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intro 
 

Redactioneel 
Henk Alberts 
Rob de Vries 

 

 

Toegegeven, dit nummer is ietsje minder dik dan U 
gewend bent. Daarvoor zijn verschillende - al dan niet 
"legale"- redenen: "geen inspiratie", familie-
omstandigheden, "geen tijd", "heb geen leuke partij 
gespeeld", etc. Helaas ontbreken hierdoor successen 
als de fraaie 4e plaats van Robby op het WK jeugd en 
ook de 4e plaats van Bernard in het NK bedrijfsschaak 
zult u hier tevergeefs zoeken. Maar troost u, 
‘belangrijker zaken’ zoals de verkiezingsstrijd tussen 
Donald Trump en Hillary Clinton komen wel ter sprake.  
En misschien "zeuren" we ook wel te veel; sommige 
auteurs zinspelen daarop, zie verderop in deze 
Promoot… Dat zou natuurlijk niet nodig zijn als 
iedereen spontaan stukken zou aanleveren, maar dat is 
helaas bij vrijwel niemand het geval, met Manuel en 
Hans als gunstige uitzonderingen, dat mag ook wel 
eens gezegd! Misschien geen toeval dat zij samen de 
vorige redactie vormden? 
 

Dik of minder dik, ook dit nummer bevat o.i. voldoende 
leesvoer om U weer even zoet te houden, waarbij er 
sprake is van een redelijke mix tussen artikelen waar U 
geen bord bij nodig heeft en die waarbij dat juist wel 
het geval is. Wij wensen U als altijd veel leesplezier! 
 

O ja, om te begrijpen waar al die kwartetkaarten (want 
dat zijn het) op slaan (hiernaast de eerste), dan moet U 
misschien eerst het artikel op blz. 21/22 lezen. 
 

 

 

intro Van de voorzitter 
Jaap 

van den Berg 
 

“Besturen is geen partijtje voetbal, maar een partij schaken”.  Deze uitspraak las ik onlangs in een 
interview met de Zoetermeerse wethouder Mariëlle van Leeuwen. Mooi te lezen omdat meestal als 
voetballen en schaken in een zin gebruikt worden, de voetbalwedstrijd als saai wordt afgedaan: 
“schaakvoetbal”.  Wij hebben ons in dit prille seizoen nog niet hoeven te vervelen. Het eerste heeft nog 
niet verloren; nieuwe leden hebben zich aangemeld en ook voor  het snelschaaktoernooi was weer veel 
belangstelling. Onopgemerkt vierde Promotie op 6 oktober de 64ste (!) verjaardag. 
 

En dan ligt er ook nog een nieuwe Promoot klaar met grote dank aan trouwe redacteuren Henk Alberts 
en Rob de Vries. Ik hoop dat we daarmee aan het begin staan van een veelbelovend seizoen. Ter 
bemoediging daarom nogmaals de slotzinnen uit Schaaknovelle van Stefan Zweig die ik bij de 
seizoenopening voorlas: “Jammer, zei hij grootmoedig. De aanval was helemaal niet zo slecht opgezet. 
Voor een dilettant is deze heer eigenlijk buitengewoon begaafd.” 
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intern Stand na de 5e ronde 
(periode 1, ronde 5, 11 oktober 2016) 

Maarten 
Wichhart (*) 

 
 

groep 1 
 

groep 2 

 speler punten ELO TPR  speler punten ELO TPR 

1 A. de Waal 72 2166 2350  1 B. Albertus (J) 56 1404 2307  

2 H. Noordhoek 63 2038 2063  2 H. Minnema 44 1730 1717  

3 R. Schrik 60 -- 2161  3 E. Eveleens 44 1542 2374  

4 J. Baas 57 1970 2033  4 F. Sieben 40 1668 1830  

5 M. Nepveu 57 1891 2080  5 J. Bosman 40 -- 2260  

6 H. Kuipers 57 1729 2084  6 J. Lipka 38 -- 2177  

7 N. Peerdeman 57 1878 2259  7 B. van de Graaf 36 1772 1729  

8 A. Schuurman Hess 54 1945 1938  8 J. Tan 36 1810 1822  

9 E. Guijt 54 1660 2077  9 J. Veldhuizen 36 1590 1692  

10 P. van der Werve 54 2142 2506  10 C. Schoon 34 1415 962  

11 B. Bannink 51 2240 1994  11 J. Blankespoor 34 1930 1675  

12 M. Kanbier (J) 48 1716 2064  12 W. Tsai 32 1842 2607  

13 H. Boerkamp 48 1873 2096  13 A. van Etten 30 -- 1303  

14 J.W. Duijzer 48 2030 1489  14 B. Ameling 30 1714 1631  

15 L. Smaal 45 1834 1904  15 J. van den Berg 30 1805 1658  

16 T. Morcus 42 1829 1954  16 M. Hettfleisch 30 1742 1707  

17 M. Wichhart 42 1937 1951  17 D. Brinkman 30 1639 1772  

18 S. de Swart 39 2005 1749  18 G. Eggink 28 1898 2327  

19 B. Ahlers 39 2067 1921  19 F. Martens 26 1638 1598  

20 H. Ouwens 36 1937 1749  20 F. Varenkamp 24 1423 1464  

21 S. van Dongen (J) 33 -- 1717  21 H. Bragonje 24 1377 1000  

22 R. Kevlishvili (J) 33 2350 1716  22 R. de Vries 24 1458 1074  

23 J. Sibbing 30 1937 1793  23 N. van den Berg 24 -- 738  

24 J. Koster 30 1929 1077  24 K. Maliepaard 22 -- 1480  

25 R. Minnema 30 1801 1659  25 M. van Staden 22 1550 1203  

26 S. de Jong 30 1857 1807  26 D. van Nies 20 1639 952  

27 J. Mostert 27 1975 1689  27 J. de Roo 18 1361 1037  

(*) = + Frans Martens 
 

(J) = speelt jeugdtempo 

 28 P. Hijma 18 1388 1453  

 29 G. Toxopeus 16 1650 954  

 30 R. Matai 16 1679 865  

 31 T. van Wissen 12 -- 833  

 32 D. Devid 8 -- 700  
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intern De kop is eraf! 
Maarten 
Wichhart 

 

In de interne competitie zijn alweer vijf ronden gespeeld. Voor onze RR is dat een traditioneel moment om de 
auteurs van het clubblad in de kraag te vatten. Er moet weer gepubliceerd worden. Sommigen moet wat vaker 
nagejaagd worden, maar daardoor laat onze RR zich niet uit het veld slaan. Redacteur Rob zorgt wel dat zijn glossy 
vol komt. 
 

Wat valt er dan te schrijven over de interne competitie. Misschien wel meer dan normaal. De koploper heet geen 
Bernard of Robby. Nee, Ton de Waal gaat aan kop, gevolgd door Henk Noordhoek en een nieuw lid, Rachid Schrik. 
Zij profiteren maximaal van het punten morsen van Bernard (al was Ton daar zelf voor verantwoordelijk in ronde 
1), en de afwezigheid van Robby. Maar…..het seizoen is nog lang, de verschillen zijn klein, dus er kan nog van alles 
gebeuren. 
 

In de B-groep is Bram Albertus voorlopig ongenaakbaar. Hij lijkt met een 100% score af te stevenen op een spoedig 
debuut in groep 1. Opvallend is dat enkele gerenommeerde namen het moeilijk houden om boven te komen uit 
het drijfzand, maar dat zal vast een kwestie van tijd zijn. 
 

Daarnaast zijn er dit seizoen maar liefst vijf nieuwe leden te verwelkomen. De eerder genoemde Rachid Schrik die 
zich vast in de strijd om de topposities zal mengen. Jo Lipka, voor de trouwe leden een oude bekende. Arjan van 
Etten, Dennis Devid en Nada van den Berg (naar verluid geen familie van de voorzitter) spelen voor het eerst mee. 
Allen welkom, en hopelijk zullen jullie veel spannende partijen gaan spelen! 
 

Dit stukje schrijf ik in het vliegtuig op de terugreis vanuit Chicago naar Schiphol. Ik had gehoopt uit de States terug 
te komen vol schaak-inspiratie. Dit mocht helaas niet zo zijn. Naast het gebruikelijke baseball, basketbal en 
American football werd er nul aandacht besteed aan de schaakwereld. Het is me niet gelukt een schaakbord of 
zelfs maar een afbeelding van een schaakstuk te vinden. Er was slechts één onderwerp het gesprek van de dag: de 
verkiezingsstrijd.  
 

Op meer dan 10 verschillende zenders ging het zo ongeveer afwisselend over Clintons emailfraude, of Trumps 
vermeende verkrachtingen. Er was opvallend weinig te melden over de standpunten van beide kandidaten en hun 
achterban. Dit schreeuwt natuurlijk om een nader onderzoek onder de locals. Dus heb ik aan verschillende 
Amerikanen gevraagd hoe zij deze taferelen beleven. 
 

Gelukkig was het hun niet ontgaan dat de gebeurtenissen nogal vreemd en misschien zelfs gênant zijn. Er kwamen 
antwoorden terug als: “In een land met ruim 300 miljoen inwoners hebben we het voor elkaar gekregen deze 
kandidaten te selecteren. Ongelofelijk!”, of “Dit is zeker niet de beste periode uit de Amerikaanse politiek. Wat 
moet men in het buitenland wel niet van ons denken.” 
 

Op de vraag wat er dan gestemd ging worden was men duidelijk. Trump natuurlijk. Hillary is namelijk evil, het enige 
wat ze wil is ons geld afpakken, om dat te geven aan de armen. En daarnaast wil ze alle grenzen nog opengooien 
ook. Als weldenkende Nederlander vind ik dit wel vreemd. De politiek bedrijven als een moddergevecht, en het 
volk maakt daarna ook nog de verkeerde keuze. 
 

Toch zijn er wel overeenkomsten met ons als schakers te bedenken. Wij spelen een mooi spel, dat het verdient om 
sterk gespeeld te worden. Maar eigenlijk begrijpen we er niet zo veel van. We zien vaak niet waar het om draait. 
Blunderen er vaak flink op los, omdat we fout gerekend hebben. We proberen daarna vuile truken in te bouwen 
om de ander er toch nog in te laten tuinen. En ook dat heeft meer dan eens succes. Toch denken we na een 
overwinning dat we het best aardig gedaan hebben. 
 

Hopelijk heb ik u met deze nuchtere analyse niet te veel van uw stuk gebracht. De gevolgen van wanprestaties zijn 
in ons geval beperkt. Hooguit een nacht slecht slapen, en daarna is alles weer vergeten. Veel sterkte toegewenst in 
de rest van het seizoen. 

□ 
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extern Uitslagen t/m 8 oktober 
Rob 

de Vries 
 

 

team klasse wedstrijd uitslag 
match-
punten 

bord- 
punten 

positie 
in 

groep 

P1 
KNSB 

3E 
Promotie 1 - ASC 1 

Bennekom 1 - Promotie 1 
4 - 4 

3½ - 4½ 
3 8½ 3e-4e 

P2 Prom. Promotie 3 - Promotie 2 3 - 5 2 5 2e  

P3 Prom. Promotie 3 - Promotie 2 3 - 5 0 3 7e 

P4 1A nog niet gespeeld  - - - 

P5 2A Promotie 5 - HSV 1 4 - 4 1 4 4e-5e 

P6 2B Pomar 1 - Promotie 6 6 - 2 0 2 7e 

P7 4 nog niet gespeeld  - - - 

KNSB-beker nog niet gespeeld  - - - 

HSB-beker nog niet gespeeld  - - - 

 

 

Wijzigingen in het HSB-competitiereglement per september 2016 
 

De volgende (delen van) artikelen zijn gewijzigd dan wel nieuw: 
 

Artikel 25 - Bedenktijd per persoon per partij 
 

1. De speeltijd bedraagt 1 uur en 40 minuten voor ieder van de spelers, met toevoeging van tien seconden 
voor elke zet. In onderling overleg kunnen de teams kiezen voor een speeltempo van 1 uur en 30 minuten 
met toevoeging van tien seconden voor elke zet. 
 

2. Jeugdteams spelen met een tempo van 1 uur en 20 minuten per persoon met toevoeging van tien 
seconden voor elke zet. 

 

Artikel 9 - Rechten en plichten speler 
 

8. Een speler die niet is opgegeven voor een team (reserve) mag alleen invallen in een team als: 
- zijn rating niet meer dan 100 punten hoger is dan de rating van de speler met de hoogste  rating van  
   dat team, of 
- zijn rating lager is dan de rating van de speler met de laagste rating in het eerstvolgende 

    hogere team. 
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toernooi 
+ partij De harde waarheid  

Manuel 
Nepveu 

 

Aanvankelijk zou het Scottish Open in Glasgow het reisdoel worden dit jaar. Daar waren Henk, Bernard en 

ik het vrij snel over eens. Helaas, bij de uitwerking bleken er wat obstakels te zijn. Onderdak vinden dat 

zowel betaalbaar was als prettig leek in de stad zelf niet zo goed mogelijk en in de maand juli, wanneer het 

Scottish Open zou plaatsvinden, was de metro dicht. Neen, Glasgow werd het niet. 
 

Barcelona kwam vervolgens uit de bus als second best, althans volgens Henk. Vanuit mijn standpunt viel 

daar wel iets op af te dingen, zoals spoedig zou blijken. Naar een internationaal toernooi ga je alleen omdat 

je de kans wilt lopen het op te kunnen nemen tegen gekwalificeerde spelers. Het is krankzinnig om ergens 

in een buitenland in de B-groep te gaan spelen. Dat kan in Leiden ook, zal ik maar zeggen. Bij de beginlijst 

stond ik tamelijk onderaan. Niet helemaal zo vreemd als je FIDE-rating in zo'n vijftien jaar tijd van 2100 

gedaald is naar iets meer dan 1900. Tijdens het toernooi ging het meerdere malen goed mis. In de eerste 

ronde bijvoorbeeld kreeg ik een stelling waar ik een stuk kon winnen. Ik speelde al in incrementele tijd (30 

seconden). Dat bleek teveel gevraagd. Ik verloor door tijdsoverschrijding. Ook in twee andere partijen liet 

ik winst soepeltjes veranderen in verlies of durfde (!) ik de winnende manoeuvre niet aan. Ik werd er 

behoorlijk chagrijnig van. 
 

Als je jarenlang optrekt met een betrekkelijk select groepje schakers leer je de heren wel kennen. Bernard 

weet de weg op het schaakbord uitstekend te vinden, maar in een stad, of het nou Barcelona, Glasgow of 

Andorra is, totaal niet. Henk weet dat al jaren en reageert daar ook al jaren precies hetzelfde op. Bernard 

heeft verder ook wel eens problemen om zich precies uit te drukken. Ook dit wordt door Henk al jaren op 

dezelfde manier op de korrel genomen, zonder dat deze opvoedkundige “behandeling” ook maar het 

geringste effect heeft. Henk op zijn beurt heeft een geringe risico-tolerantie en heeft bij de keuze van een 

restaurantje beslist niet de souplesse om gewoon te proberen. Als zo'n eetgelegenheid er best leuk uitzag 

moesten Bernard en ik gewoon doorzetten. Als wij op al Henks culinaire twijfels instemmend hadden 

gereageerd waren we de hongerdood gestorven. Normaal glijdt dit alles van me af, maar als het toernooi 

continu chagrijn veroorzaakt worden deze onhebbelijkheden ineens vermoeiend. 
 

In Barcelona hebben we wel het een en ander gezien. Wij zaten in de wijk Sant Marti, in het Noorden, 

maar met het goede metrosysteem zaten we zo in het centrum. In de metro bleek wel dat wij ons niet 

geheel hadden gekleed als de lokale bevolking. Bernard en ik hadden een lange broek aan en we hadden 

alleen overhemden met lange mouwen meegenomen. Duidelijk een foutje, gezien de vigerende 

temperaturen. Bij een halte stapte er een man in met een rozenkrans. Hij bleef wriemelen aan dat ding, 

maar op een manier die mij deed denken aan zekere ritmische bewegingen zoals die in bepaalde 

natuurfilms worden getoond. A dirty mind is a joy for ever... 
 

Wat was er te zien in Barcelona? Er was een zeer acceptabele kathedraal, een park waar de lokale cultheld 

Gaudi een paar karakteristieke woningen had neergezet (en een heleboel niet!), een fort waar je middels 

een kabelbaantje heen kon, authentieke steegjes waar op de balkons soms plakkaten te zien waren met 

“Viva la republica Catalunya” – U begrijpt het wel. Noch Henk, noch ik hadden ook maar de geringste 

behoefte om de Sagrada Familia te zien, de beroemdste katholieke kitschkerk van Europa en omstreken. 

We zijn er ostentatief niet eens in de buurt geweest... 
 

Terug naar het toernooi. Bernard speelde ofwel tegen knuppeltjes – vanuit zijn optiek dan – of tegen  

Grootmeesters en Meesters, zo'n beetje afwisselend. Hij eindigde dan ook met 5 uit 9. Wat me bij is 

gebleven is zijn reactie op een nederlaag tegen een IM. Hij vond hem maar een zwakke speler, die het vast 

niet tot grootmeester zou schoppen. Maar ja, de goede man had Bernard wel verleid tot het maken van een 

enkele beslissende fout in een toreneindspel, een techniek die Bernard zelf ook tot in de puntjes beheerst... 

Henk speelde naar eigen zeggen slecht, maar zijn tegenstanders staken hem wat dit aangaat naar de kroon. 

Het eindresultaat was dat hij met 4 uit 9 eindigde en 35 punten aan zijn Fide-rating mag laten toevoegen. 
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Ikzelf eindigde met 3 uit 9 en al eindigde ik hoger dan mijn startplaats en viel de elo-schade alleszins mee, 

ik houd aan dit toernooi grosso modo geen goed gevoel over. Als je in de staart van het deelnemersveld zit, 

ontmoet je vooral tegenstanders die sterker zijn, maar wel uit vorm. Zo moest ik in ronde drie tegen de 

nationale nummer 3 bij de Oostenrijkse dames, Elisabeth Hapala. Het werd een (voor mij) acceptabele 

remise, maar na ronde zes was Elisabetje verdwenen, inmiddels bijna zestig ratingpunten weggegooid 

hebbende. Een bijkomend minpuntje van een lage beginklassering: nadat ik in de eerste ronde de winst had 

laten liggen tegen een op zich sterke Indiër was de kans om nog eens tegen een IM te mogen, zoals 

bijvoorbeeld nog in Andorra 2014, wel verkeken. Maar daar doe je het allemaal wel voor... 
 

De ultieme consequentie van het voorgaande, de harde waarheid, is dit: dat het vermoedelijk het 

verstandigste is als ik buitenlandse toernooien vanaf nu links laat liggen. Zo vreemd is dat niet: ook de 

locale oudjes zaten voornamelijk in de B-groep. Vergane glorie? Ik zwijg. 
 

Maar er was ondanks alle schaaktechnische ellende toch een lichtpuntje in het toernooi en daar wil ik dit 

stukje dan ook mee afsluiten: de partij in de laatste ronde tegen een generatiegenoot met zestig elopuntjes 

meer kon absoluut door de beugel. Een pleister op de wond voor die zeven (!) partijen die tot walging en 

frustratie en toiletbezoek aanleiding gaven... 
 

Josep Ferre Campos – MN, Barcelona 21/7/2016 

Franse verdediging 
 

1. e4 e6;  2. d4 d5;  3. exd5 exd5;  4. c4!? 
 

Gelukkig. Geen ruilvariant gekozen uit intens laffe motieven. Vandaar dat uitroepteken-vraagteken. Ooit 

kreeg ik deze variant geserveerd door een uiterst aantrekkelijke Spaanse, en wel in Andorra 2002. Ik kan 

me het gezicht van deze jongedame niet meer goed voor de geest halen, maar zij had vuurrood gelakte 

nageltjes en blond lang haar. Haar vriendje deed ook mee en kwam regelmatig bij het bord kijken. Dat 

heeft het lot van haar koning overigens niet verbeterd: die moest zich na 25 zetten gewonnen geven. Ik 

herinnerde me dit alles onmiddellijk toen de heer Ferre Campos zijn vierde zet op het bord toverde en er 

kwamen na alle ellende van de voorgaande ronden zowaar prethormonen in mijn hoofd vrij.. 
 

4. ... Pf6;  5. Pc3 c6;  6. Pf3 Le7;  7. Lf4 0-0;  8. Ld3 dxc4;  9. Lxc4 Pbd7;  10. 0-0 Pb6;  11. Ld3 Lg4;  

12. Le5 
 

Deze zet is mogelijk omdat Wit zijn dameloper naar f4 ontwikkeld heeft, wat overigens minder 

gebruikelijk is. Zwart moet even oppassen omdat er nu combinatiemotieven in de stelling kunnen komen 

die hem materiaal kunnen kosten – dingetjes op h7 en zo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ... h6;  13. De2 Lh5;  14. h3 Pfd5;  15. Tad1 Pxc3;  16. 

bxc3 Pd5;  17. Tc1 
 

Deze zet suggereert dat Wit niet erg planmatig acteert – zie zet 

15. Houdini geeft aan dat Wit hier gewoon g4 kon spelen en 

dat slaan op c3 dan niet goed uitpakt voor Zwart. Ook 17. Lc2 

was iets beter geweest.  
 

17. ... Lf6;  18. g4 Lg6;  19. Lxg6 fxg6;  20.  c4 Lxe5;  21. 

cxd5 Lf4;  22. Tc5 Ld6;  23. Tc3 
 

De sequentie 23. dxc6 Lxc5; 24. cxb7 Tb8; 25. dxc5 Txb7 

levert een gelijke stand op. In het vervolg van de partij blijft het 

evenwicht nog wel bewaard tot ongeveer zet 30. Dan krijgt 

Zwart enig voordeel. 
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23. ... cxd5;  24. Pe5 Lxe5;  25. dxe5 Tf4;  26. Dd3 Kh7;  27. Te1 Db6;  28. Te2 Taf8;  29. Tb3 Dc6;  

30. Tc2  

Hier had Wit beter Db5 gespeeld, waarna het evenwicht niet verstoord zou zijn geweest, maar de tekstzet 

is nog geen ramp. Pas na Wits volgende zet wordt het voordeel van Zwart echt groot. Beter was 31. Te2 

met enig voordeel voor Zwart. 
 

30. ... Tc4;  31. Td2? d4;  32. Td1 b5;  33. Te1 Tc1(?) 
 

Nu staat Zwart zeker beter, maar Houdini geeft aan dat 33. ... a6! met echt groot voordeel c.q. winststelling 

had kunnen worden gespeeld. Ik heb de zet overwogen, speelde de tekstzet echter omdat ik vertrouwde op 

de stelling na 34. Txc1 Dxc1+; 35. Kg2 Dc4. De winderigheid van de witte koningsstelling was bij mijn 

overwegingen een factor van belang. Bijvoorbeeld 36. h4 Kg8!?; 37. Dxg6? De2 –+. Een maffe variant 

natuurlijk, maar die laat wel duidelijk zien waar bij Wit de wonde plek zit. Meteen na mijn sub-optimale 

zet doet Wit heel sympathiek de verliezende. Hij heeft dan nog allerlei mogelijkheden om te reageren, 

maar niets kan zijn ondergang nog keren. Wit gaat, zoals ik had gehoopt, inderdaad ten gronde aan zijn al 

te luchtige koningsveste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Tb1? Txb1;  35 Txb1 Tf3!;  36. Dxb5  (Df1 d3!)  
 

36. … De4;  37. Db7   

(Df1 Txh3 Dxh3 Dxb1+; bijv. Df1, Dxf1+ Kxf1 h5!) 
 

37. … Df4;  38. Tb2 Txh3;  39. Dg2   

(Tb1 Dh2+ Kf1 d3!) 
 

39. … Dc1;  40. Df1+ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40. … Th1!  0-1 

□ 
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opgaven Wit/zwart speelt en wint  redactie 
 

 

stelling 1 
 

wit 
aan zet 

 

○ 

 

stelling 2 
 

wit 
aan zet 

 

○ 

 

stelling 3 
 

wit 
aan zet 

 

○ 

 

stelling 4 
 

wit 
 aan zet 

 

○ 

 

stelling 5 
 

wit 
 aan zet 

 

○ 

 

stelling 6 
 

zwart 
 aan zet 

 

● 

 

 

stelling 7 
 

zwart 
aan zet 

● 
 

 

 

stelling 8 
 

zwart 
aan zet 

● 
 

 

[ bron: Hans Ree, NRC ] oplossingen:   blz. 29 
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AZ 

analyse Een spade dieper [1]  
Jan Willem 

Duijzer 

 

De komende clubbladen zal ik partijfragmenten en stellingen laten zien onder het motto "een spade 
dieper", zowel schaaktechnisch als psychologisch. Ik begin in dit clubblad met deel 1. Deze keer met 
stellingen uit mijn eigen praktijk, uit één partij zelfs, maar schrik niet als u een volgende keer aan de beurt 
bent!  
 

Verrassend, maar goed (diagram 1 t/m 3) 
Op 23 april speelde Promotie 1 in de laatste ronde van de KNSB-competitie tegen ASV 2 uit Arnhem. Voor 
beide teams stond er niets meer op het spel, maar voor mij persoonlijk wel. Ik wilde graag winnen, om 
het seizoen op een 50% score te eindigen. Ook wilde ik mijn teamgenoten laten zien dat ik heus ook met 
zwart kan winnen! Ik begin met diagram 1. De witspeler is Richard van der Wel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 1 (na 11. Lg5) 

Mijn tegenstander heeft net 11. Lg5 gespeeld en het is wel 
duidelijk wat zijn plan is: zo snel mogelijk e5 spelen en 
druk zetten op de zwarte stelling. Na bijvoorbeeld  
11. … b5 volgt 12. e5 en wit staat goed. Maar nu een 
spade dieper. Ik vond de witte aanpak niet 
indrukwekkend. Wit heeft na het zwarte a6 nagelaten om 
a4 te spelen, waarna ik eerst b6 had moeten inlassen om 
a5 te voorkomen. Ik was daar wel blij mee, het scheelt in 
verschillende varianten een tempo. En voor 11. Lg5 was ik 
niet bang. Ik speelde gewoon 11. … h6 om wit tot een 
verklaring te dwingen. Wat nu? Terug gaan? Nee, hij pakte 
zonder nadenken op f6 (12. Lxf6), met als voorspelbaar 
plan om na 12. … Lxf6 alsnog 13. e5 te spelen. Opnieuw 
oppervlakkig gespeeld. Ik antwoordde met 12. … exf6! 
Verrassend, maar goed. Zie diagram 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
diagram 2 (na 12. … exf6!) 

 
 
 
 
 

Het zwarte pionnenblokje op de koningsvleugel ziet er een 
beetje gek uit, maar bedenk dat in deze stelling wit op de 
koningsvleugel wil aanvallen en zwart op de damevleugel. 
Wit staat zo goed als geblokkeerd en zwart kan zonder 
problemen b5 doorzetten en de aanval openen. Er volgde 
13. a4 Te8 (dreigt vervelend f5), 14. Dd3 b5, 15. axb5 
axb5, 16. cxb5 Ld7, 17. Tfe1 Pxb5, 18. Dd2 f5! 
Zie diagram 3  
en oordeel zelf.  
Zwart staat  
heel mooi!  
 
 
 
 
 
 
 
          diagram 3 
        (na 18…..f5!) 
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Ziet u het ook? (diagram 4) 
Een zet of tien verder werd deze stelling bereikt (zie diagram 4). Ziet u hoe zwart met een leuke 
combinatie winnend voordeel kreeg? Ik geef de oplossing aan het eind van dit artikel…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

diagram 4 (na 25. Lc4) 
Hoe krijgt zwart winnend voordeel? 

 

En toch ging het helemaal mis… (diagram 5 t/m 8) 
Hoe ging het verder? Ik had dit deel van het artikel liever overgeslagen, maar als u belooft om het met 
mededogen te lezen, dan ga ik verder. Na de 40e zet van wit is de stelling van diagram 5 bereikt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 5 (na 40. Ld3) 
 
 
 
 
 
 

Ik had nog twee minuten bedenktijd. Ruim voldoende 
toch om de eenvoudige winstzet te vinden? Ik denk dat u 
niet lang zou aarzelen: 40….Lxd3 natuurlijk. Na 41. Kxd3 
Ke5 stopt zwart de witte h-pion en kan wit opgeven. Wat 
me bezielde weet ik niet, maar ik speelde 40. … f5? Met 
als gevolg dat ik na 41. Kf4 Ke6, 42. Kg5 moest gaan 
piekeren… Ik besloot tot een offensieve aanpak.  
42. … d5, 43. Kh6 c4, 44. Lc2 f4!, 45. Kxh7 f3.  
Zie diagram 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 6 (na 45…..f3) 
Tot zover had ik het uitgerekend. Het leek me gemakkelijk gewonnen. Ik haal sneller dame dan wit, kan 

eventueel zelfs de dames ruilen en win met de overgebleven pionnen. Zie bijvoorbeeld 46. Ld1 f2,         
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47. Le2 c3, 48. Kg7 c2, 49. h6 c1D, 50. h7 Dg5+ en zwart wint eenvoudig. Maar toen kwam in de 
diagramstelling het verrassende 46. Kg6! Na 46. … f2 volgde 47. Lf5+! Zie diagram 7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 7 (na 47. Lf5+). 

Wit speelt zijn loper om naar h3 en kan daardoor de 
wedren tussen de pionnen toch bijbenen…! Die truc had 
ik gemist! Na tien minuten teleurstelling legde ik me 
neer bij een ingewikkeld dame-eindspel en speelde ik 
47. … Kd6?? Gelukkig heb ik al het hoofdschudden en 
tanden geknars van de meelevende supporters niet 
meegekregen en ook na afloop was iedereen opvallend 
mild. Maar ondertussen is dit wel de tweede grote 
misser! Het simpele 47. … Ke7 is immers nog steeds 
eenvoudig winnend. Na 48. Lh3 Kf8 kan zwart de h-pion 
afstoppen en is het afgelopen. Een goede 
psychologische les in mentale wendbaarheid. Ook als je 
een zet compleet over het hoofd hebt gezien, moet je 
koel blijven en je kansen waarnemen. Weliswaar kon ik 
niet langer winnen via de pionnen-wedren, maar wel 
door mijn koning de goede kant op te schuiven!  

Maar goed, dat ingewikkelde dame-eindspel waar ik zo bang voor was kwam er dus. In diagram 8 ziet u 
het resultaat na de 65e zet van wit: Da5+. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 8 (na 65. Da5+); 
zwart speelt in noordelijke richting 

 
 
 

Opnieuw had ik een gewonnen eindspel bereikt, zij het 
een lastig en bewerkelijk eindspel. 65…..Ke2 is nu de 
beste mogelijkheid. Na bijvoorbeeld 66. Dh5+ Kf2, 
67. Dh2+ Kf1 heeft wit geen schaakjes meer en kan de  
d-pion weer een stapje verder komen. Maar u begrijpt al 
hoe het afliep. Ik was wel zo’n beetje klaar met deze 
partij en gaf kort daarna remise. Die score van 50% (of 
hoger natuurlijk!) bewaar ik wel voor volgend seizoen!  
 

Oplossing diagram 4: 
25. … Dxc1+!, 26. Dxc1 Tb1,  

27. Dxb1 Lxb1 
en de zwarte c-pion valt 

 

□ 
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varia Twee verrassingen voor David Bronstein 
Rudi 
Matai 

 

David Bronstein was een groot schaker. Zelfs hij kreeg wel eens een verrassing te verwerken. 
 

Verrassing 1 
 

In 1944 speelde David Bronstein tijdens het kampioenschap van de USSR (Moskou) tegen Botwinnik. Hij 
bereikte met wit de diagramstelling (diagram 1). De zwarte toren staat in. Varianten zijn:  
[A}  1. … Td8,  2. Ld6 Txd6,  3. h7 en wint. 
[B]  1. … Tf7,  2. Ld6 en de h-pion loopt door. 
[C]  1. ...Tb7/a7,  2. h7  
[D]  1. ... Td1,  2. h7 Th1,  3. Kc5 en de witte koning loopt naar g7 waarna zwart de toren voor pion h7 moet 
geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 1 

 
Bronstein stond tevreden op en ging een kopje thee drinken. Toen 
hij terugkwam wachtte hem een grote verrassing. Of eigenlijk: er 
was helemaal niets! Geen bord, geen stukken, geen klok, geen 
tegenstander… 
 

Verbaasd zocht hij naar een bord waarop zijn stelling te vinden was, 
maar vond niets. Dan maar de arbiter aanspreken. Deze zei droogjes 
dat Botwinnik had opgegeven en dat bord en stukken waren 
opgeruimd… 
 

 

Verrassing 2 
 

Dan een ander soort verrassing. In de partij Bronstein-Katetov, Praag 1946, had wit een stuk geofferd; zie 
diagram 2. Hij dacht het terug te winnen met 1. Txg8. Hierna speelde zwart onverwacht 1. … Txg8, waarop 
Bronstein natuurlijk 2. Df7+ speelde (zie diagram 3). Zwart verraste hem nu met 2. … Pe7!! Waarmee hij 
slechts een paard verliest in plaats van de Tg8. Na 3. Dxe7+ Kb8 won zwart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagram 3 

□ 
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uit de 

oude doos Het Millennium volgens JT 
John 
Tan  

 

 

 

12 
december 

1999 

 

In clubblad jaargang 1998 nummer 4 werd een 

artikel gepubliceerd onder de kop "Pech". Kern van 

het verhaal was een langdurige pechperiode waarbij 

zowel op het persoonlijke vlak als op het schaakbord 

een en ander misging. Partijen in duidelijk 

gewonnen of verloren stelling werden verloren. 

Dieptepunt was een invalbeurt in het eerste waarbij 

ik in een gewonnen stelling met een paard meer 

zomaar een dame weggaf. Er werd gevreesd voor 

het einde van een overigens weinig imposante 

carrière in de KNSB. 
 

Gelukkig heeft onze extern wedstrijdleider Gerhard Eggink tweemaal zijn hand over zijn hart 

gestreken en kreeg ik een herkansing. De eerste keer leverde een moeiteloze remise op aan het 

eerste bord van het tweede team. 
 

De tweede invalbeurt deed helaas weer aan oude tijden denken. Promotie 1 won met 5-3 van 

Hoensbroek Max Euwe. Een speler verloor, de rest won of speelde remise. Onnodig om lang na te 

denken wie die ene speler was. 
 

De pechduivel stak zijn hoofd weer om de hoek. Aan het zevende bord speelde ik tegen iemand met 

een ELO van 2089, terwijl de tegenstander van Bernard Bannink aan bord 1 een ELO had van 1651. 

De wedstrijdleider zal natuurlijk wel weer verzuimd hebben om de tegenstanders te vertellen dat 

bord 1 aan de raamkant (met het uitzicht op de waterpartij) begint en dat bord 8 aan de andere kant 

van de rij eindigt!!! 
 

Na afloop gingen we met z'n zevenen ergens eten waarbij ik naast een meervoudig kampioen zat en 

tegenover mij zat iemand die lang geleden ook de kampioensbokaal mocht vasthouden. Tussen twee 

happen door vroeg onze externe wedstrijdleider aan de hoofdredacteur wanneer de eerstvolgende 

verschijningsdatum van het clubblad is, waarop de algemeen adjunct (uiteraard) ook verbaal (vooral) 

zijn bijdrage leverde met zijn voorstel om een eigen partij van het millennium in te sturen. Zoals u 

kan lezen was ik zo'n beetje de enige titelloze aan tafel, dus als er binnenkort een vacature is in het 

bestuur vanwege een verhuizing of zo...... 
 

Voor wat betreft de partij van het millennium is de keuze niet zo moeilijk; ik heb er maar één. Het 

speelde zich af bij mijn eerste schaakclub, de Scheveningse Schaakvereniging Belgisch Park. Op 7 

maart 1977 speelde ik in de interne competitie tegen Alfred Lisetsky. Misschien dat de ouderen onder 

u hem nog herinneren. Als men het heeft over een Bourgondiër of een Bourgondische maaltijd, dan 

moet ik altijd aan de helaas te vroeg overleden Alfred denken. Altijd te porren voor een borrel, een 

potje snelschaken, een partijtje thuis of een schaaktoernooi ergens in het weekend. In mijn jonge 

jaren heb ik veel van hem geleerd. Bijgevoegd de partij als hommage en om hem nooit meer te 

vergeten. Tegen een aanvalsspeler pur sang is de beste tactiek om zelf zo spoedig mogelijk in de 

aanval te gaan, vaak is het verdedigen minder goed verzorgd dan het aanvallen. Tegen d2-d4 is het 

Wolga-gambiet een mogelijkheid. 
 

Alfred Lisetsky - John Tan (Belgisch Park, interne competitie, 1977) 
 

1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Lxa6 6. Pc3 d6 7. Pf3 Pbd7 8. g3 g6 9. Lg2 

Lg7 10. 0-0 0-0 11. Te1 Db6 12. e4 Pg4 Een veelzijdige zet: dreigt met de dame op b6 samen te 

werken op f2 en is onderweg naar d3 13. h3 Pge5 14. Pxe5 Pxe5 15. Lf1 Tfb8 16. Lxa6 lost het 

probleem niet op: er komt een ander stuk voor in de plaats dat naar d3 kijkt 16. ... Dxa6 17. De2 

Pd3 18. Td1 c4 19. Td2 (b3 is geen oplossing vanwege Txb3) Tb4 20. Tc2 Ld4 21. Pd1 Dc8 22. 

Ld2 De pionnen op h3 en g3 ongedekt dus die krijgt zwart alvast terug voor de toren. Bovendien is 

de witte koningsstelling is niet meer wat het eens is geweest. Een andere overweging is dat wit onder 

de druk uitkomt als je tijd verliest met het weghalen van de toren en wit Ld2-c3 kan spelen. 
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22 ...Dxh3 en nu staan we materieel gelijk 23. Lxb4 Dxg3+ 24. Kh1 Dh3+ 25. Kg1 Pe5 met Pf4 

Df1 kom je dacht ik niet verder 26. Txc4 Lxb2 Na direct Pf3; Dxf3 Dxf3 en Txd4 krijgt wit wel erg 

veel terug, maar vraag niet waarom ik op b2 heb geslagen en waarom wit niet eenvoudig Pxb2 heeft 

gespeeld. Het is ook zo lang geleden. 27. Tb1 Pf3+ 28. Dxf3 Dxf3 29. Pxb2 Txa2 30. Lc3 daar 

hoort een loper thuis: op de lange diagonaal. Altijd proberen, niet geschoten is altijd mis en als zwart 

even niet oplet gaat ie mat op c8 ...Dg4+ 31. Kf1 h5 Nog 4 te gaan, deze pion beslist over de dood 

of de gladiolen 32. Te1 f6 33. Tc7 Kf7 34.Pc4 h4 35. Pxd6+ Kf8 36. Tc8+ Kg7 37. Pe8+ Kf7 

38. Tb8 h3 39. Pd6+ exd6 40. Tb7+ Kg8 Er dreigt mat met Dg2 en op Lb2 wordt de pion naar h2 

doorgeschoven. Wat vandaag de dag niet meer kan, kon vroeger wel: een partij wordt na de 40ste zet 

afgebroken. Thuis analyseren en met de tegenpartij een datum afspreken waarop de partij wordt 

voortgezet. Gelukkig is deze partij nooit uitgespeeld. Er zijn spelers van wie je met alle geweld wilt 

winnen en er zijn spelers van wie je niet graag wilt winnen. Alfred zat in de laatste categorie. 
 

□ 
 

 
uit de 

eigen doos Sigaar uit eigen doos  
Henk 

Alberts   
 

 

Tussen 1949 en 1961 werd in Veenendaal, “in de grote cantinezaal van de Ritmeester Sigarenfabrieken” het 
landelijk bekende Ritmeester schaaktoernooi gehouden. Voor de hoofdgroep, een vierkamp of zeskamp, waaraan 
de Nederlandse topspelers zoals Euwe, Donner, Bouwmeester, Cortlever, van Scheltinga, Muhring, van de Berg en 
Spanjaard regelmatig meededen was er vaak ook een extra prijs.  
 

Het was de tijd - lang geleden - dat je nog tijdens een schaakpartij mocht roken. 
Bijgaande foto stamt uit 1954 waarin de winnaar (uiteindelijk Bouwmeester) een sigaar uit eigen doos kon winnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar gaf de Motiefgroep Schaken een Special uit van de hand van Nico van der Plas over het Ritmeester 
Schaaktoernooi. Deze foto stamt uit die Special. 

□ 
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toernooi Vlissingen: een aanrader  
Harrie 

Boerkamp 

 
Alweer voor de zesde achtereenvolgende keer deden Rens en ik mee in Vlissingen. Het Hogeschool 
Zeeland Toernooi biedt schaakomstandigheden zoals je die eigenlijk altijd zou willen. Veel ruimte op 
tafel, veel ruimte tussen de rijen, een prachtige rustige zaal. Dat is bij bijvoorbeeld Tata wel anders. En je 
hebt een prettige 2,5 minuut per zet bedenktijd, op de clubavond is het minder dan 2 minuten.  
Helaas doen er weinig andere leden van Promotie mee, de laatste jaren alleen Robby. Terwijl er toch de 
nodige toernooitijgers op de club rondlopen. Sowieso zien we weinig deelnemers uit de Haagse regio, dit 
jaar eentje uit Den Haag en twee uit Leiden. Het is natuurlijk te ver om dagelijks heen en weer te rijden, 
je moet echt een weekje in Zeeland bivakkeren. 
 

Er deden 262 schakers mee met ratings van 2650 tot 750. Die spelen dan Zwitsers in één grote groep. Dit 
heeft een dusdanig jojo-effect, dat je eigenlijk nooit tegen iemand met een vergelijkbare speelsterkte 
speelt. Je tegenstander is altijd wel 100 tot 150 ratingpunten sterker, óf zwakker. Zelfs na 9 ronden is dit 
effect nog niet uitgewerkt: ik speelde in de laatste ronde tegen een 156 sterkere speler, Rens tegen een 
10-jarig Indiase blaag, die echter wel 154 sterker was. De kunst is 100 procent te scoren tegen de 
zwakkeren en dan tegen de sterkeren stand zien te houden. 
 

Naast grote groepen Duitsers en Belgen doen er altijd veel sterke spelers uit India mee. En dit jaar was er 
ook een delegatie uit China. Drie GM’s en drie titellozen. Die laatste drie hebben wel het toernooi op zijn 
kop gezet. Mu Ke werd zesde. Yuan Ye (2166) startte met 5 uit 5 en ze won uiteindelijk 134 ratingpunten. 
En Jiang Zhaoyi (1850) speelde het hele toernooi tegen 2100-2300, zij won 145 punten. 
Wij deden het redelijk dit jaar. Wellicht heeft meegespeeld dat we vanwege het weer wat minder tijd op 
het strand en in de zee lagen. We zaten zelfs een paar keer op tijd achter het bord! 
 

Rens tegen zwakkeren: 3 uit 3  honderd procent, zo hoort het 
Harrie tegen zwakkeren: 3 uit 4  helaas twee remises af moeten geven 
Rens tegen sterkeren: ½ uit 5  en 1½ door de vingers geglipt 
Harrie tegen sterkeren: 1½ uit 5 vaak uit slechte stellingen teruggekomen 
 

Al met al een paar ratingpunten gewonnen, meestal was het in Zeeland inleveren. 
 

Ik begon op het podium (de eerste 10 borden) met zwart tegen GM Alberto David (2561) uit Italië. Hij 
heeft flink moeten werken om mijn gammele Jänisch-opzet omver te spelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stelling na 26 Pe2 

Alberto David (2561) - Harrie Boerkamp (1886) 
 

Als wit niet in de aanval wint, heeft zwart de betere structuur. 
Dat ik de GM tot hier goed heb weerstaan blijkt wel uit het 
oordeel van Fritz: als zwart verder gaat met zetten als ..Pd7 en 
..Db6 en ..Pc5 staat het gewoon -1,0. 
 

Maar om de druk te verlichten wil ik nog een toren ruilen en zie 
daarbij niet dat 26..Tg7 een tactisch bezwaar heeft: 27 Pf5+ 
Nu breekt wit door. 27..gxf5 28 exf5 Kd8 29 fxe6 Pxe6 30 Tf6 
De7 31 Df5 Pc5 32 Txh6 Pxb3 33 cxb5 axb5 
David speelt hier inmiddels op zijn increment, ik heb nog 20 
minuten over.  
34 Te6 Dd7 35 Df6+ Kc7 36 Txd6 
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stelling na 36 Txd6 
 

Jammer genoeg gaat 36..Txg2+ 37 Kxg2 Dxd6 niet wegens 38 
Df7+ en het paard wordt gearresteerd. Nu kom ik een pion 
achter. 
36..Dxd6 37 Dxg7+ Kb6 38 Pc3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

stelling na 38 Pc3 
 

Hier had ik met 38..Dd2! weer een gelijke stelling (0,10) kunnen 
bereiken. Ik dacht dat dit alleen maar een pion weggaf, omdat 
na 39 Dxe5 pion b2 vergiftigd is (39..Dxb2 40 Pa4+). Helaas zag 
ik niet dat na 39 Dxe5 de zwarte klem 39..De1+ 40 Kh2 Pd2! 
met de dreiging ..Pf1+ remise oplevert. 
 

Nu stort het snel in. 
 

38..Dc5 39 Dg5 Ka5 40 Dd8+ Kb4 41 Dd3 Pa5 42 Pd5+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

slotstelling na 42 d5+ 
 

Toegegeven, een mooi mat in drie. 
 

 

Mijn finest hour kwam in de 7e ronde met zwart tegen 
Pierre Smeets (2130). Ik was na 15 zetten positioneel 
volkomen weggespeeld.  
 

Pierre Smeets (2130) – Harrie Boerkamp (1886) 
 

De loper op h2 is een moordenaar,  
wit gaat toeslaan op de damevleugel. 
Fritz zegt 1,24. 
 

                stelling na 15..c6 
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16 cxd5 cxd5 17 c4 Pf6 18 c5  
Dit sluiten vond ik niet zo erg, ik krijg iets meer tijd voor een actie op de koningsvleugel. 
18..Tf7  
Maar hier had wel even 18..Tc8 gemoeten. 
19 Tb1 
Want wit had hier door kunnen drukken met 19 c6 bxc6 20 Dxc6 Te7 21 Lxf5 (1,64 inmiddels) 
19..Tc8 20 Tfc1 
Wit zet alles op één kaart. Dat kunnen wij ook. 
20..g4 21 De2 Tg7 22 Kf1 (waarschijnlijk is 22 Kh1 veiliger) Ph5. Ik wil de dame naar h4 hebben en ik ga 
ervanuit dat hij niet twee keer op g4 durft te slaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stelling na 22..Ph5 
 
23 hxg4 fxg4 24 Lxg6  
Slaan op g4 had wel gekund, en is het beste. 24 Dxg4 Pgf4 25 
Lxh7+ Kxh7 26 Df3 en wit krijgt zijn stuk terug (2,08). 
 
24..Txg6 25 Txb7 Dh4  

 

 

stelling na 25..Dh4 
 

26 Db5 ik mag die ellendige loper slaan! Wit en zwart spelen elk 
hun eigen partij. Na 26 Lg1 houdt wit nog voordeel, nu is het 
gelijk omdat zwart altijd wel eeuwig schaak heeft 
26..Dxh2 27 Dd7 
Wel oppassen voor mat natuurlijk. 
27..Pg3+ 28 Ke1  Na 28 fxg3 Tf8+ geeft zwart eeuwig schaak. 
28..Tf8 zo houden de zware stukken van zwart elk keurig een 
lijn onder controle. 28..Dh1+ kon ik niet overzien, als ik geen 
eeuwig schaak kan houden ga ik mat. Het blijkt achteraf wel 
eeuwig schaak te zijn. 

  

stelling na 28..Tf8 
 

29 Kd2 in oplopende tijdnood raakt hij in paniek. Na 29 fxg3 kan 
zwart niet echt op koningsjacht gaan omdat zijn eigen koning 
beschermd moet blijven.  
Wit probeert er met de koning vandoor te gaan, maar vergeet 
dat hij nu gewoon een stuk achter blijft. 
 

29..Txf2+ 30 Kd3 Pe4 31 Tb8+ Dxb8 o ja (0-1). 
 
 

□ 
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extern Een drieluik over Promotie 1  
( 3 items over P1, afkomstig van www.svpromotie.nl ) 

Manuel Nepveu 
Paul van der Werve 

 

[ deel 1 ]  Manuel Nepveu, 17 september (na P1 - ASC 1) 
 

Promotie 1 … 2.0     
 

Teamleider Jona Tandjes zag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met spanning tegemoet. Wat 
heet. De laatste drie nachten had hij er niet van kunnen slapen! Het eerste team had een verversing 
ondergaan, maar de manier waarop was niet helemaal jofel geweest. 
 

“Zeg Weekhart, wil jij niet in het Eerste spelen?” “Net wat je zegt: niet. Mijn vrouw vindt dat niet goed. 
Allemaal enge autistische mannen, zegt ze. Daar hoor ik niet bij, zegt ze.” 
“Zeg Vatwijn, wil jij niet in het Eerste spelen?” “Nee, ik ben net met een studie Zuinigheidskunde 
begonnen. Ik ga nu dus heel zuinig met mijn tijd om. Geen tijd.” 
 

En zo ging het door. Totdat enkele trouwe clubleden over hun hart streken, de lieverds!  
 

Maar ja, hoe zou dit aflopen? En stel dat het eerste met een nederlaag zou beginnen... dan zou de 
verslaggever van het plaatselijke leugenaartje, de venijnige en onbetrouwbare Horkus Pevenu hem met 
bakken stront overladen. Niet leuk. 
 

Op de gevreesde dag stond Tandjes met het water in de handen en Pevenu was ruim op tijd gekomen of 
alles van begin tot eind mee te maken en de minste of geringste tegenslag te noteren. Gelukkig, dacht 
Tandjes, waren de jongens van Botwinnik er ook nog en die zouden vast en zeker nog veel beroerder 
schaken... Dat stond bij voorbaat vast. Bliksemafleiders misschien van de op ellende en ongeluk beluste 
journalistieke rat die Pevenu was. 
 

Maar de vrees van Tandjes bleek gelukkig ongegrond. De nieuwelingen weerden zich kranig, net als de 
groten, de sterken. Slechts één nieuweling struikelde. Maar daar stond tegenover dat een van de groten, 
de sterken won. Misschien niet van A tot Z overtuigend, zoals teamleider Tandjes die ellendige Pevenu 
hoorde chagrijnen, maar hij won wel. Eindresultaat: Promotie I verloor niet! Voor het eerst sinds 
mensenheugenis had Promotie I niet in de eerste competitieronde verloren. Dat mocht in de krant! Maar 
dat stuk zou Horkus Pevenu niet schrijven. Jona Tandjes zag de rat snel vertrekken toen het wapenfeit 
daar was. Met vertrokken gezicht. En teamleider Jona Tandjes voelde de spanning van zich afglijden en 
wilde de bardame spontaan een ferme kus geven, hetgeen de voorzitter nog juist wist te verhinderen. En 
zo begon een feestelijke avond in een goed restaurant. 
Maar wie goed keek zag daar ook Horkus Pevenu zitten, die stilletjes in zichzelf mompelde: “Wacht 
maar...”. 
 
[ deel 2 ] Manuel Nepveu, 8 oktober (na Bennekom 1 - P1) 
 

Asjemenou!    Of hoe het verder ging met Horkus Pevenu 
 

Horkus Pevenu, Hork voor zijn vrienden en vijanden, was op weg gestuurd door de redactie van het 
Zoetermeerse Leugenaartje. Naar Bennekom. Daar zou het illustere eerste achttal van Promotie de 
smaad uitwissen van vorig jaar. Dat wilden ze althans. Toen had het achttal met 2-6 in het stof gebeten. 
Zouden de heren het  er nu beter vanaf brengen? 
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Hork had de ziekte in. Die klerelijers zorgden ervoor dat hij zijn zaterdag moest opofferen om naar het 
verre Bennekom te reizen. Niks geen zin in. In de auto zat hij inwendig associaties aan elkaar te rijgen.  
Bennekom, vissenkom, kom, kommer, komkommer, komkommersla, kwamkwammersloeg. Tot dit 
treurige niveau was Hork afgegleden, lieve lezers. Bij de krant hadden ze dat natuurlijk ook wel gemerkt, 
maar ontslaan was te duur. Dan die Hork maar vervelende klusjes laten doen. Naar Bennekom 
bijvoorbeeld. Misschien zou hij zelf ontslag nemen... 
 

 Hork liep verveeld tussen de borden door, want er leek niets te gebeuren. Er werden enkele matig 
interessante openingen gespeeld, zoals de welbekende Gaap-variant van de Verveel-opening. Hork nam 
maar eens een kop koffie en een sprits. Zo dommelde de verlopen verslaggever weg, met mooie 
dagdromen over liederlijke onderwerpen. Plots schrok hij wakker. Het oudje aan bord 8 had remise 
gespeeld. De dinsdag daarvoor had dit oudje zijn tegenstander nog zitten vervelen door met vier of vijf 
pionnen achter gewoon door te spelen en nu was dezelfde man als eerste klaar. Nog moe van dinsdag 
zeker. 
 

Even later baarde bord 7 opzien. Twintig zetten, waarvan de laatste vijf van de rats-boem-pats variëteit. 
Gewonnen. Nog weer een tijdje wachten en twee partijen eindigden geruisloos in remise. Waratje, die 
jongens van Promotie leken het serieus te menen! Behoedzaam op weg naar de overwinning? Hork nam 
nog maar weer eens een kop koffie met een sprits. Toen won zowaar weer een Promotiespeler, die 
sluipmoordenaar met de ragfijne stijl. Die speler die zo goed kon melken. Onderwijl ging het aan bord 3 
fout voor het achttal. Vanuit in principe gewonnen stelling nog wel. Hork voelde medelijden opkomen. 
Een volstrekt foute emotie voor een journalist natuurlijk. Hork zou fiolen van toorn over de ongelukkige 
moeten uitgieten en dan kan je medelijden niet gebruiken natuurlijk. Hork kon er niet lang bij blijven 
stilstaan: even later werd aan bord 1 gewonnen en fraai. Het eerste achttal van Promotie had daarmee 
gewonnen, de nederlaag van het jaar ervoor was gewroken. Dat het overblijvende bord verloor kon daar 
niets aan af doen.  
 

Hork zette zich in de auto richting huis. Moest ie ook nog omrijden omdat “ze” ergens op de A12 bezig 
waren. Wat zou hij nu in het Zoetermeerse Leugenaartje gaan schrijven? De waarheid, voor de 
verandering? Dat dat zooitje ongeregeld verdiend had gewonnen? Over ellende schrijven is veel leuker, 
dat weet iedere journalist. Hork zette zich achter zijn tekstverwerker, zuchtte eens en begon te tikken. 
 
[ deel 3 ] Paul van der Werve, 9 oktober (reactie op deel 2) 
 

WAAROM PROMOTIE 1 NIET BOVENAAN STAAT 
 

Het als immer fraai geschreven ego-verslag van Horkus verdient een schaaktechnische aanvulling. Wij 
ingewijden weten dat deze Pevenu niet de cynische omlaag gevallen journalist is zoals hij zich met de 
nodige overtuiging neerzet, maar gewoon onze geheime mascotte Manuel. Sinds hij zich halverwege het 
vorige seizoen deze rol aanmat, scoort Promotie 1 er lustig op los. Zie de website van Bennekom 
vandaag: "eerste team kansloos onderuit tegen gedreven Promotie". Ik bedoel maar ... 
 

We wonnen dankzij fraaie overwinningen van Bernard, Maarten en Lourens, die tot nu toe geweldig 

debuteert in het 1e. En als ikzelf gewonnen had i.p.v. verloren, hadden we nu (vanwege de bordpunten) 

zowaar bovenaan gestaan! Ik speelde met wit tegen hun sterkste speler (Hotte Tetze Hofstra, rating 

2211). Op bord 3, omdat Bennekom meende met een tactische opstelling te moeten spelen. Wat ging er 

mis? 
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Het moeilijkste onderdeel van schaken is niet het doorrekenen van varianten, het opbouwen van een 
openingsrepertoire ofzo .... maar het hanteren van de eigen emoties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stelling na 27. ... Kg8-g7 

 

In deze stelling brulde alles in me: "ik ga winnen, en dat tegen Hofstra! 
Promotie gaat nu zeker winnen, en goed voor mijn rating! Leuk ook om 
vanavond te appen naar die leuke vrouw, waar ik een oogje op 
heb!"  Enzo .... in de vooruitberekening had ik nu La6 of Le4 voorzien, 
en me ook al gerealiseerd dat ik er nog wel even op moest letten dat ik 
met dat paard op d3 niet mat op de onderste rij zou worden gezet. Alle 
tijd met nog 30 minuten op de klok ...  
 

Toen besefte ik in een flits: 28. Ld4+ f6 29. Ld5! is zelfs ondekbaar mat 
op g8! En ik speelde a tempo "een veilig schaakje immers" 28. Ld4+ ??, 
me toen pas realiserend dat na 28. ... f6, zwart Tc1 mat dreigt! Exit de 
mooie loper op b7. 

 

Aangeslagen speelde ik uiteindelijk maar 29. g3, waarna ik nog enkele pionnen kreeg voor het stuk, maar 
uiteindelijk toch het loodje moest leggen tegen de genadeloze Hotte. Terwijl 29. g4! Txb7 30. g5! nog tot 
gelijk spel had geleid! 
 

Die 30 minuten had ik juist in de diagramstelling goed moeten benutten, want die "gewonnen stelling" 
vraagt, ook los van de blunder, hier nog nauwkeurig spel. Na 28. Le4 Lxf4 29. Ld4+ Le5 30. Lxe5 Pxe5 staat 
eerder zwart wat beter vanwege zijn veel actievere toren. Terwijl na 28. La6! Lxf4 29. Ld4+ Le5 30. Lxe5 
Pxe5 wit 31. Tc8! heeft, met beslissend eindspelvoordeel. 
 

Een om diverse redenen dus leerzaam fragment, dat ik jullie niet wilde onthouden. 

□ 
 

varia Nationale Sportweek en Schaakkwartetspel 
Henk  

Alberts 

 

Dit jaar vond van 17 tot en met 25 september al weer de 13e editie van 

de Nationale Sportweek plaats. De Nationale Sportweek is een jaarlijks 

door het NOC*NSF georganiseerd evenement met als doel sporten en 

bewegen te promoten.  
 

En de Nationale Sportweek heeft de afgelopen jaren een enorme groei 

doorgemaakt. Van 1.042 activiteiten en 200.000 deelnemers in 2004 naar 

9000 activiteiten en 1.000.000 (1 miljoen) deelnemers in 2015. Ook is 

het aantal deelnemende sportbonden in de afgelopen jaren flink 

toegenomen: van 9 sportbonden in 2005 naar 42 sportbonden in 2015. De 

Nationale Sportweek vindt sinds 2016 in de maand september plaats en 

valt daarmee samen met de Europese Week van de Sport, een initiatief 

van de Europese Commissie. Daarbij valt de Nationale Sportweek tevens 

samen met het moment waarop voor veel sportverenigingen en clubs na de 

zomervakantie het sportseizoen weer gaat beginnen.  
 

Naast een aantal eigen activiteiten ondersteunde de KNSB de vereni- 

gingen met een promotiepakket met kant-en-klare promotiematerialen.  

Dit promotiepakket bestond uit een tweetal verschillende posters (op 

pagina 24 als voorbeeld de poster ‘kom schaken!’), uit drie           
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verschillende soorten flyers ‘Schaken een meesterlijke sport’, Chessity 

(on-line schaken leren) en KNSB internetschaak. 
 

Er werden maar liefst 50.000 flyers aan de schaakverenigingen, 

regionale bonden en anderen verspreid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Maar het toppunt is natuurlijk het door de KNSB uitgegeven schaak-

kwartet met daarop maar liefst 52 verschillende schaakverenigingen, 

alsmede de ‘KNSB-ambassadeurs’ Nick Schilder en Anish Giri als de 

jokers.  
 

Om op het schaakkwartetspel te komen werd een wedstrijd voor schaak- 

verenigingen uitgeschreven, die daarmee hun plek op het schaakkwartet-

spel konden veroveren. Daarbij werd aan de verenigingen gevraagd een 

foto, afbeelding of clublogo met een stukje tekst voor een bepaald 

thema in te zenden. Aan de hand van die inzendingen werden uiteindelijk 

de verschillende thema’s voor het kwartetspel gekozen. Vervolgens 

werden er dan per thema steeds vier schaakverenigingen uitgekozen die 

hun plekje op het schaakkwartetspel kregen. Denk daarbij aan thema’s 

als Wereldkampioenen, oudste schaakverenigingen, clubgebouwen, 

openluchtschaak en nog veel meer. Een aantal voorbeelden van deze 

kwartetkaarten zijn in deze Promoot afgebeeld (hoewel ik die op pagina 

2 helaas zelf in elkaar geknutseld heb). 
 

Op de achterzijde van alle kwartetkaarten staat het beeldmerk van  

de campagne - een cartoon van de hand Diaz van de beide ‘KNSB-

ambassadeurs’ Nick Schilder en Anish Giri – afgebeeld (zie de 

afbeelding op pagina 8). 
 

De meeste lezers zullen het niet weten: SV Promotie heeft het 

promotiepakket aangevraagd en de folders zijn uitgedeeld bij de jeugd. 

Het kaartspel is geschonken aan de speler van het jaar. 

□ 
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toernooi Proost!  (*) 
Hans 

Meijer 
 

 
 

De enige keer dat ik in Rusland was werden mijn vrouw 

en ik uitgenodigd om mee te gaan naar een datsja in een 

buitenwijk van Moskou. Die middag kwam ik er achter 

dat Russen als ze een fles eenmaal opengemaakt hebben 

niet stoppen voordat alles wat er in de fles zit 

opgedronken is. En geloof me er gingen die middag heel 

wat flessen open. 

Twee ronden voor het einde van het schaaktoernooi van 

Hastings 1895 had de Rus Michael Tsjigorin afstand 

genomen van al zijn rivalen en leek het erop dat de eerste 

prijs hem niet meer kon ontgaan. Zijn belangrijkste 

rivalen Emanuel Lasker, Harry Pillsbury en Siegbert 

Tarrasch, had hij al verslagen. In de 20ste ronde trof hij 

de middenmoter David Janowski tegen wie hij ongewoon 

zwak speelde. 
 

M. Tsjigorin - D. Janowski, Hastings, 1895 
 

1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.d3 d5 4.exd5? Pxd5 5.De2? Pc6 

6.Ld2? Le7 7.0–0–0? 0–0 8.Df3?? Le6 9.Pge2 f5 

10.Dh3 Dd6 11.Pxd5? Dxd5 12.Pc3 Da5 13.a3? Het 

achtste vraagteken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13…Lxa3 14.Pb1 Lxb2+ 15.Kxb2 Da2+ 16.Kc1 Pd4 

0–1 
 

Er werd gezegd dat aan de vooravond van deze partij een 

groep bewonderaars ter ere van Tsjigorin een feestje met 

veel eten en wijn gegeven hadden. De volgende dag 

speelde Tsjigorin met een enorme  kater. Toen hij deze 

partij publiceerde zette hij acht  vraagtekens achter zijn 

16 zetten. Harry Pillsbury overvleugelde Michael 

Tsjigorin met een half punt waardoor hij, en niet 

Tsjigorin, het, volgens Garry Kasparov, belangrijkste 

toernooi van de 19de eeuw won (Michael Tsjigorin, the 

father of Russian chess, Jimmy Adams, New in Chess 

2016/1). 

In Bolivia had IM José Daniel Gemy een ronde voor het 

einde van het eerste ‘Clasificatorio Nacional de 

Mayores’ in La Paz het toernooi al gewonnen. Alejandro 

Parraga, Carlos Saavedra en Gemy besloten dit succes 

die avond alvast te gaan vieren. Saavedra haakte na wat 

biertjes af maar Gemy en Parraga, vergezeld van twee 

Paceñas, gingen stug door. De volgende morgen was 

Gemy overduidelijk nog niet de oude toen hij tegenover 

een redelijk frisse Parraga achter het schaakbord 

plaatsnam. Enkele aanwezigen waren van mening dat de 

scheidsrechter, gelet op de nogal wankele conditie van 

Gemy, in had moeten grijpen maar dat deed hij niet. 
 

José Daniel Gemy (2411) – Alejandro Parraga (2184), 

1er. Clasificatorio Nacional de Mayores Absoluto 2016, 

La Paz, Bolivia, 14-02-2016 
 

1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.c4 c6 4.Pc3 dxc4 5.a4 e6 6.Pe5 c5 

7.e3 Le7 8.Lxc4 0–0 9.0–0 Pbd7 10.Pf3 Pb6 11.Le2 

Pbd5 12.Ld2 cxd4 13.Pxd4 Ld7 14.Pxd5 Pxd5 15.e4 

Pb4 16.a5 Pc6 17.Pb5 a6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.Pd6?? Een verbijsterende zet. 18…Lxd6 Na deze zet 

had Gemy de partij natuurlijk op moeten  geven. 19.Le3 

Lc7 20.b4 Pxb4 21.Db3 Pc6 22.Dxb7 Db8 23.Lxa6 

Pxa5 24.Dxb8 Tfxb8 25.Le2 Lb5 26.Lxb5 Txb5 

27.Tad1 Pc4 28.Ld4 Le5 29.Tc1 Lxd4 30.Txc4 e5 

31.h4 h5 32.Kh2 Tb2 33.f3 Taa2 34.Kh3 Txg2 0-1 
 

En zo plaatsten Gemy en Parraga zich voor het nationale 

kampioenschap 2016 van Bolivia. Saavedra, de derde 

feestganger die de avond ervoor Gemy natuurlijk op tijd 

naar bed had moeten te sturen, viel als nummer drie 

buiten de boot. Bij winst of remise van Gemy had hij 

zich geplaatst. 

 (*)  Nee, dit artikel is niet van Hielke Kuipers! 

□ 
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bierteam Gezwets vanaf de barkruk (**) 
Hielke 

Kuipers 

 

Zoals wel vaker gebeurt, slurpend aan een biertje, werd ik afgelopen dinsdag weer belaagd door ene Rob V. Ziet 
deze persoon niet dat ik druk bezig ben om mijn net gespeelde partij met de grond gelijk te maken? In plaats van te 
winnen kiezen voor een solide remisevariant. Rob V. gedraagt zich net als een sluipmoordenaar. Hij wacht tot je 
bezig bent, onder invloed van een kleine versnapering en voorts slaat hij toe! Vanachter net als je een kansloze 
combinatie aan het berekenen ben mengt ie zich in de discussie.. “Hielke kun je nog wat schrijven voor de Promoot 
want er is nog ruimte zat”. Zijn ogen worden groter als dat van een trouwe labrador en kijkt je doordringend aan. 
Het bier doet zijn werk en voordat je je er van bewust bent heb je weer ja gezegd. En zodoende leest U weer een 
slap aftreksel over een vriendenteam dat vorig jaar gepromoveerd is naar de Promotieklasse.  
 

Aan het einde van het seizoen rest voor het bierteam altijd nog de jaarvergadering. Leden van het bierteam en ook 
de invaller van afgelopen seizoen worden uitgenodigd voor deze vergadering om het afgelopen seizoen goed te 
evalueren. Wat ging er fout, wat ging er goed. Zijn er mutaties binnen het team komend seizoen. Hebben er speler 
gefaald en moet daar adequaat op gereageerd worden met de nodige sancties. U raadt het al, het is een gegrond 
excuus om voor onze vrienden eens lekker een hapje te eten en gewoon keihard te zuipen. Dit jaar geen restaurant 
onveilig gemaakt maar was er een BBQ gepland bij huize Brinkman. Hiervoor nog dank en mijn excuses nog voor de 
dingen die ik gedaan heb waar ik echt niks meer vanaf weet. Het was gezellig en tevens liep Arjen met zijn C.V. te 
kijk want er waren geruchten over een mogelijke mutatie. 
 

Mildo is, hopelijk tijdelijk, gestopt met schaken en er moest zodoende een vervanger komen. Zoals U allen weet 
zijn vacatures voor het bierteam schaars en over het algemeen snel gevuld. Overigens moet U wel een redelijke 
C.V. hebben om een kans te kunnen maken. Theedrinkers en azijnpissers worden niet getolereerd. Arjen had een 
adequaat C.V. en heeft een jaarcontract getekend om te laten zien wat hij kan. We kijken allen uit naar zijn 
verrichtingen.  
 

Promotieklasse, het is overigens niet de eerste keer. Het is ons in het verleden ook al eens gelukt om er na één 
seizoen weer keihard uit te vliegen. Toch is het best een prestatie om met een clubje vrienden zover te komen, in 
gedachte nemend dat iedere speler van het bierteam schaken op een ander pitje heeft staan. Er zijn er die schaken 
vol overgave, er is er ook eentje die alleen zijn 7 potjes extern speelt per jaar. Overigens is deze persoon al een jaar 
of drie ongeslagen.  
 

Als U dit leest is de eerste wedstrijd al gespeeld. Uit tegen het 
vermoedelijk sterkere Promotie 2. Maar ja wat zegt rating nou op 
onderbond niveau. Het bierteam is in de loop der jaren zeker een stuk 
sterker geworden en worden sommige namen gevreesd bij de gevestigde 
orde. Er wordt immers elk jaar hard aan het bierteam getrokken om wat 
goede spelers los te wrikken voor de hogere teams. Gelukkig met weinig 
succes.  
 

Het doel dit seizoen is handhaven in de promotieklasse. Hetgeen een 
aardige kluif is gezien de tegenstand. Ook de gemiddelde rating van het 
bierteam is wat aan de lage kant. Echter is er geen team in de HSB dat 
zoveel lol beleefd als “ons derde”. En misschien is dat het juist wat ons 
een geduchte tegenstander maakt.   
 

Al met al wordt het een spannend seizoen waar hard gevochten zal 
moeten worden om lijfsbehoud. Ik nodig U allen uit om ons te volgen dit 
seizoen en sponsering via bier is altijd mogelijk en wordt aangemoedigd. 
 

Proost! 

                       (**)  Dit artikel is wel van Hielke Kuipers!   
          □ 
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partijen Twee partijen 
Max 

Kanbier 

 

Op aanraden van Jaap, wil ik bij deze mijn partij van afgelopen zaterdag (dit is geschreven op 22 
september- red.) in de Jeugd-clubcompetitie AB tegen Charlois Europort te Rotterdam en mijn partij  
van afgelopen dinsdag van de interne competitie laten zien. 
 
[ 1 ]  Max Kanbier - Joris Geene, 17-09-2016 
 

1. d2-d4 d7-d6 2. e2-e4 Pg8-f6 3. Pb1-c3 g7-g6 4. f2-f4 Lf8-g7 
5. Pg1-f3 c7-c5 6. Lf1-b5+ Lc8-d7 7. e4-e5 Pf6-g4 8. e5-e6 f7xe6 
9. Pf3-g5 Ld7xb5 10. Pg5xe6 Lg7xd4 11. Pe6xd8 Ld4-f2+ 
 

½ - ½     (12. Ke1-d2 Lf2-e3+ 13. Kd2-e1 Le3-f2+ 14. Ke1-d2 Lf2-e3+ 15. Kd2-e1 Le3-f2+ 16. Ke1-d2)  
 
[ 2 ]  Bert Ouwens - Max Kanbier, 20-09-2016 
 

1. d2-d4 d7-d6 2. e2-e4 Pg8-f6 3. Pb1-c3 g7-g6 4. f2-f4 Lf8-g7 
5. Pg1-f3 c7-c5 6. Lf1-b5+ Lc8-d7 7. e4-e5 Pf6-g4 8. e5-e6 f7xe6  
9. Pf3-g5 Ld7xb5 10. Pg5xe6 Lg7xd4  
 

½ - ½ 
 

Zoals U ziet heb ik in vier dagen tijd twee partijen gespeeld die, met 
uitzondering van het feit dat de eerste partij een zet verder gaat, 
exact gelijk zijn. Dat lijkt misschien gekker dan het is want de hele 
variant is theorie. Echter is het maar de vraag hoeveel spelers die 
theorie kennen en hoe groot de kans is dat je het in vier dagen een 
keer met wit speelt en vervolgens ook een keer met zwart?  

 
 
 
 
 

stelling na 10. … Lg7xd4 

□ 
 

 

Puzzel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Welk nummer heeft de parkeerplaats van de auto? 
En wat is het verband met schaken? 

 

( oplossing:  blz. 29 ) 
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varia 2016 Jaar van het boek 
Henk  

Alberts 

 

Het jaar 2016 is door de Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig 
Museum, Stichting CPNB, de Bijzondere Collecties UvA, de Leescoalitie, 
Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven en nog een aantal 
andere organisaties in Nederland en Vlaanderen uitgeroepen tot het 
Jaar van het boek. 
 

Doel van het Jaar van het boek is om “het boek in al zijn verschijnings-
vormen te vieren.” Daartoe worden er door bovengenoemde 
organisaties in 2016 allerlei activiteiten rond het boek georganiseerd. Zo 
zijn Nederland en Vlaanderen gastland op de Frankfurter Buchmesse, er is 
een literair benefiet in de Stadsschouwburg Amsterdam, auteurs 
openen een schrijversbos en er zijn tal van andere activiteiten in  boekhandels, bibliotheken, 
musea, scholen en culturele instellingen. Op de bijbehorende website 
www.2016jaarvanhetboek.nl staan alle activiteiten vermeld. 
 

De meest in het oog lopende activiteit was de verkiezing van het Belangrijkste Boek. Deze 
verkiezing werd op 22 april afgetrapt in De Wereld Draait Door en daarna konden tot 23 
september 17.00 uur alle Nederlanders via de site www.belangrijksteboek.nl stemmen op het 
boek of de boeken die zijzelf het belangrijkst vonden. Het kon gaan om een boek dat een 
cruciale rol speelde in iemands leven, dat indrukwekkend werd gevonden of dat het wereldbeeld 
van lezers heeft doen veranderen. In totaal werden er bijna 75.000 stemmen op ongeveer 3800 
verschillende boeken uitgebracht. 
 

Tot belangrijkste boek van Nederland werd ‘de nieuwe Bijbelvertaling’ gekozen. ‘Het Achterhuis’, 
het dagboek van Anne Frank, eindigde op de 2e plaats en ‘In de ban van de ring’ van de Engelse 
schrijver Tolkien werd 3e. Daarachter eindigde op de plaatsen 4e t/m 15e plek achtereenvolgens 
‘Kruistocht in spijkerbroek (Thea Beckman), ‘De interpretatie van de betekenissen van de Koran’ 
(Aboe Ismail), ‘De ontdekking (de hemel’ (Harry Mulisch), ‘Haar naam was Sarah’ (Tatiana de 
Rosnay), ‘Hersenschimmen’ (Bernlef), ‘De vliegeraar’ (Khaled Hosseini), ‘Alleen op de wereld’ 
(Hector Malot), ‘De donkere kamer van Damocles’ Willem Frederik Hermans), ‘Paaz’ (Myrthe van 
der Meer), ‘Jip en Janneke’ (Annie M.G. Schmidt), ‘Max Havelaar of de koffiveilingen der 
Nederlandsche Handelmaatschappy’ (Eduard Douwes Dekker), ‘De brief voor de koning’ (Tonke 
Dragt) en ‘Harry Potter en de steen der wijzen’ (J.K. Rowling). 
 

Ook wordt er door PostNL In het kader van het Jaar van het Boek een postzegelvel uitgegeven. 
Op dit  velletje Jaar van het Boek (zie afbeelding volgende pagina) staan op tien postzegels tien 
bijzondere boeken uit de Koninklijke Bibliotheek afgebeeld. En op het Achterhuis van Anne Frank 
na zijn het heel andere titels dan die uit de verkiezing van het belangrijkste boek naar voren 
kwamen.  
 

PostNL liet het velletje het Jaar van het Boek ontwerpen door grafisch ontwerper Niels Schrader, 
die een omgevallen boekenkast als uitgangspunt nam. Schrader: “In dit ontwerp zijn de boeken 
verspreid terecht gekomen in een horizontaal vlak. Als je een boekenkast laat kantelen, komen 
de boeken verspreid in een horizontaal vlak terecht. Als je daar dan van bovenaf op neerkijkt, 
ontstaat een landschap van boeken. Vergelijk het maar met een satelliet- of luchtfoto zoals je op 
Google Earth ziet. Alleen hebben nu boeken de plek van gebouwen ingenomen. Er zijn foto’s 
van boeken die bijvoorbeeld zijn opengeslagen of met een voor-, achterkant of alleen de rug van 
het boek. Er ontstaat dan een landschap van boeken, als je daar van bovenaf op neerkijkt. Dat 
noemen we tegenwoordig een bookscape”, aldus Schrader. 

http://www.2016jaarvanhetboek.nl/
http://www.belangrijksteboek.nl/
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Het velletje toont tien met 
titel en schrijver herken-
bare boeken (overzichtelijk 
gegroepeerd) en veertien 
titel- en schrijversloze 
boeken (chaotisch 
weergegeven, zoals dat  
ten gevolge van een 
kantelende boekenkast  
kan zijn.)  
 

De tien afgebeelde boeken 
op het velletje zijn op 
diversiteit geselecteerd,  
en dit zowel in genre als  
in periode. Het gaat om 
dagboeken, jeugdboeken, 
leerboeken, prentenboeken 
en literatuur.  
 

Op het velletje zijn van links 
naar rechts afgebeeld:  
1) H.N. Werkman:   
    Chassidische legende 
    (1942-1943) 
2) Jan Wolkers: Turks fruit 
    (1e druk 1969) 
3) Anne Frank:  
    Het Achterhuis (1947) 
4) Karel van Mander: Het 
    Schilder-Boeck (1604) 
5) Herman Gorter:  
    Mei (1889) 
6) H. de Roos: De 
    schippers van de 
    Kameleon (1949) 
7) Jac. P. Thijsse: Zomer    
    (1907) 
8) Spinoza: Opera Posthuma (Ethica, 1677) 
9) Max Euwe / Albert Loon: Oom Jan leert zijn neefje schaken 
10) Jacob van Maerlant: De naturen bloeme (ca 1266) 
 
De uitgiftedatum van het velletje is 12 september 2016. Het eerste velletje werd tijdens de 
opening van de Boekenparade in de Tolhuistuin in Amsterdam uitgereikt aan Eppo van Nispen 
tot Sevenaar, de voorzitter van de Stichting "2016 Jaar van het Boek".  
 

Op de tien postzegels ‘2016 Jaar van het Boek’ staat ‘Nederland 1’, bedoeld voor post tot 20 
gram met een bestemming binnen Nederland. 
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Naast het velletje van 10 postzegels is er op 12 
september ook een prestigeboekje uitgegeven.  
Het boekje bevat de tien postzegels in het kader van 
het Jaar van het Boek en uitgebreide achtergrond-
informatie.  
 

Het boekje kost € 12,45, het velletje € 7,30. 
 

              

En bij de tien afgebeelde boeken dus 
ook Max Euwe / Albert Loon: "Oom Jan 
leert zijn neefje schaken." De toelichting 
bij de schaakpostzegel:  
 

"Op een speelse, eenvoudige en 
toegankelijke wijze brengen de auteurs 
Max Euwe (1901-1981) en Albert Loon 
de geheimen en grondbeginselen van 
het schaakspel stapsgewijs in 19 
hoofdstukken onder de aandacht van 
vooral jongere aspirant-schakers. Dit 

aantrekkelijke instructieboek is in 1935 verschenen. Bij iedere herdruk (25e druk is gepasseerd) 
wordt de tekst steeds bijgesteld en aangepast. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

 

 

 

 

Attentie… 
 

Als U gaat analyseren in "onze" 
barruimte, kijk dan wel  

goed uit waar U gaat zitten! 
 

Aan de andere kant,  
als U ècht van  

Uw tegenstander  
af wilt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Euwe
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Oplossingen problemen  (blz. 9) 
 
 
 

 

Stelling 1   Sam Collins - Nigel Short, 
  Birmingham 2016 
 

1. Dxh5!  gxh5,  2. Lxh7+  Kh8,  
3. Pexf7+  Txf7,  4. Pxf7+  Kxh7,  
5. Pxd8  1-0 

  
Stelling 2  Kent Angskog - Cristi Machidon, 
  Bergamo Open 2016 
 

1. Txh5!  Txh5,  2. Dxg4+  Kh6,  
3. Dxh5+  Kxh5, 4. Th1+  Kg4,  
5. Pf1 (dreigt Th4#)  De7,  
6. Th3  1-0   (7. Ph2#)  
 
  

Stelling 3       Hou Yifan - James Jackson, 
  Isle of Man 2016 
 

1. Ph5+!  gxh5  (1. … Kh8, 2. Dxf8+ Txf8, 3. Txf8#)  
    (1. … Kg8, 2. Pf6+ en snel mat), 
2. Lh6+!  Kxh6/Kg6   
        (2. … Kg8/Kh8, 3. Dxf8+ Txf8, 4. Txf8#), 
3. Df6# 
 
 
 

 

Stelling 4  Ivan Sokolov - Sayanta Das, 
  Dubai Open 2016 
  

1. e6+ Pxe6, 2. Tf5+ Kg6,  
3. Txe6+ 1-0  
 (3. … Kxf5, 4. Pd4+ Kg4, 5. h3+ Kh5,  
  6. g4+ Kh4, 7. Th6#) 
 

 

Stelling 5   Vassili Ivantsjoek - Zoltan Almasi, 
  Capablanca Memorial 2016 
 

1. Txg7+  Kh8  (1. … Kxg7, 2. Dc7+ en snel mat),  
2. Txg4  hxg4,  3. De5+ Kg8,  
4. Dxe6+  Kh8,  5. De5+  Kg8,  
6. Dxd5+  0-1 (snel mat) 
 
 

 

Stelling 6  Jens-Uwe Maiwald - Aleks.Mista, 
  Bundesliga 2016  
 

 1. … Pf3+, 2. gxf3 Th1+ 1-0 
 (3. Pxh1 Dh2+,  4. Kf1    gxf3,  
  5. Pg3   Dh1+,  6. Pxh1 Txh1#) 
 

(NB: zet 1 en 2 kunnen ook worden verwisseld: 
 1. … Th1+, 2. Pxh1 Pf3+ etc.) 
  

Stelling 7  Natalia Pogonina - Kateryna Lagno, 
  Russisch vr. teamkamp., Sotsji 2016 
 

1. … Txc6+, 2. dxc6 (2. Df7+ Tc7, 3. Dxg8 Dc1+ 4. 
Txc1 Txc1#) Lh2+,  
 3. Kxh2 Dxf5, 4. Txb6 Dxf2 0-1  

 

Stelling 8   David Quinn - Declan Shafi, 
  Glasgow 2016  
  

1. … De7!  0-1  
 (want zwart blijft een stuk voor;  
  2. Txe7 Txd1#) 

 
 

Kort maar krachtig  (blz. 1) 
 

[ A ] 1. Dd3!  1-0 (1. … Txd3, 2. Ta8+ Dd8, 3. Txd8+ Txd8, 4. Txd8# 

[ B ] 1. Tf5!  1-0 (wegens dreiging 2. Db8+) 

[ C ]  1. Dxd7! Txd7  (1. … Txc2, 2. Dxc8+ Txc8, 3. Txc8+ Dd8, 4. Txd8#), 
 2. Txc8+ Td8, 3. Txd8+ Dxd8, 4. Lb7  1-0  (5. Tc8) 

 
 

Parkeerplaats-puzzel   (blz. 24) 
 

Het nummer van de parkeerplaats is 87. 
En het verband met schaken? Bekijk de situatie ook eens van de andere kant… 
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Agenda t/m december 2016 
 
 
 

oktober 2016 

za 15 okt 13e Breugemtoernooi   

di 18 okt [6]  periode 1 - ronde 6   

do 20 okt  
SHTV 3 

Botwinnik 5 
- Promotie 4 
- Promotie 7 

ma 24 okt  WSC 2 - Promotie 3 

di 25 okt [7]  periode 1 - ronde 7   

do 27 okt  DD 6 - Promotie 5 
 
 

november 2016 

di 1 nov [8]  periode 1 - ronde 8 
Promotie 2 
Promotie 4 
Promotie 6 

- DSC 4 
- Novelty Destroyers 1 
- Lierse 1 

za 5 nov  LSG 3 - Promotie 1 

di 8 nov 
[9]  periode 1 - ronde 9 

+ invitatie-zeskamp ronde 1 
  

di 15 nov [10]  periode 1 - ronde 10   

di 22 nov [11]  periode 1 - ronde 11 
Promotie 3 
Promotie 5 
Promotie 7 

- DSC 4 
- Scheve Toren 2 
- Lierse 3 

za 26 nov  Promotie 1 - Caissa 5 

ma 28 nov  
WSC 3 

Schaakhuis 3 
- Promotie 4 
- Promotie 6 

di 29 nov kampioenschap snelschaak   
 

 
 

december 2016 

di 6 dec [12]  periode 2 - ronde 1   

ma 12 dec  
RSC-Belgisch Park 1 

DSC 7  
- Promotie 2 
- Promotie 5 

di 13 dec [13]  periode 2 - ronde 2 Rijswijk 5 - Promotie 7 

za 17 dec  Wijker Toren 2 - Promotie 1 

ma 19 dec  Schaakhuis 2 - Promotie 3 

di 20 dec 
[14]  periode 2 - ronde 3 

+ invitatie-zeskamp ronde 2 
  

di 27 dec oliebollentoernooi   
 
 


