespeeld gaat worden. 
Dat impliceert dat er tijdens de 
externe thuiswedstrijden ook een 
rookverbod geldt, want die worden 
immers in de grote zaal gespeeld. 
 
Een wezenlijke aanscherping van het 
beleid, maar duidelijk is dat nog 
steeds wordt gezocht naar het com-
promis, waarmee zowel de roker als 
de niet-roker wordt bediend. 
Niettemin is dit reden voor oer-Rode 
Loper Paul Wilders om de handdoek 
in de ring te gooien. In dezelfde 
Balans zegt hij in een stuk getiteld 
'Grafrede' zijn lidmaatschap op. Hij 
respecteert de democratisch ge-
nomen beslissing, maar laakt de 
manier waarop die tot stand is ge-
komen en trekt zijn consequenties.  
 
Hij noemt het voorstel dat is aange-
nomen 'een voorstel dat rokers een 
statistische kans oplevert van 70% 
om naar de gang of de bar te moeten 
vluchten om aan het nijpende 
nicotine- en teertekort wat te doen. 
Hier is geen sprake meer van een 
compromis, laat staan van een 
evenwicht. Ik zelf schaak tegen-
woordig primair voor het plezier en 
voor mijzelf is het plezier groten-
deels vergald als ik in 70% van de 
gevallen op de gang bivakkeer' 
(enigszins verkort weergegeven, 
KV) 
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Huis aan de Werf 
Een complicatie in het rookbeleid 
vormt de verhuizing naar een nieuwe 
speellocatie: het Huis aan de Werf 
(december 2001). Deze zaal ziet er 
weer heel anders uit en het bestaande 
rookbeleid kan niet een op een over-
genomen worden. Er staat me bij dat 
er die eerste maanden werd gevraagd 
aan rokers om 'zo veel mogelijk' aan 
de kant van de bar te gaan zitten en 
de achterzijde van de zaal rookvrij te 
houden. Pas in de eerstvolgende 
ALV werd het rookbeleid opnieuw 
geformuleerd.  
 
In De Balans van oktober 2002 lezen 
we: 'Op de ALV is een nieuw 
rookregime aangenomen: er mag 
alleen nog gerookt worden aan de 
bar en aan de tafels onder de 
afzuiginstallatie (tafels aan de 
rechterkant van de zaal vanaf de bar 
gezien). Iedereen wordt verzocht 
zich daaraan te houden en erop toe 
te zien dat ook andere leden zich 
daaraan houden'.  
 
Een opvallend geluid uit onver-
wachte hoek lezen we in De Balans 
van oktober 2004. Op de ALV is het 
rookbeleid - na veel discussie - 
opnieuw aangescherpt: in plaats van 
aan de rechterkant van de zaal mag 
alleen nog gerookt worden aan de 
eerste drie tafelrijen vanaf de bar 
gerekend. Een zekere P. Bakker - 

toen nog een langharig stuk tuig dat 
in de verwarmingsbranche werkte - 
breekt in het artikel 'Roken moet 
kunnen' een lans vóór nicotine, met 
originele gezichtspunten. Zo stelt hij 
dat je de rokers juist niet op een 
kluitje moet laten zitten om een 
rookvrije zaal te creëren. En in een 
tijd waarin het roken door steeds 
meer verenigingen wordt beperkt, 
zou je je juist moeten openstellen 
voor rokers: een gat in de markt: 
'Wat een geweldig visitekaartje naar 
buiten zou het zijn als er weer overal 
gerookt mocht worden!' 
 
Ik heb, toen ik met dit artikel bezig 
was, Pieter nog even gemaild of het 
een satirisch bedoeld stukje was, 
maar dat was het niet. Hij wist het 
zich eigenlijk niet meer te herin-
neren, wel dat hij rond die tijd met 
roken was gestopt. Blijkbaar had hij 
het daar toen erg moeilijk mee… 
 
 

 
 
 



14 

 

Hoewel er op de club nog best veel 
rokers zijn, wordt ‘niet roken’ in het 
nieuwe millennium toch steeds meer 
de norm. Maar zolang de rokers nog 
aan hun trekken komen, hoor je ze 
eigenlijk niet. En de niet-rokers 
gunnen de rokers hun saffie blijk-
baar.  
 
In 2005 wordt onder de leden een 
enquête gehouden, waaruit blijkt dat 
63% van de leden 'de huidige 
regeling voor wel of niet roken 
prima vinden voldoen'. 
 

 
 
Je zou kunnen concluderen dat het 
rookbeleid bij De Rode Loper lange 
tijd een kwestie bleef van 'pappen en 
nathouden'. Strenge regels pasten 
niet bij de toch wat anarchistische 
clubcultuur. Het waren de nieuwe 

tabakswetten die een einde zouden 
maken aan de rookcultuur bij de 
Rode Loper, de algemene leden-
vergadering is zo ver nooit gekomen. 
In 2004 werd al bij de wet geregeld 
dat iedereen recht had op een rook-
vrije werkplek, wat het roken sterk 
aan banden legde. Voor de horeca 
werd aanvankelijk nog een uit-
zondering gemaakt, maar de 
strengere wet van juli 2008 maakte 
ook daar een einde aan. Ook de 
speelzaal in Dijckzigt werd zo min 
of meer gedwongen het roken binnen 
de muren uit te bannen.  
 
Binnen de club was overigens nog 
nauwelijks weerstand tegen de 
nieuwe normen. Rokers mochten 
voortaan alleen nog buiten roken, of 
in het 'ketelhuis'. De nog resterende 
rokers vonden dat wel prima. Een 
culturele omslag had zich in twintig 
jaar voltrokken.  
 
Wie had dat destijds in de Oude 
Remise aan de Kanaalstraat kunnen 
bedenken? 
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Nooit geweten dat je eigenlijk Dirk 
heette... 
John Temming 
 
In deze nare tijden is ons in maart 
een oud Rode Loper ontvallen, niet 
door Corona, maar door de grote K. 
Hoewel hij de laatste jaren spora-
disch nog wel eens op het Kerst-
toernooi verscheen zal het overgrote 
gedeelte van de huidige leden hem 
niet herinneren. Maar de leden die 
zo’n 25+ jaren achter de rug hebben 
op onze club, wel degelijk. 
Dick de Bruin was in de jaren dat ik 
net lid was, iemand waarmee ik op 
de club vrij snel een klik had. Lekker 
schaken, beetje ouwehoeren maar 
niet te veel flauwekul, een biertje bij 
de partij en na de reguliere partij 
naar de bar om daar te vluggeren, te 
bieren en te kibitzen. Al eerder 
beschreven bij het overlijden van 
Gyuri Vigh (is dat echt alweer vijf 
jaar geleden?), was dat een vast 
clubje. Dick, Gyuri, Erik Admiraal, 
Jeroen Rossewij, Jos, en soms Jan. 
Vooral met Dick en Gyuri bezocht ik 
na het schaken nog wel eens het 
danscafe Flitz op de Rozenstraat.  
Mooie tijden. 
Op het bord was Dick de betere van 
ons twee, in de jaren dat hij regel-
matig speelde, volgens mij altijd wel 
hoge top tien, maar was nooit echt 
kampioenskandidaat. Ik was toen nr 
10 t/m 18, zoiets. Toch hadden we 

veel iconische gevechten vanwege 
onze aanvallende capaciteiten. 
Verdedigen was niet mijn forte 
(zeker niet toen), noch die van Dick. 
Op zolder, zoekend naar partijen 
tegen Dick, kwam ik er 13 tegen. 
Dick wint ruim met 8 uit 13 met 
maar 2 remises. Negen van de 
dertien eindigen voor de 40e zet, en 
daarvan nog zeven voor de 30e . Het 
waren vaak scherpe partijen, waar 
een foutje snel afgestraft kon 
worden. 
De oudste, gedateerde clash die ik 
heb is van september 93 : 
 

 
 
In een faliekant verkeerd uitgepakte 
Weense variant had Dick in een al 
verloren stelling zojuist 22.Te1?? 
gespeeld en deed de stukken na 
22...Ta1+! 23.Pb1 Txb1+! in het 
doosje. Ziet u waarom? 
 
Dick en ik waren de laatste ridders 
van het Koningsgambiet.  



16 

 

Hieronder een fantastische pot in 
2000 gespeeld. Geloof het of niet 
maar de eerste 11 zetten zijn gewoon 
theorie. Ik heb deze partij door 2 
engines gehaald en we halen beiden 
een accuratesse van 95%! Dick wint 
in glanzende stijl en deze partij had 
een spiegel waardig geweest. 
 
Dick – John 18-04-2000 
 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4  
De Muzio variant (JH zie mijn 
commentaar aan et eind van John’s 
bijdrage). Wit gaat voor de 
ontwikkelingsvoorsprong en offert 
het paard.  
4...g4 5.d4 gxf3 6.O-O d6 
6...d5 schijnt iets beter te zijn. 
Omdat wit moet reageren is voor 
zwart daarna Lg4 mogelijk. Ik vind 
het een beetje verdacht.  
7.Dxf3 Df6 
 

 
 

1 Uit het Arabisch َطبِیعَة (ṭabīʿa, “de 
normale manier”) 

 
Dit is de tabiya1 van de Muzio-
variant, en Dick kiest de scherpste 
variant.  
8.e5 dxe5 9.dxe5 Dxe5 10.Lxf7+!!  
 

 
 
De dubbele Muzio (JH: zie ook 
hieronder), goed voor een uitroep-
teken plus eentje voor de lef. Wit 
gaat va banque. 
10…Kxf7 11.Lxf4 Df5  
De enige zet. Als je dit niet weet 
moet je geen Muzio spelen... 
12.Dc3 Pf6 13.Le5! Dxf1+ 
Only move.  
14.Kxf1 Pbd7  
Volgens de engine is Le7 beter 
omdat het paard dan op c6 komt. Ik 
zie dat zelf niet zo , alles moet toch 
het paard op f6 helpen?!  
15.Dxc7 Le7 16.Ld4!!  
Misschien wel de beste zet van de 
partij, ontwikkelen is nu onder-

https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9#Arabic
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geschikt aan het veiligstellen van het 
beste stuk van wit.  
16…Tf8 17.Pc3 b6 18.Te1 La6+ 
19.Kg1 Tfc8  
Beide engines vinden dit de beste 
zet, maar ik heb nu het gevoel dat ik 
de dame alleen maar naar een beter 
veld heb gejaagd. 
 

 
 
20.Dg3?!  
Een iets mindere zet, Df4 lijkt wat 
sterker door de penning. Aan de 
praktische kant kan zwart dan wel 
daarna Tc4!? spelen.  
20...Lb7?!  
Lc5 lijkt beter om een goed wit stuk 
te elimineren.  
21.Dh3 Te8 22.De6+ Kf8 23.Tf1 
Tac8?  
 

 
 
Dit is natuurlijk niet best, maar in 
zo’n moeilijke partij kan je dat na 
alle inspanning missen. Sowieso 
staat zwart moeilijk.  
24.Dxd7  1-0 
Toentertijd waren er nog geen sterke 
engines, en internet stond nog in de 
kinderschoenen. Geen forum nog 
staat me bij, hoewel ik het mis kan 
hebben. Als je een partij wilde 
nomineren voor de spiegel was het 
zaak om deze te publiceren in de 
Balans met analyses van de partij.  
 
Dat was niet Dick zijn ding, dus 
daarom is deze mooie partij eigen-
lijk verloren gegaan. Analyseren met 
Dick ging meestal niet diep. Vaak 
was het van : Misschien zou je dat 
hebben moeten spelen, maar... Hij 
wilde niet per se zijn gelijk halen in 
de analyse, noch uitdiepen waar het 
mis was gegaan, zowel voor zichzelf 
als voor de ander. Wellicht dat, en 
een wat minder eindspel heeft hem 
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tegengehouden om ooit een keer 
kampioen te worden. 
 
Later in de tijd kwam Dick minder 
en daarna zowat helemaal niet meer 
op de club. Een nieuwe liefde en 
jonge kinderen, tja dat snap ik wel, 
maar toch jammer dat dat vaak zo 
loopt. 
 
Maar buiten de club was er ook nog 
een alternatief circuit waar ik hem 
dan 2x per jaar tegenkwam, bij het 
lente toernooi van Marjolein 
(moeder van Arend voor de jongere 
gasten...) en bij het herfst toernooi 
van Dirk-Jan Langerak. Op deze 
toernooien gingen de gesprekken 
niet zozeer over schaken maar meer 
over het leven, hoe je leven verliep, 
wat je bezighield etc.  
 

Zoals iedereen die wat ouder is, weet 
dat het leven met pieken en dalen 
komt. Een paar jaar terug nog maar 
werd er longkanker geconstateerd bij 
Dick. In eerste instantie leek het de 
goede kant op te gaan en vorig jaar 
vierde Dick in zijn huis en tuin in 
Maarn het leven met een groot aantal 
mensen. Hij zag er niet goed uit 
vond ik, maar hij voelde zich goed 
en zag de toekomst positief in. 
Helaas heeft het herstel zich niet 
doorgezet en werd Dick opnieuw 
ziek en overleed dus in maart, nog 
geen 60 jaar oud. 
 
Ik zal hem blijven herinneren als een 
vrolijke, sympathieke gozer met een 
onderkoeld gevoel voor humor.  
En ik heb inderdaad nooit geweten 
dat ie eigenlijk Dirk heette... 

 
 
 
 
 
Het gambiet dat Dick en John hier speelden wordt abusievelijk het Muziogambiet genoemd, 
maar zou eigenlijk het Poleriogambiet moeten heten. Het gambiet met de zetten: 1.e4 e5 2.f4 
exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4 g4 5.0-0 ontstond in de 16e eeuw in Italië. In de manuscripten die Polerio 
in 1574 uitgaf, staan de meest bekende openingen met hun varianten uit die tijd, en daar staat 
dit gambiet ook bij. Het werd dus al gespeeld voordat Muzio kon schaken. 
Er is nog een variant in het Koningsgambiet dat de naam Muzio draagt, te weten het Wilde 
Muziogambiet (John noemt het het Dubbele Muziogambiet) wat ontstaat na de zetten: 1.e4 
e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4 g4 5.Lxf7. In sommige schaakboeken staat echter vermeld dat dit 
gambiet al door Giambatista Lolli geanalyseerd is, vandaar dat deze variant ook bekendstaat 
als het Lolligambiet. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gambiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poleriogambiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1574
https://nl.wikipedia.org/wiki/Variant_(schaken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gambiet
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giambatista_Lolli&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lolligambiet
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Combineren 
 
In al deze stellingen is zwart aan zet en hij heeft een mooie combinatie! 
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De laatste externe partij 
XXXX XXXX 
 
Op zaterdag 7 maart 2020 speelde ik 
als invaller in Het Eerste mijn laatste 
externe partij. Het bleek ook de 
laatste externe KNSB-ronde te zijn 
voordat Nederland op slot ging 
vanwege het corona-virus. Ik mocht 
tegen het sterke PK4 - met in hun 
midden o.a de 'Rode Lopers' Jan 
Prins en Arend van de Lagemaat - 
plaatsnemen aan bord 5. Dus niet 
eens aan bord 8! Mijn tegenstander 
had 180 elo-punten meer dan ik. 
Enigszins lacherig gaven we elkaar 
nog gewoon een hand, ipv een 
elleboogje.  
Tot mijn opluchting speelde hij de 
Spaanse verdediging, waartegen ik 
een goed wapen heb: de Spaanse 
afruilvariant! Grote kans dat ik toch 
wel zou verliezen, maar hij zou het 
niet cadeau krijgen, zo veel was 
zeker. Het is altijd wat gênant als je 
als invaller al vroeg verliest en je 
iedereen luid hoort denken: 'Waarom 
hebben we die knoeier als invaller 
gevraagd?'  
 
Over de geheimen van deze variant 
heb ik eerder een uitgebreide analyse 
gedaan in De Balans van december 
2013 (Volkers (knoeier)- Van 
Surksum (Barneveld, 1890) 1-0. Zie 
Balans archief. 
 

XXXX XXXX - XXXX XXXX 
(Paul Keres IV - Rode Loper I) 
 
1.e4  e5 
2.Pf3  Pc6 
3.Lb5  a6 
4.Lxc6 dxc6 
5.d4  Lg5 
6.dxe5 Dxd1 
7.Kxd1 0-0-0+ 
8.Ke2  …  (0,1) 
 

 
 
Dit is een van de uitgangsstellingen 
van de Spaanse afruilvariant. Zwart 
lijkt met de lange rokade tempi te 
hebben gewonnen en wit kan niet 
meer rokeren. Bovendien staat wits 
paard gepend. Dit lijkt gunstig voor 
zwart. Maar wit heeft een pion meer, 
de betere pionnenstelling, en omdat 
de dames zijn geruild is de rokade 
niet zo belangrijk meer. De penning 
van het witte paard is tijdelijk.  
Het geheim van de afruilvariant is de 
pionnenstructuur. Als alle stukken 
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van het bord zijn, heeft wit een 
gewonnen eindspel. Ook zonder de 
(zwakke) pluspion op e5. Die kan 
dus eventueel opgeofferd worden. 
Wit gaat spelen op afruil van de 
torens via de open d-lijn, wat 
moeilijk door zwart is te 
verhinderen, mede dankzij het feit 
dat de witte koning in het midden 
staat. Verder gaat wit proberen 
minimaal twee van de drie overige 
stukken te ruilen, waarbij hij liefst 
een paard overhoudt tegen een loper. 
Zwart moet proberen dat geruil te 
vermijden, maar dat geeft wit juist 
weer extra mogelijkheden.  
8…  Pe7  wil naar g6 
9. Lg5 h6 
10. Lxe7 Lxe7 
Zo, zwart heeft geen paarden meer, 
maar zijn loperpaar is natuurlijk een 
geducht wapen. Hij zal dus geen 
loper willen ruilen tegen een paard, 
want dan heeft wit zijn zin. Beide 
partijen zullen omzichtig moeten 
manoeuvreren om hun doelen te 
bereiken.  
11.h3  Le6  mijdt afruil 
12.Pb2 c5 
13.Thd1 Td7 
14.Pb3 Thd8  mijdt afruil 
15.Txd7 Lxd7 
16.c4  g5 
17.Ph2!? Le6 
18.Pd2 h5 
19.f3  … 
 

 
 
Zwarts plan is duidelijk: hij wil de 
boel openbreken zodat zijn loperpaar 
optimaal tot zijn recht komt.  
19…  g4!? 
20.hxg4 Lg5! 
21.Td1 Lf4! 
Deze manoeuvre had ik niet aan zien 
komen. Zwart jaagt eerst het paard 
weg, om dan pas te slaan op g4. Wit 
kan dan eigenlijk niet terugslaan, 
want het loperpaar wordt dan heel 
sterk en het witte pionnenblok 
versplintert. Wat te doen?  
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22.g3! Lxg3 
23.Pf1 Lxe5 
24.gxh5 … 
Dit is de kritieke fase in de partij. 
Zwart had nu unbedingt Th8 moeten 
doen om de h-pion uit te schakelen, 
met voordeel (- 0,7). Hij kan echter 
ook de witte pion nemen op b2. In 
het post mortem bekende zwart dat 
hij die zwakke h-pion niet serieus 
nam; de b-pion leek hem veel 
belangrijker, waar op het eerste 
gezicht ook veel voor te zeggen is. 
In feite geeft hij zijn voordeel weer 
weg. Dus: 
24…  Lxb2  (0,0) 
25.Pe3 Lg7 
26.Pd5! Lh6?  (1,6) 
27.Pb3! … 
De 26e zet van zwart is gewoon een 
fout. Met Pb3 valt wit de zwarte c-
pion aan, speelt zwart nu te snel b6, 
dan volgt Pe7+ en wint!  
 

 
 
27…  Te8 

28.Pxc5 Lxd5 
29.cxd5 … 
Zwart kon loperruil niet meer 
voorkomen. Weiss ist am ruder… 
29…  f5 
30.Pe6! fxe 
31.fxe Kd7 
32.Tg1 … 
 

 
 
Ipv 31,,. Kd7 had zwart beter Tg8 
kunnen spelen, maar na Kf2 haalt dat 
ook niet veel uit. Nu neemt wit deze 
lijn en staat zwart verloren. Zijn 
enige kans vormen nog zijn pionnen 
op de damevleugel. Maar die moeten 
nog een eind lopen.   
32….  b6 
33.Tg6 Th8 
34.Kf3 c5 
35.dxc e.p. Kxc 
36.Pd4+ Kc5 
37.Pf5 Ld2 
38.Kg4 a5  
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Zwart is verloren, de computer geeft 
3,3 voor wit. Nog wel even secuur 
blijven, natuurlijk… 
39.e5  b5 
40.e6  b4 
41.e7  Lc3 
42.Pd6 a4 
43.e8D Txe8 
44.Pxe8 b3 
45.axb3 axb3 
46.Kf5! … 
Het blijft verraderlijk. Wit zal zijn 
toren moeten geven voor de zwarte 
vrijpion, waarna hij een gewonnen 
eindspel overhoudt van paard plus 
pion tegen loper. Wit moet er op 
letten dat hij de zwarte pion in het 
vizier houdt en dat hij de baan van 
de zwarte loper kan onderbreken met 
zijn paard om zijn eigen pion te laten 
promoveren.  
46…  Ld2 
47.Tg3 Kb4 
48.Txb3+ Kxb3 
49.Pd6 Lh6 
50.Kg6 Lf8 

51.Pf5 Ke4 
52.Pg7   1-0 
 

 
 
Het slotdiagram is een perfecte 
illustratie van wat op de 3e zet al van 
plan was: pluspion en paard tegen 
loper overhouden. De 'onbelangrijke' 
h-pion (zie zet 24) beslist…  
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Spanden de Russen samen? 
Jos Heesen 
 
In de zomer van 2006 hielden twee 
professoren uit Amerika (Charles 
Moul en John Nye) een statistisch 
onderzoek naar de uitslagen van 
internationale schaaktoernooien in 
de periode 1940-19642. Ze wilden 
met dit onderzoek aantonen of er 
enige grond was voor de toen alge-
meen heersende gedachte dat de 
Russen samenspanden ten einde een 
Rus de toernooien te laten winnen.  
 
“We expand the set of outcomes 
considered by the tournament 
literature to include draws and use 
games from post-war chess tourna-
ments to see whether strategic 
behavior is important in such 
scenarios. In particular, we examine 
whether players from the former 
Soviet Union acted as a cartel in 
international tournaments -- 
intentionally drawing against one 
another in order to focus effort on 
non-Soviet opponents -- to maximize 
the chance of some Soviet winning. 
Using data from international 
qualifying tournaments as well as 
USSR national tournaments, we 
estimate models to test for collusion 
(ed: collude = samenspannen). Our 
results are consistent with Soviet 

 
2 Did the Soviets Collude?: A Statistical 
Analysis of Championship Chess 1940-64, 

draw-collusion and inconsistent with 
Soviet competition. Simulations of 
the period’s five premier inter-
national competitions (the FIDE 
Candidates tournaments) suggest 
that the observed Soviet sweep was a 
75%-probability event under 
collusion but only a 25%-probability 
event had the Soviet players not 
colluded.” 
 
Met andere woorden: op basis van 
de statistiek is er 75% kans dat de 
Russen samen spanden! 
Om tot dit resultaat te komen analy-
seerden ze m.n. remise partijen 
tussen Russen in FIDE toernooien, 
en keken naar de volgende 3 zaken: 
 
“1. Games that involve two Soviets, 
are in FIDE events, and end in 
draws should end with fewer plays 
(ed: zetten) than other games that 
end in draws. 
2. Games that involve two Soviets 
and are in FIDE tournaments should 
be likelier to end in draws than other 
games. 
3. Soviet players should outperform 
their ratings in FIDE tournaments 
when playing a non-Soviet opponent. 
 
If draw collusion is important and 
fatigue-avoidance is a primary 
mechanism, we expect Soviet players 

by Charles Moul and John V.C. Nye, 
Washington University in St. Louis 
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to outperform most visibly toward 
the end of a tournament and likewise 
expect that such outperformance will 
be minimal at the start of a 
tournament.” 
 
Het 3e punt is terug te voeren op een 
kritiek van Fischer na afloop van het 
FIDE Kandidatentoernooi van 1962 
in Curacao: “…in the magazine 
Sports Illustrated in an article 
entitled, “The Russians Have Fixed 
World Chess”, he (ed: = Fischer) 
claimed that three of the Soviet 
players (Keres, Petrosian, Geller) 
had agreed to pre-arranged draws 
amongst themselves in order to 
conserve energy and to permit 
themselves to play to the fullest 
against the non-Soviet competitors 
whilst a fourth player, Korchnoi, 
was forced to throw games to the 
others to minimize the chance of a 
non-Soviet (probably Fischer) 
winning the tournament.” 
 
Dit wordt nog eens bevestigd door 
een analyse van Timman in zijn 
boek over het toernooi in Curacao3. 
In de kritieke partij tussen Keres en 
Petrosian wordt, volgens Timman, 
remise gegeven in een gewonnen 
stelling voor Petrosian.  
 
 

 
3 Timman, Jan (2005). Curacao 1962. 
(New In Chess: The Netherlands). 

Keres – Petrosian, Curacao 1962 
 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 
g6 5.c4 Pf6 6.Pc3 Pxd4 7.Dxd4 d6 
8.c5 Lg7 9.Lb5+ Ld7 10.Lxd7+ 
Dxd7 11.cxd6 O-O 12.Lg5 Pe8 
13.Db4 Pxd6 14.f3 a5 1/2-1/2 
Zwart zou volgens Fischer duidelijk 
gewonnen staan. Timman komt tot 
de conclusie dat Fischer er niet ver 
naast zat. Na 15. Da3 h6 16. Lf4 Pc4 
17. Db3 Tfc8 18. Td1 a4! 19. Db4 
De6 20. 0-0 Pxb2 21. Dxb2 Lxc3 22. 
Dxb7 Dxa2 geeft de vrije a-pion 
zwart beslissend voordeel en 
nauwelijks beter is 15. Da3 h6 16. 
Lf4 Pc4 17. Db3 Tfc8 18. 0-0 a4 19. 
Db4 Pxb2 20. Pd5 Pd3 21. Dxe7 
Td8. 
Voor wat betreft het spel van 
Korchnoi; dit zei hij er 40 jaar later 
zelf van: “Petrosian, Geller en Keres 
speelden twaalf korte remises tegen 
elkaar om krachten te sparen. Tegen 
de anderen, dus ook tegen mij, 
gingen ze er eens flink voor zitten. 
Fischer was dus niet het enige 
slachtoffer.'' 
Het onderzoek baseerde zich op data 
die werden geleverd door Jeff Jonas 
van Chessmetrics.com over alle 
FIDE toernooien en de Soviet 
Nationale kampioenschappen in de 
periode 1940-1964; een totaal van 
4366 partijen. 
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Rode Lopers Combineren – 
aflevering 31 
Peter Das 
 
In de vorige aflevering beklaagde ik 
mij erover dat er de laatste tijd zo 
weinig stellingen op het forum te 
vinden waren en dat het daardoor 
steeds moeilijker werd om een 
combinatierubriek samen te stellen. 
Als we dan toch positieve kanten 
van de pandemie aan het benoemen 
zijn: het coronavirus heeft dat 
probleem misschien wel tot het 
lustrumjaar 2025 opgelost. In enkele 
weken tijd verschenen honderden 
online snelschaakpartijtjes tussen 
Rode Lopers op chess.com. Een 
steeds verder uitdijende schatkamer 
waar alleen nog even de juweeltjes 
in opgezocht hoeven te worden. 
 
Toch blijkt de snelschakende Rode 
Loper geen geweldige schatgraver te 
zijn. Er zit veel fraais verborgen in 
de vele pgn’s dat er niet uitkomt. 
Wat vooral blijkt is dat we eens iets 
aan onze matpatroonherkenning 
moeten doen. Wellicht een mooi 
onderwerp voor de Thuiszigt 
Academie. Om dit te illustreren 
begin ik deze aflevering met drie 
gemiste matwendingen, eerst een 
mat in één en daarna twee maal een 
mat in twee. En niemand die het 
zag… 
 

Net als in andere afleveringen loopt 
de moeilijkheidsgraad op van 
makkelijk naar moeilijk. De enige 
inzender deze keer was Marcel 
Scholten, of moet ik zeggen 
The_Masc… Bedankt, Marcel!  
 
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. 
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Stelling 1: wit aan zet 

 

Stelling 4: wit aan zet 

 
Stelling 2: wit aan zet 

 

Stelling 5: zwart aan zet 

 
Stelling 3: zwart aan zet 

 

Stelling 6: wit aan zet 
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Popquiz 1 
Jaap Kamminga 
 
Op het forum wordt door een deel van onze leden enthousiast gequizt, De Rode 
Loper popquiz leverde voor deze corona-tijd regelmatig drankjes op aan de bar 
(met name voor Ton ‘The Shark’ van Ingen), maar vooral veel plezier.  
 
Een popquiz hoeft echter helemaal niet altijd met fragmenten gespeeld te 
worden, dus bij deze voor iedere rode loper met een klein beetje 
(pop)muziekkennis de quizronde in cryptogrammen.  
De antwoorden zijn elders in de Balans te vinden, maar probeer er eerst zelf 
even over na te denken, ze hebben allemaal op enige manier een schaakthema… 
 
 

1. De winnaars zijn van adel. 
2. Door het nauwe straatje daalde de knol de zandberg af. 
3. De kleding van de geestelijke lag op de tuner 
4. De makelaar vond een pion in de sneeuwstorm 
5. Ode aan de Rode Loper door de Dom en de vriendengroep  
6. “En breng mij in verleiding” zei de bevroren heerseres 
7. Willem Alexander roept op om hem te steunen 
8. Wanneer insecten oud worden 
9. Met een hand vol inkt pakte de grote aap een handvol 
10.  Edele sport waarbij oude wijsheden over samenspel worden betracht 

 
 
Vind je het nou leuk om op zoiets te puzzelen, kijk dan dus vooral ook in de bar 
van het forum waar regelmatig nieuwe popquiz-rondes worden gestart.  
 
Vraag ook gerust om een ander type ronde dan de standaard met fragmenten (of 
ontwerp zelf je eigen ronde!). 
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Twee partijen uit onschuldige 
tijden 
XXXX XXXX 
 
‘Opa, vertel nog eens van die tijd 
toen jullie gewoon met z’n allen in 
een gebouw mochten samenkomen 
om te schaken?’  
‘Nou m’n jong, aan de laatste 
maanden van die mooie tijd heb ik 
de scherpste herinneringen. Toen 
speelde ik twee aanvalspartijen waar 
de stukken vanaf vlogen. Want zo 
deden wij dat in die tijd, je durfde 
elkaar gewoon aan te raken en dat 
gaf je automatisch een gevoel van 
onverschrokkenheid. 
Ik was die avond in januari – ik heb 
het nu over de eerste van die 
partijen, zie je – ‘oneven’ verklaard, 
een wonderlijke term waarmee ik je 
verder niet zal lastigvallen maar die 
erop neerkwam dat ik geen tegen-
stander had. Nadat ik vijf minuten 
bij de partijen van de anderen had 
staan koekeloeren zag ik nog iemand 
binnenkomen: XXXX XXXX, een van 
onze sterkste leden. Die had geen 
bezwaar tegen een partij met het 
gewone speeltempo. ‘We kunnen 
vragen of hij mag meetellen voor de 
interne,’ stelde ik voor, maar dat 
vond hij niet nodig. We gingen 
zonder blikken of blozen op een 
halve meter van twee andere spelers 
zitten en ik lootte wit. Het werd niet 
alleen een leuke partij, na afloop stak 

ik ook nog iets op van de gezamen-
lijke analyse. 
 
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 
exf3 5.Pxf3 e6 6.Lg5 Le7 7.Dd2 
Pbd7 8.0–0–0 c6 9.Df4 h6 10.Dh4  
 

 
 
‘De dame in drie zetten naar h4 
brengen is te langzaam,’ gispte 
zwart. Daar zit wat in, maar de niet 
zo actieve zwarte opstelling geeft wit 
ook wel de tijd om zijn aanval op te 
bouwen.  
10...Da5  
Hij heeft geen zin om 10...0–0 
11.Lxh6 te riskeren en laat me zo 
lang mogelijk raden waar hij met 
zijn koning heengaat.  
11.Kb1 b5 12.Ld3  
12.Pe5 zag er nu verleidelijk uit, 
maar na 12...b4 faalt 13.Pxc6? op 
13...Dxg5. En 13.Lxf6 Lxf6 helpt ook 
niet. 
12...Lb7 13.Thf1 0–0–0  
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Zwart: ‘Net zo’n zet als jouw 2.e4! 
In een officiële partij had ik het 
waarschijnlijk niet gedaan.’ Rond 
dit moment kwam een vriendelijke 
man genaamd René de Korte naar 
onze tafel en vroeg met karakter-
istiek opengesperde ogen of we 
voortaan met de wedstrijdleiding – 
waar hij natuurlijk bij hoorde – 
wilden overleggen voordat we zelf 
een competitiepartij begonnen... Dat 
hadden we ook wel gedaan als het 
zo’n partij was geweest, stelden we 
hem gerust. 
14.Ld2 Dc7 15.De1  
Een sterke zet, vond zwart. De 
mogelijkheid La5 komt in de 
stelling.  
15...Lb4  
Tegen die mogelijkheid. Hoe nu 
verder te komen? Ik wilde de c-pion 
in beweging zetten.  
16.Pe4 Lxd2 17.Pexd2  
Ziet er wat apart uit, maar voorkomt 
verdere stukkenruil.  

17...Thf8 18.c4  
 

 
 
18…Db6  
De computer wil het liever met 
18...b4 19.Pb3 a5 gesloten houden.  
19.cxb5 cxb5 20.Tc1+ Kb8  
20...Lc6 helpt niet: na 21.Pb3 met de 
dreiging Pa5 moet zwart alsnog 
21...Kb8 doen.  
21.Pb3  
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Zwart: ‘Hier had je gewoon 
21.Dg3+ Ka8 22.Dxg7 moeten doen. 
Na 22...Tg8 23.Dxf7 Txg2 houd ik 
een heel wankele stelling over.’ Daar 
is weinig op af te dingen. Na de 
tekst-zet is de zwarte stelling zo 
stevig dat het lastig kan worden de 
geïnvesteer-de pion te 
rechtvaardigen.  
21...Lxf3  
Maar na deze ruil missen de witte 
velden in de zwarte koningsstelling 
een verdediger.  
22.Dg3+  
Om zo snel mogelijk torens te 
verdubbelen.  
22...Ka8 23.Dxf3+ Pd5  
Enige zet. 23...Kb8 24.Tc6 Db7 
25.Pa5 is geen pretje. 
24.Tc2  
Zwart kan geen toren op de c-lijn 
zetten, dan blijft f7 hangen. 
24...Db8  
Zwart verdedigt zich bedaard in deze 
lastige stelling. De zet Db8 brengt 
mogelijkheden met Df4 en Dxh2 in 
de stelling en bereidt vast een later 
Tc8 voor.  
25.Tfc1 f5  
Deze logische zet is objectief niet 
goed. Na 25...P7f6 26.Pa5 Tc8 
(eindelijk) kan zwart het misschien 
houden.  
26.Tc7  
Een showy zet die terecht bijna mijn 
ondergang werd. Geen van beiden 
zagen we het sterke 26.Tc6!, waarna 

e6 niet te dekken is, bijvoorbeeld 
26...Tde8 27.Txe6! Txe6 28.Dxd5+. 
26...g5  
 

 
 
27.De2??  
Een Alzheimerzet, noemde Kees 
Volkers – tja, weer zo’n naam die 
jou niets zegt – zoiets eens. Je hebt 
je spel ergens op gebaseerd – in dit 
geval een penning – en als dat goed 
lijkt te werken vergeet je het een zet 
later alweer. Na een normaal vervolg 
als 27.g3 g4 28.Dg2 P7f6 had ik 
kunnen gaan proberen de bedoeling 
van Tc7 te laten uitkomen door 
29.Pa5 met het idee Tb7. Maar dan 
blijkt 29...Db6 vervelend: wit kan 
zijn paard niet met Dd2 dekken 
omdat de dame Pd5 gepend moet 
houden. Kortom, 26.Tc7 was geen 
goed plan. Dat is ook wel logisch: 
als een dame meer waard is dan een 
paard, is het geen goed idee je dame 
buiten het spel te zetten om een 
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paard van je tegenstander buiten het 
spel te houden. 
27...Pxc7  
Ik schrok me wild van deze zet – nu 
pas drong tot me door dat ik had 
geblunderd. Meteen maar opgeven? 
Na een tijdje denken besloot ik eerst 
nog wat te proberen. De zwarte 
koningsstelling is tenslotte nog 
steeds een gatenkaas.  
28.Pa5! Db6  
Hee, er blijkt inderdaad iets in de 
stelling te zitten…  
 

 
 
29.Txc7!  
Dreigt Df3+ met mat en had 
duidelijk veel ‘shock value’. 
29...Dxc7  
Wij konden in de analyse geen winst 
voor zwart meer vinden, de 
computer wel: 29...Pf6! en zwart kan 
de diagonaal f3-a8 weer met een 
paard blokkeren. Ondanks het verlies 
van het andere paard blijft zwart dan 
genoeg materiaal voor.  

30.Df3+ Kb8 31.Pc6+ Kc8 32.Pe7+  
De torens die zwart extra heeft staan 
alleen in de weg, tenminste die op 
d8: als die er niet was zou de koning 
nog weg kunnen lopen. Nu is er niets 
tegen eeuwig schaak te doen! 
32...Kb8 33.Pc6+  
 

 
 
Remise. Het cadeautje aan het eind 
had mijn slechte stemming na de 
blunder weer helemaal gerepareerd. 
Op voorstel van René en mede-
wedstrijdleider Henk van Lingen – 
‘Jullie hebben serieus om het punt 
gespeeld,’ zeiden ze – telde de partij 
uiteindelijk toch mee voor de interne 
ranglijst. Niet dat het iets uitmaakte, 
m’n jongen, want zoals je weet 
hebben we die competitie nooit meer 
kunnen afmaken. 
 
De andere partij is van een paar 
maanden later, uit de wedstrijd Paul 
Keres 4 – De Rode Loper 1 in de 
ook nooit afgemaakte zaterdag-
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competitie. Een van de tafels bood 
een mooi schouwspel: Ton van 
Ingen en ik speelden tegen XXXX 
XXXX en XXXX XXXX, en die laatste 
twee waren óók lid van De Rode 
Loper. Je zat zo dicht bij elkaar dat 
het een mooie foto had kunnen zijn. 
Precies volgens het matchplan 
speelde ik met wit tegen XXXX. De 
NSB’ers (een term die ik te danken 
heb aan Nico van Harten, erelid en 
clubkampioen in 1962 en 1974, als 
mijn arme oude geheugen het goed 
heeft) hadden het moeilijk. Gelukkig 
voor hen maakte Ton een blunder, 
anders had het een 0-2-tafeltje 
kunnen worden. 
 
1.d4 d5 2.e4 c6 3.f3 g6 4.Pc3 h5 
Dit speelde XXXX graag in de Caro-
Kann. Omdat zijn geliefde krijgslist 
van de a-pion opspelen hier niet zo’n 
zin heeft, doet hij het met de h-pion.  
5.Le3 Lh6?!  
Een beetje verdacht je zwartveldige 
loper te ruilen als de f-, g- en h-pion 
al op wit staan.  
6.Dd2  
Wit hoopte misschien dat ik zijn 
ontwikkeling zou helpen met 6.Lxh6 
Pxh6. Na een latere pionnenruil op 
e4 krijgt zijn paard dan een 
uitvalsbasis op g4. 
6...Le6  
Weer een echte XXXX -zet. Hij houdt 
de spanning in het centrum in stand 
en hoopt op een wit e5, waarna f5 

een goed veld wordt voor zijn paard 
of loper. Daar gaan we natuurlijk 
niet op in. 
7.Pge2  
 

 
 
7…Lxe3  
Uiteindelijk is het zwart die lopers 
ruilt en dus wit die een beetje wordt 
geholpen in zijn ontwikkeling. Maar 
wit dreigde Pf4, waarna loperruil 
niet meer kan en het een beetje de 
vraag wordt wat de loper eigenlijk 
op h6 doet.  
8.Dxe3 dxe4 9.Pf4!  
Wint nog meer tijd, waardoor zwarts 
ontwikkelingsachterstand kritiek 
wordt. Gezien de hierna door wit 
geconsumeerde bedenktijd en zijn 
gelaatskleur had hij op 9.fxe4 
gerekend, wat ik eerst ook van plan 
was. 
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9...Dc8?  
Na 9...exf3 10.Pxe6 fxe6 doet zwarts 
pionnenstelling pijn aan de ogen. Ik 
verwachtte 9...Lf5 10.fxe4, waarna 
de loper weer weg moet en wit twee 
tempi gewonnen heeft ten opzichte 
van het directe 9.fxe4. Vandaar dat 
wit voor een derde mogelijkheid 
kiest, maar daarmee zet hij zichzelf 
te veel vast. Op c8 heeft zijn dame 
geen andere functie meer dan de 
loper te dekken (het doet denken aan 
mijn ongelukkige penning in de 
partij tegen XXXX) en zwart kan niet 
eens Pd7 spelen. 
10.0–0–0 Pf6  
Na 10...exf3 kan wit al met 11.d5 de 
stelling openen. 
11.fxe4 Pg4  
Heeft hij toch nog een paard op g4 
gekregen.  
12.Dd2  
 

 
 
12…0–0  
Rokeert de storm in, maar er was al 
niet echt meer iets beters. Na 
bijvoorbeeld 12...g5 (zodat de dame 
Le6 niet hoeft te blijven dekken) 
13.Pd3 Tg8 14.d5! trekt wit ook van 
leer tegen de zwarte koning.  
13.h3 Pf6 14.g4  
Was schaken maar altijd zo 
eenvoudig.  
14...hxg4  
Jan opent liever de h-lijn dan met 
14...h4 een pion aan de leeuwen over 
te leveren.  
15.hxg4 Lxg4 16.Dh2  
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16…Ph5  
Een verdedigingslinie die niet lang 
standhoudt. Na 16...Lh5 was wit op 
dezelfde manier verdergegaan. 
17.Le2  
Weer zo heerlijk eenvoudig. Je valt 
gewoon het stuk aan dat je weg wilt 
hebben.  
17...Lxe2  
17...Kg7 om de toren naar h8 te 
brengen is te laat: 18.Lxg4 Dxg4 
19.Pxh5+ Dxh5 20.Df4 en wint. 
18.Pcxe2  
Zwart kan helemaal niets tegen de 
witte plannen doen.  
18...Td8 19.Pxh5  
 

 

 
 
19…Kf8 Aangezien het na 19...gxh5 
20.Dxh5 snel mat is doet Jan het 
paard maar cadeau, in de hoop op 
wat verwarring. 
20.De5 e6 21.Dc5+ Kg8 Of 21...Ke8 
22.Pf6#. 
22.Pf6+ Kg7  
 

 
 
23.Tdf1  
Gefixeerd op matideeën met paard, 
dame en h-toren mis ik hier het 
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mooie en niet zo moeilijke 23.Th7+ 
Kxf6 24.Tf1#. 
23...Th8 24.De5  
Dit is ook fijn, een dreigend aftrek-
schaak dat je tegenstander niet kan 
afwenden. 
24...Txh1  
 

 

 
 
25.Pd7+ Kg8 26.Txh1 Pxd7  
Wit laat zich sportief mat zetten. Ik 
zie je grote ogen, maar in die tijd had 
je nog mensen van geestesadel die 
zichzelf zo ver konden brengen’. 
27.Th8# 1–0 

 
 

 
Schaken in tijden van een Corona Lock Down 
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Oplossingen Rode Lopers 
combineren – aflevering 31 
 
Stelling 1: CCCLXII - Jazzcrime 
Woensdagavond online Rode Loper 
toernooi 29 april 2020 
 

 
 
Soms is het maar goed dat we op 
internet onder een schuilnaam 
spelen. De witspeler, toch niet de 
minste, mist hier maar liefst drie 
keer achter elkaar 1. Lxg3 mat! Ja, 
ik weet het, het is snelschaken… 
 
Stelling 2: The Masc - Paljas 
Woensdagavond online Rode Loper 
toernooi 15 april 2020 

 
 
“Gewoon schaak geven, als je geluk 
hebt is het mat.” Wit speelde her 
1.a3 om de dame te verjagen, maar 
had met ‘gewoon schaak geven’ op 
zet 2 mat kunnen geven. 1.Dd5+ 
Te6 2.Dxe6#  
 
Stelling 3: Lumberjacco – 
Dehobbit1 
Woensdagavond online Rode Loper 
toernooi 15 april 2020 
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1…Dxh3+ misschien over het 
hoofdgezien omdat een dame voor 
een pion toch geen geweldige ruil 
lijkt. Maar het gaat niet om 
materiaal…2.Lxh3 Txh3#  
 
Stelling 4: Poey - Lumberjacco 
Woensdagavond online Rode Loper 
toernooi 15 april 2020 
 

 
 
Wit speelt 1.f4 wat prima is, maar er 
is een veel sterkere voortzetting. 
1.Dh6+ Ke8 2.Pxf6 Ke7 3.Dxg5 
met stukwinst en een koning die zo 
kwetsbaar is dat het niet meer 
goedkomt voor zwart. 
 
Stelling 5: Younous1977 – Marcel 
Scholten 
Online snelschaakpartij, datum 
onbekend. 
 

 
 
1…Th3+ 2.Kxh3 Lxf5 3.Kh4 (wit 
had er beter aan gedaan 3. Kg3 te 
spelen) 3…Txe4+. De stelling was 
al gewonnen, maar nu is het echt uit. 
Een mooie tactische nekslag. 
Overigens is hier eigenlijk sprake 
van een analyse diagram, want 
Marcel schrijft in zijn toelichting: 
“In werkelijkheid had ik ook nog 
pionnen op a6, b6 en c4, maar die 
heb ik maar even weggehaald, 
anders is het zo'n stelling waarin 
alles wint.” 
 
Stelling 6: Youpod – SSeth1980 
Woensdagavond online Rode Loper 
toernooi 6 mei 2020 
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1. De4+! Dxe4 2.fxe4 nu blijkt dat 
een van beide paarden gaat vallen. 
Als zwart niet had geslagen en was 
weggegaan met de dame volgt 
evengoed een slachtpartij. 1…De8 
2.Txh6 Pxh6 3.Txh6 en zwart moet 
de witte toren laten staan, anders 
volgt 3…Kxh6 4.Dh4+ en mat op de 
volgende zet. 
 
 
 
 

 
 
 
Popquiz 1: De antwoorden: 
 

 
  



 

40 

 

En hier had jouw partij analyse kunnen staan. In plaats daarvan een plaatje: 
 

 


