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 Van de redactie 

Ton de Vreede  

Het is bijzonder verheugend dat onze club 
een nieuwe sponsor heeft voor het club-
blad.  Na langdurig onderhandelen hebben 
wij het bedrijf Nashuatec bereid gevonden 
voor tenminste een jaar “Rotterdamchess” 
te bekostigen. De redactie is hier bijzonder 
dankbaar voor. 
Middels deze ruimhartige sponsor zijn wij 
weer in staat het clubblad qua volume en 
oplage op het oude niveau terug te bren-
gen. Ik spreek hierbij reeds de hoop uit dat 
het niet bij een jaar zal blijven. 
 
Ook verheugend is het toetreden van Hans 
Christen tot het redactieteam. Het werd 
tijd dat er weer eens nieuw  “bloed” bij 
kwam. Plezierig is tevens dat de nieuwe 
teamcaptain van het vijfde, Arthur Ed-
wards, zijn eerste bijdrage heeft geleverd.  
Tenslotte is het clubblad  in de eerste 
plaats toch een cluborgaan en in het 
verlengde daarvan is het voor en van de 
leden.  
 
U zult ongetwijfeld in de eerste tien pagi-
na’s een overbekende bijdrage missen. 
Juist, de verslagen en partijen van het eer-
ste team. Immers de meesterklassecompe-
titie start in februari 2000. We hopen in 
het maartnummer u weer te kunnen laten 
genieten van onze trouwe supporter Henny 
Vijgeboom en natuurlijk de partijen van 
het eerste. Elders in dit nummer kunt u 
lezen over het hoe en waarom  van de 
nieuwe competitie opzet. 
 
Maar we worden meer dan ruimschoots 
gecompenseerd door een wel zeer bijzon-

dere bijdrage van Maarten de Zeeuw.  Uit 
het verre Tashkent komt een fraai artikel 
over de tovenaar uit Riga, Michail Tal. 
Vol met nieuwe historische feiten en  10 
nog nimmer gepubliceerde partijen van 
Tal. 
Een unicum dus. Maarten heeft ons be-
loofd dat zijn  jacht nog steeds niet beëin-
digd is en hij zal ons in de toekomst op de 
hoogte  houden van zijn vorderingen 
 
Ook enkele bijdragen over toernooien, die 
tijdens de afgelopen zomer gespeeld zijn, 
worden door onze leden toegelicht m.b.v. 
analyses. De intentie is ook, dat tijdens de 
meesterklassecompetitie de vroegere in   
“Volmachess” zo mooie en leerzame ana-
lyses weer gaan terugkeren. 
 
Na veel duwen en trekken, het gaat helaas 
nog steeds niet vanzelf, is de redactie er 
weer in geslaagd een lezenswaardig club-
blad te produceren. Zij hoopt dat u de in-
houd kunt waarderen. 
Vanaf deze plaats wenst het hele redactie-
team u  prettige kerstdagen en een voor-
spoedige jaarwisseling toe.Wij zien ieder-
een weer terug in de volgende EEUW. 
 
Het wordt nog wel even spannend met de 
overgang naar het jaar 2000. Maar we 
kunnen niet allemaal naar de Maladiven 
vluchten.  Dus blijven we maar hier en 
kunnen wij onze tijd met het prachtige 
schaakspel  doorkomen.   
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Helpers weg! De strijd ontbrandt in februari 

Henny Vijgeboom 

Ongetwijfeld zal de onvermoeibare team-
captain Ton de Vreede in dit december-
nummer een kolommetje of vier wijden 
aan de vanaf februari losbrandende  mees-
terklasseslagwisselingen van ons eerste 
tiental. Zal het genoeg wedstrijdpunten 
bijeensprokkelen om de play-offs te halen 
of zal het met minder moeten doen? Ik 
vrees dat ook Ton zich niet aan een voor-
spelling zal durven wagen. Ons vlaggen-
schip hoopt de wind goed in de zeilen te 
krijgen. Aan oefenwedstrijdjes in de eerste 
klasse denkt de bemanning dan ook maar 
niet… 
 
Vier mogelijkheden: 
 
1) ’s Lands schaakwereldje komt op zijn 

kop te staan na het behalen van onze 
19de nationale titel. De wonderen zijn 
dat wereldje nog niet uit. Immers, 
voor het ingaan van het seizoen 
1972/1973 orakelde het toenmalige 
Schaakbulletin dat Charlois degrada-
tiekandidaat nr. 1 was. De “underdog” 
zegevierde evenwel glorieus. Bij de 
start van het seizoen 1973/1974 werd 
de ploeg uit Rotterdam-Zuid door dat-
zelfde gerenommeerde tijdschrift als 
titelkandidaat nr. 1 gezien. De degra-
datie kwam geruisloos tot stand. Te-
veel pils, geconsumeerd door teveel 
reuzentankers (zoals zij zich triomfan-
telijk noemden), lag aan het dramaatje 
mede ten grondslag. Lichte waar-
schuwingen van de teamleider (ene 
H.V.) hadden geen zoden aan de Char-
loise Lagedijk gezet. Overigens had 
het team ook al in 1969 (zonder Hei-
neken als “sponsor”) de landstitel be-
haald. 

 

2) Rotterdam bereikt met vallen, opstaan 
en wat geluk de play-offs. Volgens de 
gemiddelde Elo-rating zou het de 5de 
plaats moeten worden. 

3) Een door onverwachte tegenslagen 
versus “zwakkere” opponenten ver-
kregen staanplaatsje in de grauwe 
middenmoot, of zelfs nr. 8. 

4) Degradatie, nr. 9 of nr. 10, al dan niet 
door de “schuld” van anderen, zoals 
we op de rouwdag van 25 april be-
weenden. 

 
Oorlogssterkte  
De mogelijkheden 1 en 2, ervan uitgaande 
dat Rotterdam steeds op volle oorlogs-
sterkte zal kunnen opereren. Een griepje of 
een zwangerschapje is zo opgelopen… 
Opnieuw degradatie zou het moreel van 
het team weleens kunnen schaden. Dit 
scenario zal de ploeg niet aantrekken. Het 
boetekleed dan misschien wel. 
 
Nieuwe opzet 
De nieuwe competitieopzet heeft zowel 
voor- als nadelen (financieel). Per week-
einde zullen twee ronden bij landelijke 
dagbladen gespeeld worden, t.w. in res-
pectievelijk Amsterdam, Enschede, Leeu-
warden en Rotterdam. De slotronde vindt 
plaats in Utrecht. 
Uw vliegende reporter ziet al, met pijn in 
de portemonnee, helikopter- en hotelkos-
ten op zich afkomen. Maar dat het altijd  
een belevenis is, positief of negatief,  “ons 
Rotterdam” bezig te zien, staat in elk geval 
vast. 
De tegenstanders zijn achtereenvolgens: 
Magnus BSG (Bussum), Amstelveen, LSG 
(Leiden), Panfox (Breda), ESGOO (En-
schede), Utrecht, SMB (Nijmegen), Gro-
ningen en HSG (Hilversum). 
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Meesterklasse 

Ton de Vreede 

Na vele jaren van ploegen en zaaien is het 
er toch uiteindelijk van gekomen. De 
hoogste schaakcompetitie klasse krijgt een 
andere en moderne opzet. Voorlopig is het 
nog een slechts voor een jaar. Daarna zul-
len wij gaan evalueren, maar hopelijk 
blijft het in deze vorm overeind staan. 
 
De klachten over de publiciteitswaarde 
van de Meesterklasse waren en zijn duide-
lijk.  
Een wedstrijd per maand kan geen enkele 
krantenlezer boeien, immers het verloop 
van deze competitie is maar heel moeilijk 
te volgen.  In het verlengde hiervan zijn 
ook nauwelijks sponsors te vinden die de-
ze competitie publicitair aantrekkelijk 
voor hun bedrijf vinden. 
Bovendien wordt in bijna alle landen de 
competitie in een centrale vorm gespeeld. 
Of men speelt de competitie in een paar 
maanden met een centrale plaats of ver-
deeld over een paar clubs, of zelfs als een 
gesloten toernooi in maximaal twee we-
ken.  
 
De voormalige hoofdwedstrijdleider van 
de KNSB, Cor Roet, had na enige tijd lob-
byen alle teamcaptains van de toenmalige 
Hoofdklasse bij elkaar geroepen voor een 
vergadering over dit onderwerp, locatie 
was destijds de bekerfinale gespeeld in 
Rotterdam-Zuid bij Sjah-Mata. 
De voornaamste bezwaren waren destijds; 
men wilde een binding houden met het 
eerste team voornamelijk tijdens de thuis-
wedstrijden natuurlijk, men vond het te 
kostbaar, men wilde gewoon niet verande-
ren !?? De eindstemming was 6 – 4  voor 
handhaving van de competitievorm zoals 
op dat moment gespeeld werd.  
Dat was heel jammer en een gemiste kans.  
Dit voorstel werd derhalve enige jaren in 
de luwte geparkeerd om in dit voorjaar 
weer te voorschijn gehaald te worden voor 
een tweede en betere poging. 

Onder coordinatie van het bureau Schaak 
Topsport waren het Lex Jongsma en Ger-
ben van Maanen die de draad weer opna-
men. Het nieuwe in het idee was dat er 
naar een mogelijkheid gezocht moest wor-
den die de competie de garantie zou kun-
nen geven, dat er ook werkelijk voldoende 
publiciteit aan gegeven zou gaan worden. 
Men kwam toen op de uitstekende gedach-
te om naar de bron zelf toe te gaan; name-
lijk de nieuwsbladen. Ik kan u verzekeren 
dat dit niet zo eenvoudig was. Achteraf 
lijkt alles simpel en vanzelfsprekend maar 
er is heel wat af onderhandeld. 
 
In het voorjaar kwamen in twee vergade-
ringen de teamcaptains van de Meester-
klasse  in Utrecht bijeen. Van de KNSB 
waren daarbij aanwezig Herman Hamers 
(voorzitter) en Arthur Schuering (hoofd-
wedstrijdleider). De insteek van bijna alle 
teams was in eerste instantie positief.  
Maar toen het uur-u naderde kwam bij een 
aantal clubs de oude bezwaren weer bo-
vendrijven. Uiteindelijk werd de score nu 
6 – 4 voor de wijziging en nieuwe uitvoe-
ring. Toch nog steeds niet zo overtuigend.  
Enige weken later werd op de bondsraad 
het voorstel bekrachtigd. 
 
Het voorstel betreft de volgende punten: 
1. de competitie wordt centraal in 4 

weekends gespeeld  (zaterdag + zon-
dag), ieder weekend op een andere lo-
catie  

2. de laatste ronde wordt bij een club 
ondergebracht (behoeft geen Meester-
klasse team te zijn) 

3. de ronden zullen zo min mogelijk sa-
menvallen met de KNSB-competitie, 
meer publiek dus (ook werd afgestemd 
met de Duitse Bundesliga, omdat veel 
profs daar ook spelen) 

4. de competitie wordt in maximaal in 
een periode van 4 maanden gespeeld 

5. de locaties zullen de kantines zijn van 
grote dagbladen 
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6. de betreffende dagbladen zeggen toe, 
meer dan voldoende aandacht aan dit 
evenement te geven (gedacht wordt 
aan een hele pagina op bijvoorbeeld de 
dinsdag na de ronde, dit i.v.m. voet-
ballen). 
            

Er kwamen maar liefst 7 toezeggingen 
binnen, namelijk de volgende: 
Leeuwarder Courant, Dagblad van het 
Noorden, De Tubantia/Twentenaar, De 
Stem, De Telegraaf, Algemmen Dagblad, 
Limburgs Dagblad. Ook waren er nog se-
rieuze onderhandelingen met de NRC, 
maar nadat het AD had toegezegd verviel 
deze optie. 
 
Na al dit moois zijn er natuurlijk ook nog 
wel wat nadelen op te noemen. Bijvoor-
beeld;  men is een heel weekend van huis, 
dit geldt vooral voor de niet profs, de ver-
blijfkosten nemen toe, ondanks een forse 
tegemoetkoming van de KNSB, inschrijf-
gelden worden flink verhoogd. 
 

Tenslotte volgt hieronder nog het speel-
schema voor ons eerste team. 
 
Amsterdam–DeTelegraaf 
Za 05 feb MagnusBSG-Rotterdam 
Zo 06 feb Rotterdam-Amstelveen 
 
Enschede–DeTubantia/Twentenaar 
Za 26 feb LSG-Rotterdam 
Zo 27 feb Rotterdam-Panfox 
 
Leeuwarden–LeeuwarderCourant 
Za 18 mrt ESGOO-Rotterdam 
Zo 19 mrt Utrecht-Rotterdam 
 
Rotterdam–AlgemeenDagblad 
Za 29 apr Rotterdam-SMB 
Zo 30 apr Groningen-Rotterdam 
 
????-????? 
Za 20 mei Rotterdam-HSG 
 
Breda–Playoffs(Panfox) 
Do 01 juni ½-finale  
Vr 02 juni finale
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CIOB/Groothoofd–Rotterdam 2 

René van Hassel 

 
Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. 
Anders kan ik het niet zien. Na 3 jaar eer-
ste klasse mogen we dit jaar proberen het 
verloren gegane terrein te heroveren. Ge-
volg van de degradatie was wel dat de 
teamsamenstelling van 10 naar 8 spelers 
moest worden ingekrompen hetgeen de 
nodige hoofdbrekens kostte voor de team-
leiders en het bestuur. Nieuw dit seizoen 
zijn daarnaast Leo Kerkhoff en Gabriel 
Smit, waardoor we dit jaar sterker zijn dan 
ooit. 
 
De eerste ronde mochten we meteen tegen 
een van de sterkste tegenstanders: CI-
OB/Groothoofd. Hoewel ze hun sponsor 
zijn kwijt geraakt, spelen er nog dezelfde 
namen als vorig seizoen, toen ze derde 
werden en promotie net mis liepen. We 
waren dus gewaarschuwd. Als voorzorg-
maatregel werd daarom Taha Yasen opge-
roepen die als taak had Gozewijn van 
Laatum af te stoppen. Op papier waren 
daardoor twee gelijkwaardige teams ont-
staan en beloofde het een spannende mid-
dag te worden. En dat werd het ook! 
 
Nadat Gabriel gemakkelijk had aange-
toond minstens een klasse beter te zijn dan 
zijn tegenstander en ons op voorsprong 
had gezet, werd Michiel uit zijn lijden ver-
lost na een moeilijke middag te hebben 
beleefd. Michiel kwam niet in zijn spel en 
speelde een ongelukkige partij. Vlak daar-
na won Edwin zijn partij, omdat zijn te-
genstander de openingsproblemen niet kon 
oplossen en steeds meer pionnen achter 
kwam. Een keurige, degelijke overwin-
ning. Leo moest even later echter zijn ko-
ning omleggen, nadat er in het middenspel 
iets fout was gegaan. Hij kwam namelijk 
uitstekend uit de opening en leek een mooi 
debuut te gaan maken na de stille jaren. 
Helaas, een partij is nooit gespeeld voor de 
laatste zet is gespeeld en de nederlaag was 
een feit. Dit was echter nog niets vergele-

ken met hetgeen Eddy overkwam. Na zijn 
tegenstander finaal overspeeld te hebben 
en de overwinning voor het oprapen leek, 
haalde Eddy de 40e zet niet en ging door 
zijn vlag: 3 – 2 voor Groothoofd. Zuur, 
heel zuur en een zeer onverdiende achter-
stand. Toen ook David er niet in slaagde 
zijn beter staande stelling te winnen en 
moest berusten in remise, leek het er even 
somber uit te zien. Gelukkig won Alexan-
der dankzij zijn feilloze techniek het eind-
spel en hield Taha Yasen knap remise, 
waardoor het 4 – 4 werd en de schade 
meeviel. Op zich ook geen slecht resultaat, 
maar achteraf overheerste bij iedereen toch 
het gevoel dat er meer had ingezeten en 
dat tegenover de tegenvallers geen mee-
vallers stonden. Maar ja, laten we hopen 
dat in de volgende rondes het geluk deze 
keer aan onze zijde is. Aan het eind van 
het seizoen is het aantal meevallers toch 
vaak even groot als het aantal tegenvallers. 
Bovendien is de competitie nog lang en 
hebben we alles nog zelf in de hand. 
 
wit : Mohamad Taha Yasen  
zwart : Gozewijn van Laatum  
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 
0-0 6.Le3 c5 7.d5 e6 8.Dd2 exd5 9.cxd5 
Te8 10.Lb5 Pbd7 11.g4 a6 12.Le2 b5 
13.h4 h5 14.g5 Ph7 15.Ph3 Pe5 16.Pf2 
Ld7 17.f4 Pc4 18.Lxc4 bxc4 19.0-0 Tb8 
20.De2 Da5 21.Tfc1 Tb7 22.Tc2 Teb8 
23.Lc1 Ld4 24.Dxc4 Tb4 25.Dd3 La4 
26.Te2 Lb3 27.Df3 Lc4 28.Td2 Tb3 
29.Tc2 T3b7 30.Kg2 Pf8 31.Pfd1 Lb3 
32.Te2 Lxd1 33.Pxd1 Tb3 34.axb3 Dxa1 
35.Tc2 Da2 36.Dd3 Dxb3 37.Dxb3 Txb3 
38.Ld2 Pd7 39.Lc3 Lxc3 40.Txc3 Tb4 
41.Kf3 Pb6 42.Ta3 Pc4 43.Txa6 Pd2+ 
44.Ke3 Pxe4 45.Pc3 Pg3 46.Kf3 Pf5 
47.Ta8+ Kg7 48.Pe4 Pxh4+ 49.Ke3 Pf5+ 
50.Kf3 Tb3+ 51.Kf2 Pe3 52.Pxd6 Pxd5 
53.Pe8+ Kh7  
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WyyyyyyyyX 
xIaAaJaAax 
xaAaAaBaGx 
xAaAaAaBax 
xaAbDaAhBx 
xAaAaAhAax 
xaCaAaAaAx 
xAhAaAmAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
54.Td8 Txb2+ 55.Kf3 Tb3+ 56.Kf2 
Tb2+ 57.Kf3 Tb3+ 58.Kf2 
1/2-1/2 
 
wit :  Remco van Vaalen 
zwart :  Alexander van Beek 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0-0 
5.Pc3 d6 6.e4 e5 7.Pge2 Pbd7 8.0-0 Te8 
9.d5 a5 10.h3 Pc5 11.Le3 Ld7 12.b3 c6 
13.dxc6 Lxc6 14.Dc2 Tc8 15.Tfd1 De7 
16.Tac1 Df8 17.a3 a4 18.bxa4 Ta8 
19.Lxc5 dxc5 20.Tb1 Ted8 21.Txd8 
Dxd8 22.Pb5 Da5 23.Pec3 Pd7 24.Db3 
Pf8 25.Pd5 Pe6 26.Pbc3 Lf8 27.Db6 Pd8 
28.Dxa5 Txa5 29.Pb6 Ta6 30.Lf3 Lh6 
31.Lg4 Ld2 32.Td1 Lxc3 33.Txd8+ Kg7 
34.Pd5 Ld4 35.Ld1 Lxa4 36.Lxa4 Txa4 
37.Tb8 Txc4 38.Txb7 Tc1+ 39.Kg2 Tc2 
40.g4 Txf2+ 41.Kg3 Ta2 42.g5 Txa3+ 
43.Kg2 c4 44.Tc7 c3 45.Tc8 h6 46.h4 
hxg5 47.hxg5 Ta1 48.Kh3 Th1+ 49.Kg4 
Tg1+ 50.Kh4 Lf2+ 51.Kh3 Le1 52.Pf6 
Txg5 53.Pe8+ Kh6 54.Pd6  Tg3+ 55.Kh2 
Tf3 56.Tc7 Kg7 57.Kg1 Tf4 58.Pe8+ 
Kh6 59.Pd6 Ld2 60.Kg2 Kg5 
0-1 
 
wit : Leo Kerkhoff 
zwart : Berend  Eikelboom 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Pc6 4.d4 exd4 
5.Pxd4 Lb4 6.Pxc6 bxc6 7.Ld3 d6 8.0-0 
h6 9.Ld2 0-0 10.Df3 Te8 11.Tae1 Tb8 
12.a3 Lc5 13.b4 Ld4 14.Pe2 Le5 15.Lf4 
Lg4 16.De3 Lxe2 17.Txe2 Lb2 18.Td1 
Pd5 19.Dg3 Pc3 20.Lxh6 Pxe2+ 21.Lxe2 
Df6 22.Lg5 Dg6 23.Ld3 f6 24.Ld2 Dxg3 
25.hxg3 Lxa3 26.Ta1 Lxb4 27.Lxb4 
Txb4 28.Txa7 Tb1+ 29.Kh2 Te7 
30.Ta8+ Kf7 31.Td8 Tb4 32.f4 g6 33.g4 
f5 
0-1 
 
wit : Rene Krul 

zwart : Michiel Besseling 
commentaar Michiel Besseling 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Pc6 
5.c3 Pf6 6.h3 e5 7.dxe5 Pxe5 8.Pf3 Ld6 
9.Pxe5 Lxe5 10.0-0 0-0 11.Pd2 Lc7 
12.Te1 b6 13.Pf1 Lb7 14.Le3 Pe4 15.Ld4 
Dh4?! 
15...f5 
16.Dg4 Dxg4 
16...Dh6 17.Pe3 
17.hxg4 Tad8 18.f3 Pc5?? 19.Lxc5 bxc5 
20.Te7+- Tc8 
20...Lb6 21.Txb7 c4+ 22.Txb6+- 
21.Lf5 Lc6 22.Lxc8 Txc8 23.Td1 Kf8 
24.Te2 Td8 25.c4 dxc4 26.Txd8+ Lxd8 
27.Pe3 Lb5 28.Tc2 Lf6 29.Pxc4 Ld4+ 
30.Kf1 h6 31.b3 g6 32.Ke2 f6 33.Kd3 a5 
34.a4 La6 35.Kd2 Ke7 36.Pxa5 Kd6 
37.b4 
1-0 
 
wit : Eddy Visser 
zwart : Wijnand den Dekker 
commentaar Eddy Visser 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d3 d6 4.g3 g6 5.Lg2 
Lg7 6.0-0 e6 7.Te1 Pge7 8.c3 0-0 9.Pbd2 
b5 10.h4 a5  
Beter is b4, omdat Dc2 op bxc3 bxc3 en 
Pb4! faalt. 
11.a4 Tb8 12.axb5 Txb5  
+= want a5 is zwak. 
13.Pc4 Tb8 14.Lf4 e5 15.Lc1 Le6 16.Pg5 
Lxc4 
Beter was h6, nu krijgt wit het loperpaar 
en koningsaanval. 
17.dxc4 Dc7 18.h5 Lf6 19.hxg6 hxg6 
20.Df3 
Om Kg7 waarop Ph7 komt te voorkomen. 
20...Lg7 21.Dg4 Pd8 22.Dh4 Te8 23.Lh3 
Pec6 24.Dh7+ Kf8 25.Te3 Lf6 26.Tf3 
Ke7 27.Txf6 Kxf6 28.Dh4 Kg7 29.Dh7+ 
Kf6 30.Dh4 Kg7 31.Ph7 
 



 Rotterdamchess, jaargang 19, december 1999 Pagina 8  

WyyyyyyyyX 
xAcAdCaAax 
xaAfAaBgJx 
xAaDbAaBax 
xbAbAbAaAx 
xAaHaHaAlx 
xaAhAaAhKx 
xAhAaAhAax 
xiAkAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
Hier ging ik door de vlag, omdat ik dacht 
dat we nog allebei bijna een minuut had-
den. Er dreigt winnend Dh6 en mat, dus f6 
Dh6 Kf7 Pg5 en damewinst of Dh6 Kg8 
Dxg6 Dg7 Dxe8 torenwinst. 
0-1 
 
wit : Arthur Plantfeber 
zwart : Gabriel Smit 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Lb5+ Ld7 4.Lxd7+ 
Dxd7 5.Pf3 Pxd5 6.0-0 Dg4 7.h3 Dh5 
8.d4 e6 9.Pe5 Dxd1 10.Txd1 Pd7 
11.Pxd7 Kxd7 12.c4 Pf6 13.Pc3 Lb4 
14.Pe2 Thd8 15.a3 Le7 16.b4 c6 17.Pc3 
b6 18.Lf4 Kc8 19.b5 cxb5 20.Pxb5 Kb7 
21.c5 a6 22.Pd6+ Lxd6 23.Lxd6 Pd5 
24.Tab1 b5 25.Tb3 Kc6 26.Tdb1 Td7 
27.Tg3 g6 28.Tf3 h5 29.Tfb3 Tb7 30.Kf1 
a5 31.Ke1 b4 32.axb4 axb4 33.T1b2 Ta4 
34.f3 Tba7 35.Ke2 Ta1 36.Kd3 Td1+ 
37.Ke4 f5+  
0-1 
 
wit : David van der Hoeven 
zwart : Arjan van der Leij 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 
c5 6.Pf3 a6 7.Le3 Pc6 8.Dd2 b5 9.dxc5 
Pxc5 10.Ld3 b4 11.Pe2 Dc7 12.0-0 Lb7 
13.Ped4 Pxd4 14.Pxd4 Pe4 15.De2 Lc5 
16.Pb3 Lxe3+ 17.Dxe3 Tc8 18.a3 bxa3 
19.Txa3 0-0 20.Tfa1 f6 21.Pd4 Tce8 

22.exf6 Txf6 23.Lxa6 Lxa6 24.Txa6 e5 
25.fxe5 Dxe5 26.Txf6 Dxf6 27.Td1 Dg6 
28.Pf3 Pf6 29.Dd3  
1/2-1/2 
 
wit : Jan-Jaap Janse 
zwart : Edwin Vreugdenhil 
1.d4 Pf6 2.Lg5 d5 3.Lxf6 exf6 4.c4 dxc4 
5.e3 Le6 6.Pc3 Lb4 7.Da4+ Pc6 8.Td1 
Dd5 9.Td2 Lxc3 10.bxc3 0-0 11.f3 f5 
12.Tb2 Pe7 13.Tb5 Dc6 14.Db4 Pd5 
15.Db2 b6 16.e4 fxe4 17.fxe4 
 WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xbAbAaBbBx 
xAbFaEaAax 
xaIaDaAaAx 
xAaBhHaAax 
xaAhAaAaAx 
xHlAaAaHhx 
xaAaAmKjIx VuuuuuuuuU 
 
17...Pxc3 18.Te5 Pxe4 19.Dc2 Pd6 
20.Le2 Ld5 21.Pf3 Tae8 22.0-0 f6 
23.Th5 Le4 24.Dd1 g6 25.Th3 Kg7 
26.Dd2 Pf7 27.Df4 Lf5 28.g4 Te4 29.Dd2 
Txg4+ 30.Tg3 Txg3+ 31.hxg3 b5 32.Ph4 
Le4 33.g4 Pg5 34.De3 Dd6 35.Pg2 Td8 
36.Td1 c6 37.d5 cxd5 38.Dxa7+ Td7 
39.De3 d4  
0-1 
 
CIOB/Groothoofd   - Rotterdam 2     4-4 
G.P.M.van Laatum  - M.Taha yasen    ½-½ 
R.D.van Vaalen    - A.van Beek      0-1 
B.Eikelboom       - L.J.M.Kerkhoff  1-0 
R.V.Krul          - M.T.Besseling   1-0 
W.den Dekker      - E.M.Visser      1-0 
A.R.Plantfeber    - G.Smit          0-1 
A.v/d Leij        - D.A.v/d Hoeven  ½-½ 
J.J.Janse         - E.R.Vreugdenhil 0-1 
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Eindelijk winst! 

Edwin Vreugdenhil 

Negen wedstrijden al moest Rotterdam 2 
het zonder overwinning stellen. In de vo-
rige wedstrijd, de eerste van dit nieuwe 
seizoen, pakten we voor het eerst sinds 
lange tijd een punt. Dat smaakte naar 
meer! 
 
De tweede ronde bracht Charlois Euro-
poort naar ons toe. Er gebeurde het vol-
gende. 
Onze eerste bordspeler Leo Kerkhoff won 
in een koningsindiër zonder c4 van Ben 
Boog. 
Alexander van Beek rolde als een stoom-
wals over de kansloze John vd Laar heen. 
Gabriel Smit deed met zwart de deur ste-
vig op slot en dwong zijn tegenstander in 
remise te berusten. 
Ook Eddy Visser volgde deze tactiek. Met 
behulp van een echte “stone wall” zette hij 
Matthieu Middelkoop zodanig voor het 
blok, dat deze genoegen met remise moest 
nemen. 
Zelf speelde ik tegen John Leer. Ondanks 
een dubieuze opening kon ik uiteindelijk 
toch de partij naar me toe trekken en wist 
in tijdnood een kwaliteit te winnen. 
David van der Hoeven zorgde voor de 
derde zwarte remise tegen Gijsbert Ka-
merman. 
Henny Versteeg had geen kind aan Cor de 
Wit. Toen Henny met een kwaliteit en vier 
pionnen meer ook nog een volle toren 
kreeg hield zijn tegenstander het eindelijk 
voor gezien. 
Met de tussenstand van 5,5 – 1,5 was de 
winst een feit! Het feest kon echter niet 
meteen gevierd worden. Michiel Besseling 
was nog in hevige strijd verwikkeld met 
Paul Batenburg. Hij had de ondankbare 
taak een dame-eindspel met een pion min-
der te verdedigen en moest zich na 68 zet-
ten uiteindelijk verloren geven. 
 
De eindstand 5,5 – 2,5 werd vervolgens 
nog uitbundig gevierd in het café. Met 

goede moed zien we de rest van het sei-
zoen tegemoet! 
 
wit : Ben Boog 
zwart : Leo Kerkhoff 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 O-O 
5.O-O d6 6.c3 Pbd7 7.Dc2 e5 8.dxe5 
dxe5 9.Td1 Te8 10.e4 Lf8 11.Pbd2 b6 
12.Pc4 De7 13.Lg5 h6 14.Lxf6 Dxf6 
15.Pe3 c6 16.a4 Lc5 17.Dd2 Pf8 18.b4 
Lxe3 19.Dxe3 Lg4 20.h3 Lxf3 21.Lxf3 
Kg7 22.a5 Tab8 23.axb6 axb6 24.Ta6 h5 
25.Le2 h4  
 WyyyyyyyyX 
xAcAaCdAax 
xaAaAaBgAx 
xIbBaAfBax 
xaAaAbAaAx 
xAhAaHaAbx 
xaAhAlAhHx 
xAaAaKhAax 
xaAaIaAmAx VuuuuuuuuU 
 
26.Lg4 hxg3 27.fxg3 Ted8 28.Tf1 De7 
29.Txb6 Txb6 30.Dxb6 Td3 31.Dxc6 
Txg3+ 32.Kh2 Te3 33.Dc4 Pe6 34.Lxe6 
fxe6 35.Dc5 Dxc5 36.bxc5 Txc3 37.Tf2 
Txc5 38.Kg3 Tc3+ 39.Tf3 Tc1 40.Kf2 
Tc4 41.Ke3 Kh6 42.Tg3 Kh5 43.Tg1 
Tc3+ 44.Kf2 Txh3 45.Td1 g5 
0-1 
 
wit : Alexander van Beek 
zwart : John vd Laar 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.O-O d6 
5.c3 Pf6 6.Te1 Lg4 7.h3 Lh5 8.d3 h6 
9.Pbd2 O-O 10.Pf1 Dd7 11.Pg3 Lg6 
12.Ph4 Kh7 13.Df3 Pe7 14.b4 Lb6  
15.Lb2 c6 16.Lb3 Tae8 17.c4 Ld4 
18.Lxd4 exd4 19.c5 dxc5 20.bxc5 b5 
21.Pe2 a5 22.a4 b4 23.Tac1 Td8 24.Tc4 
Dc7 25.Dg3 Dxg3 26.Pxg3 Ph5 27.Pe2 
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Kh8 28.g4 Pf6 29.f4 Pd7 30.Tec1 f6 
31.Pxg6+ Pxg6 32.Txd4 Pb8 33.Txd8 
Txd8 34.d4  
 WyyyyyyyyX 
xAdAcAaAgx 
xaAaAaAbAx 
xAaBaAbDbx 
xbAhAaAaAx 
xHbAhHhHax 
xaKaAaAaHx 
xAaAaJaAax 
xaAiAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
34.… Pd7 35.d5 cxd5 36.exd5 Pe7 37.f5 
Pe5 38.Pf4 Pf3+ 39.Kf2 Pd4 40.Lc4 b3 
41.Pe6 Pxe6 42.fxe6 b2 43.Tb1 Pxd5 
44.Lxd5 
1-0 
 
wit : Frans Koevermans  
zwart : Gabriel Smit 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 Pf6 4.d4 d5 5.Lb5 
exd4 6.e5 Pe4 7.Pxd4 Ld7 8.Lxc6 bxc6 
9.O-O Le7 10.f3 Pc5 11.b4 Pe6 12.Pf5 g6 
13.Pxe7 Dxe7 14.f4 f5 15.Le3 O-O 
16.Pa3 Tfd8 17.Pc2 c5 18.a4 De8 
19.bxc5 Lxa4 20.Dd2 Lxc2 21.Dxc2 Dc6 
22.Ta5 Dd7 23.Da2 c6 24.Tb1 Tdc8 
25.Da4 Tc7 26.Ta6 Kf7 27.Td1 Tb8 
28.Da2 Tcb7 29.Ta1 Ta8 30.Df2 Kg7 
31.Dh4 Tf8 32.Df2 h6 33.Da2 Ta8 
34.Df2 Tc8 35.Dh4 Tf8 36.h3 Tf7 37.Df2 
Tf8 38.T6a2 Tf7 39.Kh2 Dc8 40.Dc2 Df8 
41.Df2 
1/2-1/2 
 
wit : Michiel Besseling 
zwart : Paul Batenburg 
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.Ph3  d6 5.d5 
c6 6.c4 Lg7 7.Pc3 O-O 8.Pf4 e5 9.dxe6 
De7 10.O-O Lxe6 11.Pxe6 Dxe6 12.Lf4 
Td8 13.b3 Pa6 14.Tc1 Td7 15.Le3 Pc7 
16.Ld4 d5 17.cxd5 Pcxd5 18.Pxd5 Pxd5 
19.Lxd5 Txd5 20.e3 Tad8 21.Dc2 Lxd4 
22.exd4 Txd4 23.Tcd1 Dd5 24.Txd4 
Dxd4 25.Te1 Dd5 26.Te7 Td7 27.Txd7 
Dxd7 28.Dc3 Dd1+ 29.Kg2 Dd5+ 30.Kg1 
a6 31.a4 c5 32.De3 Kf7 33.Dh6 Kg8 
34.De3 Dc6 35.De7 b5 36.axb5 axb5 
37.Dd8+ Kf7 38.Dh8 h5 39.Dh7+ Kf8 

40.Dh8+ Ke7 41.Dg7+ Kd8 42.h4 c4 
43.bxc4 bxc4 44.Df8+ Kc7 45.De7+ Kb6 
46.Db4+ Ka6 47.Da3+ Kb5 48.Db2+ 
Kc5 49.Da3+ Kd5 50.Da5+ Ke6 51.Dc3 
De4 52.f4 Kd5 53.Kh2 Dd4 54.Da5+ Ke4 
55.De1+ De3 56.Dh1+ Kd4 57.Dd1+ Dd3 
58.Dg1+ Kc3 59.Kh3 Kc2 60.Df2+ Dd2 
61.Db6 c3 62.Dxg6 Dd5 63.Kh2 Kd2 
64.Db6 c2 65.Db4+ Kd1 66.Da4 Dd3 
67.Kh3 De4 68.Dd7+ Ke1 
0-1 
 
wit : Matthieu Middelkoop 
zwart : Eddy Visser 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c6 4.e3 f5 5.Pf3 Pf6 
6.Ld3 Ld6 7.Dc2 Pe4 8.b3 Lb4 9.Lb2 
Da5 10.Lxe4 fxe4 11.Pd2 O-O 12.f3 exf3 
13.Pxf3 Dd8 14.O-O Pd7 15.e4 Pf6 16.e5 
Pg4 17.Tae1 Ld7 18.Lc1 Le7 19.Pe2 Le8 
20.Pf4 Lf7 21.Ld2 Ph6 22.Tc1 Pf5 1/2-
1/2 
 
wit : Edwin Vreugdenhil 
zwart : John Leer 
1.d4 Pf6 2.c3 d5 3.Lg5 Pe4 4.Lf4 g5 
5.Lc1 h6 6.f3 Pf6 7.e3 Pc6 8.c4 e5 9.cxd5 
Dxd5 10.Pc3 Lb4 11.a3 Lxc3+ 12.bxc3 
exd4 13.cxd4 Le6 14.Pe2 O-O-O 15.Pc3 
Da5 16.Ld2 The8 17.Pb5 Db6 18.Tb1 
Pb8 19.a4 a5 20.Dc2 Pa6 21.Le2 Pb4  
22.Lxb4 axb4 23.a5 Dxa5 24.O-O b3 
25.Dc5  
 WyyyyyyyyX 
xAaGcCaAax 
xaBbAaBaAx 
xAaAaEdAbx 
xfJlAaAbAx 
xAaAhAaAax 
xaBaAhHaAx 
xAaAaKaHhx 
xaIaAaImAx 
 
25.… Db6 26.Dxb6 cxb6 27.e4 Ld7 
28.Pd6+ Kb8 29.Pxe8 Txe8 30.Txb3 Lc6 
31.Lc4 Td8 32.d5 b5 33.Lxb5 Lxb5 
34.Txb5 Pe8 35.Tfb1 Pd6 36.Tb6 Kc7 
37.e5 Pc4 38.Txb7+ Kc8 39.Tb8+ Kd7 
40.T1b7+ Ke8 41.Txd8+ Kxd8 42.Txf7 
Pxe5 43.Tf6 Kd7 1-0 
wit : Gijsbert Kamerman 
zwart : David van der Hoeven 
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1.d4 Pf6 2.Lg5 Pe4 3.Lf4 c5 4.f3 Da5+ 
5.c3 Pf6 6.d5 Db6 7.Lc1 d6 8.e4 g6 
9.Pd2 Lg7 10.Pc4 Dd8 11.a4 b6 12.Lg5 
O-O 13.Dd2 La6 14.g4 Pbd7 15.h4 Lxc4 
16.Lxc4 Pe5 17.Le2 c4 18.Lxf6 Lxf6 
19.f4 Pd3+ 20.Lxd3 cxd3 21.Dxd3 e6 
22.g5 Lg7 23.O-O-O exd5 24.Dxd5 De8 
25.Pf3 Dxa4 26.Pd4 Tac8 27.Db5 Da2 
28.Db3 Da5 29.Kc2 Dc5 30.Dd5 Dxd5 
31.exd5 Lxd4 32.Txd4 Tfe8 33.Kd3 Te7 
34.Te4 Txe4 35.Kxe4 Tc4+ 36.Ke3 h6 
37.Tf1 hxg5 38.hxg5 f6 39.gxf6 Kf7 
40.Kd3 Ta4 41.c4 b5 42.b3 bxc4+ 
43.bxc4 Kxf6 44.Te1 Kf5 45.Te6 Ta6 
46.Kc3 Tb6 47.Kd3 a5 48.c5 Tb3+ 
49.Kc2 Tb5 50.Txd6 Txc5+ 51.Kd3 a4 
52.Ta6 
1/2-1/2 
 
wit : Henny Versteeg 
zwart : Cor de Wit 
1.d4 Pf6 2.c4 Pc6 3.Lf4 d5 4.Pc3 a6 5.e3 
g6 6.Pf3 e6 7.h3 Lg7 8.Tc1 O-O 9.a3 
dxc4 10.Lxc4 b5 11.Ld3 Lb7 12.O-O 
Tc8 13.De2 Te8 14.Tfd1 De7 15.b4 Pd5 
16.Pxd5 exd5 17.Dc2 Pd8 18.Lg5 f6 
19.Lh4 Pf7 20.Lg3 c6 21.Pd2 f5 22.Pb3 
Pd8 23.Dc5 Df7 24.Pa5 g5 25.Dc2  

WyyyyyyyyX 
xAaCdCaGax 
xaEaAaFeBx 
xBaBaAaAax 
xjBaBaBbAx 
xAhAhAaAax 
xhAaKhAkHx 
xAaLaAhHax 
xaAiIaAmAx VuuuuuuuuU 
 
25.… Te4 26.Lxe4 fxe4 27.Dc5 Lf8 
28.Db6 h5 29.Tc2 g4 30.hxg4 hxg4 
31.Tdc1 c5 32.Pxb7 Pxb7 33.bxc5 Pd8 
34.Dxa6 Tc6 35.Dxb5 Le7 36.a4 Dh5 
37.Lf4 g3 38.Lxg3 Lg5 39.De2 Dh6 
40.Dg4 Tc7 
1-0 
 
 
Rotterdam 2       - Charlois/Eur. 5½-2½ 
L.J.M.Kerkhoff    - B.G.J.Boog     1-0 
A.van Beek        - J.C.A.v/d Laar 1-0 
G.Smit            - F.W.Koevermans ½-½ 
M.T.Besseling     - P.Batenburg    0-1 
E.M.Visser        - M.Middelkoop   ½-½ 
E.R.Vreugdenhil   - J.M.Leer       1-0 
D.A.v/d Hoeven    - G.Kamerman     ½-½ 
H.J.Versteeg      - C.de Wit       1-0 

 



 Rotterdamchess, jaargang 19, december 1999 Pagina 12  

 

Overschie 1 - Rotterdam 2 

Gabriel Smit

 
wit : H. Smit 
zwart : Napoleon Erdos  
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Pf6 
5.Pc3 Pc6 6.cxd5 Pxd5 7.Pf3 g6 8.Db3 
Pxc3 9.bxc3  
Napoleon: "Wit had 9.Lc4 moeten spelen 
en dan staat het gelijk. Nu staat het ook 
gelijk, maar toch iets minder gelijk, wee-
tjewel." Schaken is wetenschap? Juist ja, 
alfawetenschap. 
 9...Lg7 10.Lf4 O-O 11.Le2 Pa5 12.Db4 
Le6  
14...Pc6 15.Db3 Pa5 Db4 is bekend uit 
Sziva - Versteeg. Met Le6 doet zwart te-
recht een winstpoging. 
13.O-O Tc8 14.Pe5 f6!? 
14...Le5 met blokkade op de witte velden 
is een goed alternatief. 
15.Pd3 Lc4  
Voor een winstpoging lijken 15...b6 en 
15...Lf7 geschikter. Uiteraard geeft dat 
ook wit kansen. 
16. Tfe1 b6  
1/2-1/2 
 
En zo stond er na 2,5 uur een remise op 
het scorebord. 
Leo Kerkhoff had aan het begin van het 
seizoen nog te kampen met een kleine 
trainingsachterstand. Nadat hij de eerste 
30 minuten van de wedstrijd had gebruikt 
voor de warming-up was hij speelklaar en 
stopte hij de Overschiese spits Fokkink 
makkelijk af. 
 
wit : Leo Kerkhoff 
zwart : R. Fokkink 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 
5.d4 Pxd4 6.Pxd4 exd4 7.e5 Pe4 8.Dxd4 
Pc5 9.Pc3 Le7 10.Lg5  

WyyyyyyyyX 
xCaEfGaAcx 
xaBbBeBbBx 
xBaAaAaAax 
xaAdAhAkAx 
xKaAlAaAax 
xaAjAaAaAx 
xHhHaAhHhx 
xiAaAmAaIx VuuuuuuuuU 
10…Lxg5 
10...Pxa4 11.Lxe7 Dxe7 12.Pd5! Dd8 
(12...c5? 13.De4 f5?! 14.Df4! +/-) 13.Da4 
+= 
11.Dxc5 Le7 12.De3 O-O 13.O-O d5 
14.Tad1 c6 15.Pe2 Dc7 16.c3 f6! 17.f4 
fxe5 18.fxe5 Lg4 19.Tde1 Lxe2 20.Dxe2 
Lc5 21.Kh1 Tae8  
1/2-1/2 
 
Als derde klaar was Gary Spassky. Gary 
gebruikte in een Scandinaviër een idee van 
naamgenoot Kasparov en kwam al snel erg 
goed te staan. 
 
wit : Gary Spassky 
zwart : H. Ochtman 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.d4 Pf6 
5.Ld2 c6 6.Ld3 Lg4 7.Pe4! WyyyyyyyyX 
xCdAaGeAcx 
xbBaAbBbBx 
xAaBaAdAax 
xfAaAaAaAx 
xAaAhJaEax 
xaAaKaAaAx 
xHhHkAhHhx 
xiAaLmAjIx VuuuuuuuuU 
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De 33-variant, vernoemd naar de bus 
waarin het idee de witspeler werd toege-
fluisterd. 
7...Lxd1 8.Pxf6 exf6 9.Lxa5 Lg4 10.h3 
Le6 11.c4! Pd7 12.O-O-O g6 13.Pe2 Lh6 
14.Ld2?! Lxd2 15.Txd2 Pb6 16.b3 Td8 
17.Thd1 O-O 18.Kc2 Pc8 19.f3 h5 20.g4 
hxg4 21.hxg4 Kg7 22.Th1 Th8 23.Tdd1 
Pe7 24.Kc3 Th6 25.Txh6 Kxh6 26.Kd2?! 
26.Kd2 met remiseaanbod was ongetwij-
feld een voorstel van Boris; wit heeft na 
26.Pf4 nog steeds winstkansjes en verlie-
zen is vrijwel onmogelijk. Met vier goede 
tegen vier mindere stukken moet die da-
mevleugel toch aan te tasten zijn.  
1/2-1/2  
 
1,5-1,5 na 3 uur spelen. Met Anatoli Res-
hevsky in mindere stelling met tijdnood en 
Vassily Hodgson met een tijdsachterstand 
van 60 minuten na 15 zetten in een hek-
senketel moest er beter met de kansen 
worden omgesprongen. 
Toch ging het eerst bergafwaarts. 
 
wit : R. Ruytenberg 
zwart : Anatoli Reshevsky 
Don't! Push! Me! 'Cause! I'm! Close! To! 
The! Edge! Met een Tolya in vorm zijn 
alle += stellingen punten en =+ stellingen 
halfjes. Als de vorm er niet is dan komt uit 
de =+ stellingen tijdnood en uit de tijd-
nood nullen. 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 dxc4 5.a4 
Lf5 6.e3 e6 7.Lxc4 Lb4 8.O-O Pbd7 
9.De2 Lg6 10.h3 O-O 11.Ld3 Lxd3 
12.Dxd3 De7 13.e4 e5 14.Te1 h6  
Anatoli bekritiseerde de combinatie van e5 
en h6 na afloop. Gezien het gat op f5 in 
het vervolg lijkt dat terecht. 
15.Ph4 exd4 16.Dxd4 Lc5 17.Pf5 Lxd4 
18.Pxe7+ Kh7 19.Pf5 Lc5 20.Lf4 Tfe8 
21.Tad1 Pb6 22.Ld6 Lxd6 23.Pxd6 Te7 
24.a5 Pc8 25.e5 Pxd6 26.Txd6 Pe8 
27.Tdd1 Pc7 28.f4  
Hier ergens begon de tijdnoodfase. 
28...Pb5 29.Pe4  
29.Pxb5 cxb5 30.Td5 Tc8 31.Txb5 Tc2 
32.Td1 f6 (MB)  
29...Tae8 30.g3 Kg8 31.a6 bxa6 32.Pd6 
Pxd6 vlag 
1-0 
 
Een aantal Rotterdammers maakte zich al 
snel zorgen om Vassily. Op onbekend ter-

rein kreeg hij een gevaarlijke actie van wit 
te verwerken en investeerde vervolgens 60 
minuten. De ideeën die dat opleverde 
mochten er zijn. Hij nam de aanval ten 
koste van 2 pionnen over en zette tegen-
stander Segers nog voor de tijdcontrole 
mat. 
 
wit : A. Segers  
zwart : Vassily Hodgson 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 a6 6.f4 Dc7 7.Pf3 Pbd7 8. 
Ld3 g6 9.O-O Lg7 10.De1 b5 11.e5 dxe5 
12.fxe5 Pg4 13.e6 Pde5 N WyyyyyyyyX 
xCaEaGaAcx 
xaAfAbBeBx 
xBaAaHaBax 
xaBaAdAaAx 
xAaAaAaDax 
xaAjKaJaAx 
xHhHaAaHhx 
xiAkAlImAx VuuuuuuuuU 
In alle bekende partijen speelde zwart 
13...fe6. 
14.exf7 Pxf7 15.Le4 Lb7 16.Kh1 O-O 
17.Dh4 Pfe5 18.Pd5 Dc4 19.Pxe7 Kh8 
20.Ld3 Df7 21.Pxg6 Pxg6 22.Dxg4 Pe5 
23.Dh3 Pxd3 24.cxd3 Dg6 25.d4 Lxd4 
26.Lh6 Lg7 27.Lxg7  
Remise?  
27...Dxg7 
Nee dus. 
28.Tad1 Tf7 29.Td3 Tg8 30.Tfd1 Dxb2 
31.Td7 Lc8! 32.Pg5 Txd7 33.Tf1 Tdg7 
34.Dh6 Txg5 35.h4 Dxg2#  
0-1  
0-2 zou ook verdiend zijn geweest. 
 
2,5-2,5 en de drie overgebleven Rotter-
dammers staan allemaal beter tot gewon-
nen. 
 
wit : E. Brandenburg 
zwart : Alexander van Beek  
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4?! 
O-O 6.Pf3 Pa6 7.Ld3 Lg4 8.O-O Pd7 
9.Le3 e5 10.fxe5 
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WyyyyyyyyX 
xCaAfAcGax 
xbBbDaBeBx 
xDaAbAaBax 
xaAaAhAaAx 
xAaHhHaEax 
xaAjKkJaAx 
xHhAaAaHhx 
xiAaLaImAx VuuuuuuuuU  
10…c5! 11.dxc5 dxe5 12.Lc2 Pdxc5 
13.h3 Lxf3 14.Dxf3 Pe6 15.Pd5 Pd4 
16.Df2 Tc8 17.b3 f5 18.Tad1 f4  
18...fxe4 19.Dd2 Txf1 20.Txf1 (20.Kxf1 
Pc5) Pxc2 lijkt sterk, maar Alexander had 
ook 21.Lg5 e3 22.Pe7 Kh8 23.Dc2 Dd4 
24.De2 gezien en de variant dus verwor-
pen.  
19.Lxd4 exd4 20.Txd4? Lxd4 21.Dxd4 
Pb4 22.De5 Pxd5 23.exd5 Df6  
Zwart staat erg goed na 20.Txd4, maar 
met opkomende tijdnood mist Alexander 
een aantal keer de sterkste voortzetting. 
23...Db6 24.Kh1 De3!? 25.Te1? Tce8! is 
waarschijnlijk beter. 
24.Dxf6 Txf6 25.Te1 Kf7?  
Beter 25...f3  
26.Kf2 b6 27.Le4 Tc7 28.Tc1 Ke7 29.b4 
Kd6 30.Ke2 Tf8 31.Kd3 Te8 32.Kd4  
En nu is het al wit die beter staat. 
32...Tce7 33.c5 bxc5 34.bxc5 Kd7 35.Lf3 
Te3 36.Tb1  
1-0  
 
Balans na de eerste tijdcontrole: 2,5-3,5. 
Teamcaptain René van Hassel heeft in-
middels zijn voordeeltje in moeten leveren 
en moet een pionneneindspel zien te kee-
pen. 
 
wit : René van Hassel 
zwart : K. Looijmans  
1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.exd5 Pxd5 4.Lc4 Pb6 
5.Lb3 Pc6 6.Df3 e6 7.Pge2 Le7 8.d3 Pa5 
9.Dg3 Pxb3 10.axb3 O-O 11.Lh6 Lf6 
12.O-O Kh8 13.Lf4 Lh4! 14.Df3 Pd5 
15.Pxd5 exd5 16.Le3?! b6 17.d4! Le6 
18.Tfe1 Dd7 19.h3 a5 20.Pf4 Tae8 
21.Tad1 c6 22.Pd3 Lf6 23.c3 Lf5 24.Lf4 
Le4 25.Dg3 Lxd3 26.Dxd3 Txe1 27.Txe1 
Te8 28.Txe8 Dxe8 29.Kf1 += b5! 30.c4 
De4! 31.Dxe4 dxe4 32.Le5 Lg5 33.Ke2 

Kg8 34.Lc7 a4 35.bxa4 bxa4 36.Ld6 f5 
37.f3?! Kf7 38.fxe4 
Geeft zwart een vrijpion, maar wat an-
ders? 
38...fxe4 39.Le5 g6 40.d5 cxd5 41.cxd5 
Lf6 42.Lxf6 Kxf6 43.Ke3 Ke5 44.d6 
Kxd6 45.Kxe4 Kc5 
En dat keepen verloopt probleemloos. 
46.Kd3 Kb4 47.Kc2 g5 48.g3 h5 49.g4 
hxg4 50.hxg4 Kc4 51.Kb1 Kd3 52.Ka2 
Ke4 53.Ka3 Kf4 54.Kxa4 Kxg4 55.b4 
Kf5 56.b5 g4  
1/2-1/2 
In teamverband een waardige remise. 
 
Als laatste bezig was Hans Christian Von 
Munchhausen. 
 
wit :  Hans Christian von 

   Münchhausen 
zwart : D. Smit 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5 Pc6 4.d4 cxd4 
5.Pxd4 Ld7 6.c4 Pf6 7.Pc3 e6? 
Beter 7...g6 en 8...Lg7  
8.O-O Le7 9.f3 O-O 10.Pc2 Pe5 11.Lxd7 
Pfxd7 12.De2 Tc8 13.b3 Lf6 14.Lb2 Db6 
15.Pe3 Pc5 16.Tad1 Pg6 17.g3 Tfd8 
18.Kh1 Pe7? 19.Pg4 Lxc3 20.Lxc3 Dc6 
21.De3 e5 22.Dd2  WyyyyyyyyX 
xAaCcAaGax 
xbBaAdBbBx 
xAaFbAaAax 
xaAdAbAaAx 
xAaHaHaJax 
xaHkAaHhAx 
xHaAlAaAhx 
xaAaIaIaMx VuuuuuuuuU  
22…Pxe4 23.Pxe5 Pxd2 24.Pxc6 bxc6 
25.Txd2 d5 26.Tfd1 Te8 27.cxd5 Pxd5 
28.Ld4 +/-  
Ik geef het woord aan Schereschewski: 
"Die Hauptregel des Endspiels lautet: 
Nichts überstürzen!"  
28...a6 29.Kg1 f6 30.Kf2 Kf7 31.Tc1 Te6 
32.Tc5 Ke7 33.Ta5 Ta8 34.Tc2 Kd7 
35.Td2 
"Bei dieser Gelegenheit ein paar Worte 
über Zugwiederholungen. (...) Zugwieder-
holungen spielen im Endspiel eine gewal-
tige Rolle. Abgesehen von der Tatsache, 
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dass sie Bedenkzeit einsparen, erhält die 
aktive Seite durch sie bestimmte psycho-
logische Vorteile. Der Verteidiger, dessen 
Stellung schlechter ist, verliert oft die Ge-
duld, fügt sich neue Schwaechen zu und 
erleichtert dem Gegner dadurch die Auf-
gabe." 
35...Kc7 36.h4 Kb7 37.Tc5 Tae8 38.Tc1 
h6? 39.h5 T8e7 40.Th1 f5? 41.Lc5 Tf7?  
Dat waren 3 verzwakkingen zoals Schere-
schewski ze bedoelde, de laatste staat wit 
toe een stel torens te ruilen waardoor zijn 
koning kan meehelpen. 
42.Te1 Txe1 43.Kxe1 Pf6 44.Th2 Td7 
45.Ke2 Pd5 46.Kd3!? Tf7?  
Zwart had moeten proberen met 46...Pf4 
en 47...Pe6 een vesting te bouwen. 
47.Kd4 Kc7 48.Ke5 Kd7 49.Th4! Kc7 
50.Td4 Tf6 51.Ta4 Kb7 52.Th4 
"Die Aufforderung, nichts zu überstürzen, 
wird vielen widersinnig erscheinen, den-
noch lässt sie sich an beinahe allen Partien 
grosser Endspielkönner ablesen.Beim 
aufmerksamen Betrachten der Endspiele 
von Capablanca, Flohr oder Smit wird 
man erkennen, mit welcher Langsamkeit, 
ja geradezu Langweiligkeit, sie ein Über-
gewicht zu verwerten pflegten." 
52...Kc7 53.a3  
"Besteht die möglichkeit, einen Bauern 
zwei oder ein Feld weit vorzuziehen, so 
setze man ihn zuerst nur ein Feld vor, 
dann schaue man sich sorgfältig um, bevor 
man ihn ein weiteres Feld vorrückt." 
53...Pb6??  
Alle mooie Duitse woorden ten spijt, was 
de winst nog steeds ver weg. Om de zwar-
te vesting te nemen moest het paard met 
b4-b5 zijn dekking worden ontnomen, 
maar dat gaat wel gepaard met de ruil van 
2 mooie witte pionnen tegen 2 isolani van 
zwart.  
54.Lxb6 +- Kxb6 55.Tf4 Tf8 56.Txf5 
Te8 57.Kd4 Td8 58.Kc4 Td7 59.Te5 Tf7 
60.f4 Tf6 61.Te7 g6 62.hxg6 Txg6 
63.Te3 h5 64.Kd4 h4 65.gxh4 Tg4 
66.Ke5 Txh4 67.f5 Kc7 68.Td3 Th1 
69.Ke6 Te1 70.Kf7 a5 71.f6 c5 72.Kf8 
Kc6 73.f7 Kc7 74.Td5 Kc6 75.Tg5 
1-0 
 
En dat was de tweede 4-4 van het seizoen. 
Fred Jonker, ex-speler van het derde team, 
antwoordde op een remiseaanbod: "Er 
staan nog stukken op het bord!". Met die 

mentaliteit worden we nog makkelijk 
kampioen. 
 
Overschie 1    - Rotterdam 2    4-4 
R. Fokkink     - L. Kerkhoff    ½-½ 
E. Brandenburg - A. van Beek    1-0 
D. Smit        - G. Smit        0-1 
A. Segers      - E. Vreugdenhil 0-1 
K. Looijmans   - R. van Hassel  ½-½ 
R. Ruijtenberg - M. Besseling   1-0 
H. Ochtman     - D. v/d Hoeven  ½-½ 
H. Smit        - H. Versteeg    ½-½ 

 

Rotterdam 3 

Arno Bonte 

Zoals haast traditie begint te worden is het 
derde team het seizoen begonnen met een 
slechte start. Een positief punt ten opzichte 
van voorgaande jaren is wel dat er geen 
sprake was van een spelerstekort. Het 
team heeft weliswaar slechts 7 basisspe-
lers (waardoor er altijd minimaal één in-
valler opgesteld moet worden), maar er is 
gelukkig een groot arsenaal aan invallers 
beschikbaar. 
De eerste ronde ging Rotterdam 3 op be-
zoek bij DD 2 in Den Haag, een team dat 
op papier gemiddeld meer dan 200 rating-
punten sterker was. Het zag er aanvanke-
lijk veelbelovend uit: Peter Reedijk en on-
dergetekende hielden  bord 1 en 2 op re-
mise en Piet Vreeken speelde remise op 
bord 7. Ondanks een mooie overwinning 
van Paul de Freytas en een keurige remise 
van invaller Henk Huyser, redde het team 
het toch niet en verloor met 5-2. 
De tweede ronde was een thuiswedstrijd 
tegen DSC, een team dat op papier 100 
ratingpunten sterker was, maar toch zeker 
een tegenstander waar potentieel match-
punten tegen gescoord zouden moeten 
kunnen worden. René van Hassel, de 
teamleider van het tweede speelde met ons 
mee omdat zijn eigen team compleet was, 
hij zorgde ook gelijk voor een punt. Ook 
Paul de Freytas won weer en Henk Huyzer 
scoorde als invaller voor de tweede maal 
een remise. Helaas kwam het team ook 
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deze ronde net wat tekort voor een match-
punt en verloor met 3,5-4,5. 
Voor de derde ronde was ondergetekende 
verhinderd en dus nam Peter Reedijk het 
teamleiderschap van hem over. Het team 
speelde uit in Leiden tegen LSG 3 en dat 
leverde gelijk al problemen op bij het rei-
zen. Robbert Meijer kon de speelzaal niet 
vinden en kwam bijna een uur te laat, 
waardoor hij later ook zijn partij door 
tijdsoverschrijd ing verloor. Gerrit Markus 
en Paul de Freytas liepen ook een tijdach-
terstand op, doordat ze lange tijd op een 
hier niet nader te noemen invaller hadden 
staan wachten, die uiteindelijk helemaal 
niet op kwam dagen. Het team begon dus 
al met een reglementaire nederlaag op 
bord 8. De vier spelers die op tijd aanwe-
zig waren bleven ongeslagen en scoorden 
gezamenlijk 3 punten. Helaas niet vol-
doende voor een overwinning, Paul de 
Freytas wist nog een half puntje binnen te 
halen, maar het team bleef op 3,5 punt ste-
ken en zag dus weer een overwinning aan 
zich voorbij gaan. 
Van de komende drie ronden worden 
vooral de 4e en 6e ronde belangrijk, waar-
in respectievelijk tegen Leiderdorp en Phi-
lidor Leiden gespeeld zal worden, twee 
teams die te verslaan moeten kunnen zijn. 
De vierde ronde is een thuiswedstrijd, dus 
hopelijk is iedereen dan ook op tijd aan-
wezig. Ook hoop ik dat afmeldingen in het 
vervolg ruim van tevoren doorgegeven 
zullen worden zodat er op tijd een invaller 
geregeld kan worden. De weg zullen we in 
ieder geval niet meer kwijtraken: bij onze 
uitwedstrijd in de 6e ronde nemen we een 
grote plattegrond van Leiden mee, zodat 
we allemaal op tijd onze partij kunnen be-
ginnen. 
 
wit : Peter Reedijk  
zwart : E. Enschede  
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Pf6 
5.Pc3 g6 6.Db3 Lg7 7.cxd5 0-0 8.Le2 
Pbd7 9.Lf3 Pb6 10.Pge2 Lg4 11.Lxg4 
Pxg4 12.Lf4 Pf6 13.d6 exd6 14.0-0 d5 
15.Tac1 Pe4 16.Pxe4 dxe4 17.Lc7 Dd5 
18.Db4 De6 19.Pf4 Df5 20.Tc5 Dd7 
21.Le5 Tfc8 22.Lxg7 Kxg7 23.Tfc1 Txc5 
24.dxc5 Tc8 25.Te1 Da4 26.Dc3+ Kg8 
27.b4 Dxa2 

WyyyyyyyyX 
xAaCaAaGax 
xbBaAaBaBx 
xAdAaAaBax 
xaAhAaAaAx 
xAhAaBjAax 
xaAlAaAaAx 
xFaAaAhHhx 
xaAaAiAmAx VuuuuuuuuU !
28.Ph5 gxh5 29.Dg3+ Kf8 30.Dd6+ Kg8 
31.Dg3+ Kf8 32.Dd6+ Kg8 33.cxb6 axb6 
34.Dg3+ Kf8 35.Dd6+ Kg8 36.Dg3+ Kf8 
37.Dd6+  

-  
 
wit : W.J. Thieme 
zwart : Arno Bonte 
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Ld3 Pbd7 4.Pf3 e5 
5.dxe5 dxe5 6.0-0 h6 7.De2 c6 8.h3 Dc7 
9.Le3 Le7 10.Pc3 g5 11.Ph2 Pf8 12.Dd2 
Pg6 13.Le2 Pf4 14.Lg4 Pxg4 15.Pxg4 h5 
16.Ph2 Ld7 17.f3 0-0-0 18.Df2 Tdg8 
19.Lxa7 WyyyyyyyyX 
xAaGaAaCcx 
xkBfEeBaAx 
xAaBaAaAax 
xaAaAbAbBx 
xAaAaHdAax 
xaAjAaHaHx 
xHhHaAlHjx 
xiAaAaImAx VuuuuuuuuU 
19…Lxh3 20.Lb6 Dd6 21.Tfd1 Df6 
22.Pa4 Ld8 23.Lxd8 Txd8 24.Da7 Kc7 
25.Db6+ Kb8 26.Pc5 De7 27.gxh3 Pxh3+ 
28.Kg2 g4 29.Pxb7 Pf4+ 30.Kf2 g3+ 
31.Ke3 Pg2+ 32.Ke2 Pf4+  

-  
 
wit : W. Reijnen 
zwart : Paul de Fre ytas  
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 
5.Pb5 d6 6.c4 Le7 7.P1c3 a6 8.Pa3 Le6 
9.Le2 Tc8 10.Le3 Lg5 11.Dd2 Lxe3 
12.Dxe3 Pd4 13.Ld3 Pe7 14.Tc1 0-0 
15.0-0 Pec6 16.Pd5 f5 17.f4 g6 18.Pc2 
Pxc2 19.Txc2 Pd4 20.Tcc1 Lxd5 21.cxd5 
De7 22.exf5 Txc1 23.Txc1 Pxf5 24.Lxf5 
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Txf5 25.g3 Kg7 26.Tc4 Tf8 27.Dc3 Tf7 
28.a4 Df6 29.b4 exf4 30.Dxf6+ Txf6 
31.gxf4 b5 32.axb5 axb5 33.Tc7+ Tf7 
34.Tc6 Txf4 35.Txd6 Txb4 36.Tb6 h5 
37.d6 Kf7 38.d7 Ke7 39.Txg6 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaHgAaAx 
xAaAaAaIax 
xaBaAaAaBx 
xAcAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAhx 
xaAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
39…Tg4+ 40.Txg4 hxg4 41.Kf2 Kxd7 
42.Ke3 Ke6 43.Kd4 Kf5 44.Kc5 Kf4 
45.Kxb5 Kf3  
0-1 
 
DD 2             - Rotterdam 3      5-3 
E.M.Enschede     - P.J.Reedijk      ½-½ 
W.J.Thieme       - A.Bonte          ½-½ 
M.P.Voorn        - M.Noordijk       1-0 
J.van Leusden    - J.B.P.Timmerhuis 1-0 
F.A.Oldenhof     - M.C.Vreeken      1-0 
T.W.M.Reijnen    - P.L.de Freytas   0-1 
W.J.P.Vink       - P.Vreeken        ½-½ 
P.J.van Veen     - H.J.Huyser       ½-½ 
 
wit : Rene van Hassel 
zwart : Y. Blom 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 d6 
5.c4 g6 6.Pc3 Lg7 7.Le3 Pf6 8.Le2 0-0 
9.0-0 Ld7 10.Tc1 Pxd4 11.Lxd4 Lc6 
12.f3 Lh6 13.Tb1 Ph5 14.Db3 Pf4 
15.Tfd1 Da5 16.Lf1 Dg5 17.Pd5 e5 
18.Le3 b6 19.Pxf4 exf4 20.Lf2 Tfd8 
21.Da3 Lf8 22.b4 h5 23.Db3 Ld7 24.Kh1 
Le6 25.Dc3 Tac8 26.De1 Le7 27.Tbc1 
Td7 28.Tc2 Tdc7 29.Tdc1 Tc6 30.h3 Df6 
31.Dd2 g5 32.Ld4 Dh6 33.e5 Lf5 34.Tb2 
De6 35.Te1 g4 36.fxg4 hxg4 37.Dxf4 Dg6 
38.Tf2 Le6 39.exd6 Lxd6 40.Le5 Lxb4 
41.Te3 Le7 42.Ld3 Dh5 43.Ld4 Lh4 
44.Te5 f5 45.Lxf5 Lxf5 46.Txf5 Dh6  

WyyyyyyyyX 
xAaCaAaGax 
xbAaAaAaAx 
xAbCaAaAfx 
xaAaAaIaAx 
xAaHkAlBex 
xaAaAaAaHx 
xHaAaAiHax 
xaAaAaAaMx VuuuuuuuuU 
47.Dxh6 
Wint ook wel, maar het publiek had (lie-
ver) 47.Tg5+! gezien (red.). 
47…Txh6 48.T2f4 Tg6 49.Th5 Lf6 
50.Lxf6 Txf6 51.Txf6 Txc4 52.Tg5+  
1-0 
 
wit : M. Kindt 
zwart : Arno Bonte  
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.f4 e5 
5.dxe5 dxe5 6.fxe5 Pxe5 7.Dxd8+ Kxd8 
8.Lf4 Ld6 9.0-0-0 Ke7 10.Lg5 Pg4 
11.Ph3 Le6 12.Le2 h6 13.Lxf6+ Pxf6 
14.Pf2 c6 15.h3 Tad8 16.Pd3 Pd7 
17.Thf1 f6 18.Lh5 Lf7 19.Lxf7 Kxf7 
20.Pf4 Pe5 21.Pfe2 Lb4 22.Txd8 Txd8 
23.Td1 Ke7 24.Txd8 Kxd8 25.a3 Lxc3 
26.Pxc3 Ke7 27.b3 h5 28.Kd2 h4 29.Ke3 
g5 30.Pe2 Pg6 31.g4 hxg3e.p. 32.Pxg3 
Pf4 33.Pf5+ Ke6 34.Pd4+ Kf7 35.Kf3 
Pxh3 36.Kg4 Pf2+ 37.Kf5 Pd1 38.e5 fxe5 
39.Kxe5 g4 40.Ke4 g3 41.Kf3 g2 
42.Kxg2 Pe3+ 43.Kf3 Pd5 44.Ke4 Kf6 
45.c4  

-  
 
Rotterdam 3        - DSC 2        3½-4½ 
P.J.Reedijk        - K.v/d Meer    0-1 
C.A.M.van Hassel   - Y.H.Blom      1-0 
A.Bonte            - M.R.J.Kindt   ½-½ 
R.H.Meijer         - M.Schwenck    0-1 
M.C.Vreeken        - B.L.Boogaard  ½-½ 
P.L.de Freytas     - R.Luynenburg  1-0 
P.Vreeken          - G.van Beek    0-1 
H.J.Huyser         - M.T.Wortel    ½-½ 
 
wit : Mark Irwin 
zwart : Steef Bergakker 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 
5.Pc3 Dc7 6.Le3 b5 7.Ld3 Lb7 8.0-0 Pf6 
9.a3 Pc6 10.Kh1 h5 11.f4 Pg4 12.Lg1 
Pxd4 13.Lxd4 Lc5 14.Le2 f5 15.Dd3 0-0-
0 16.b4 Lxd4 17.Dxd4 
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WyyyyyyyyX 
xAaGcAaAcx 
xaEfBaAbAx 
xBaAaBaAax 
xaBaAaBaBx 
xAhAlHhDax 
xhAjAaAaAx 
xAaHaKaHhx 
xiAaAaIaMx VuuuuuuuuU 
17…g5 18.exf5 gxf4 19.Lf3 e5 20.Lxb7+ 
Dxb7 21.Dc5+ Kb8 22.Dd6+ Ka8 23.Tf3 
Th6 24.De7 Tc8 25.Td1 d6 26.Dg5 Thh8 
27.Txd6 e4 28.Tf1 Txc3 29.Dg6 Th6 
30.De8+ Tc8 31.Td8 Tc6 32.h3 Pf6 
33.Dh8 Dc7 34.Tfd1 Txd8 35.Txd8+ 
Kb7 36.Td1 e3 37.Tf1 Pe4  
0-1 
 
wit : Corry Vreeken 
zwart : Lucien van de Lisdonk 
1.e4 c5 2.c4 Pc6 3.Pc3 d6 4.g3 Pf6 5.Lg2 
g6 6.d3 Lg7 7.Pge2 Lg4 8.h3 Ld7 9.0-0 
Dc8 10.Kh2 h5 11.Tb1 h4 12.g4 Pe5 
13.f3 Lc6 14.Pd5 e6 15.Pxf6+ Lxf6 16.f4 
Pd7 17.Pg1 Dc7 18.b4 cxb4 19.Txb4 Da5 
20.Dd2 0-0-0 21.Tb1 Lc3 22.De2 Pc5 
23.Le3 Tde8 24.e5 dxe5 25.Lxc6 bxc6 
26.Dg2 Kc7 27.fxe5 Lxe5+ 28.Kh1 Pd7 
29.Txf7 Tb8 30.Tbf1 Tb2 31.Pe2 Dxa2 
32.Te1 Lg3 33.Lf4+ Lxf4 34.Txf4 e5 
35.Tf7 Tb1 36.Df1 Txe1 37.Dxe1 Tb8 
38.Pc3 Da5 WyyyyyyyyX 
xAcAaAaAax 
xbAgDaIaAx 
xAaBaAaBax 
xfAaAbAaAx 
xAaHaAaHbx 
xaAjHaAaHx 
xAaAaAaAax 
xaAaAlAaMx VuuuuuuuuU 
39.Pd5+  
1-0 
 

wit : Piet Vreeken 
zwart : P.J. Morssink  
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Pc3 c5 4.e3 Pf6 5.Pf3 
cxd4 6.exd4 Lb4 7.Ld2 0-0 8.a3 Lxc3 
9.Lxc3 Pc6 10.Ld3 dxc4 11.Lxc4 Pe4 
12.0-0 b6 13.Tc1 Lb7 WyyyyyyyyX 
xCaAfAcGax 
xbEaAaBbBx 
xAbDaBaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaKhDaAax 
xhAkAaJaAx 
xAhAaAhHhx 
xaAiLaImAx VuuuuuuuuU 
14.d5 Pxc3 15.Txc3 Pa5 16.dxe6 Pxc4 
17.Dxd8 Tfxd8 18.exf7+ Kf8 19.Txc4 
Lxf3 20.gxf3 Kxf7 21.Tc7+ Kf6 22.Tfc1 
Td2 23.T1c6+ Kf5 24.Txg7 Txb2 
25.Tcc7 Td8 26.Tcf7+ Ke5 27.Te7+ Kf5 
28.Tgf7+ Kg6 29.f4 Tdd2 30.f5+ Kg5 
31.Txh7 Txf2 32.Teg7+ Kf6 33.Tf7+  

-  
 
LSG 3            - Rotterdam 3    4½-3½ 
G.M.de Niet      - P.J.Reedijk     ½-½ 
M.Irwin          - S.Bergakker     0-1 
A.Termeulen      - G.Markus        1-0 
J.de Wind        - R.H.Meijer      1-0 
L.v/d Lisdonk    - M.C.Vreeken     0-1 
T.Stelling       - P.L.de Freytas  ½-½ 
P.J.Morssink     - P.Vreeken       ½-½ 
R.Hoerchner      - N.O.            1-0 
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Rotterdam 4 

Theo Hoogesteger 

Als een dikke mist hing Feyenoord die 
dinsdagavond over Rotterdam en omstre-
ken. Het was alles of niets voor de club uit 
Zuid. Aan de andere kant van de Maas 
speelde het gepromoveerde Rotterdam 4 
tegen het uit de KNSB gedegradeerde 
Groenoord 1. Statistisch gezien een zware 
opgave voor ons. Nadat we de klokken in 
werking hadden gesteld werden we na een 
kwartier spelen opgeschrikt door het tril-
len van de ramen als gevolg van een ge-
luidsexplosie. Bij navraag bleek die explo-
sie uit Zuid afkomstig: de concurrent van 
Feyenoord stond op achterstand. Na enige 
tijd bestond bij ons de wereld alleen nog 
maar uit schaakproblematiek, het einde 
van de partijen naderde en we stonden met 
2½-1½ voor toen de ramen weer begonnen 
te trillen. John Schell vond een TV en zet-
te die aan, in de herhaling zag hij dat Fey-
enoord 1-0 voor kwam te staan met nog 
een paar minuten te spelen. Het wonder in 
Zuid was gelukt! Ons wonder bleef helaas 
uit. We bleven op 2½ bordpunt steken, 
maar in de mist zat een virus dat ons toch 
vreugde bezorgde: het Feyenoord virus. In 
ieder geval deze avond, gezien het feit dat 
we lachend onze nederlaag verwerkten. 
 
P.S. Ik zat in mijn tuin en kwam tot de 
volgende gedachte: 
Ondanks de zon aan de helderblauwe he-
mel 
Regende het bladeren 
Misschien iets om op een vuilniswagen te 
zetten 
 
Theo de Neo 

 
Rotterdam 4     - Groenoord 1     2½-5½ 
A.Zonne         - C.J.van Baarle   0-1 
G.Markus        - J.C.Uitenbroek   0-1 
J.Schell        - C.de Zwart       ½-½ 
M.Noordijk      - A.Verschoor      0-1 
H.A.Helfrich    - B.Riksen         1-0 
H.M.Maclean     - E.Smeekes        0-1 
F.Vreugdenhil   - C.J.v/d Dool     0-1 
T.J.Hoogesteger - J.van Leeuwen    1-0 
 
Laatste nieuws (26 november):  
Rokado 1 – Rotterdam 4 3½-4½ 
 

Het Vijfde start slecht 

Herman van Bekkum 

Het vijfde team zag vier van zijn ‘sterspe-
lers’, de Vreekens, De Freytas en Markus 
naar hogere regionen, te weten het derde, 
bevorderd. Dat betekende opwaartse druk 
voor de achterblijvers, gelukkig vergezeld 
van instroom van nieuwe gezichten: de 
Scholten-brigade (sr. en tweemaal jr.) en 
Hans Hollander. 
Onze nieuwe captain Arthur Edwards had 
voor de uitwedstrijd tegen Sliedrecht 2 een 
goede transportformule uitgedacht: ieder 
naar de De Esch komen en dan met 2 au-
to’s verder. Penningmeester en voorzitter 
werden als chauffeur uitverkoren. Te  
Sliedrecht liepen we eerst en bloc een huis 
met veel pluche binnen alwaar we door 
twee bevallige dames welkom werden ge-
heten. Na correctie arriveerden we heel-
huids in De Huifkar. 
De match tegen het zojuist gedegradeerde 
Sliedrecht liep niet best. Beide chauffeurs 
(borden 1 en 6) zorgden, na consumptie 
van een aangeboden pion, niet voldoende 
voor hun verdediging en zagen hun opti-
misme hardhandig afgestraft. Scholten jr. 
ging moedig strijdend ten onder en ook sr. 
redde het (net) niet aan het 2e bord. Zo 
werd het 4-0 en Sliedrecht-supporters 
meenden al dat 8-0 tot de mogelijkheden 
behoorde. Van der Giessen aan bord 4 
bleef met een kwaliteit minder evenwel 
moedig doorvechten en won ineens een 
volle toren (1-4). Aan bord 3 speelde Hol-
lander een prima partij die in remise ein-
digde. Captain Edwards bracht aan bord 5 
zijn tegenstander ten koste van een pion in 



 Rotterdamchess, jaargang 19, december 1999 Pagina 20  

een lastige, studie-achtige stand die na 
verloop van tijd de ene na de andere pion 
ging opleveren. Een mooie partij, het pu-
bliceren waard. Tenslotte hield Huyser 
zijn partij die aanvankelijk kansrijk ver-
liep, maar vervolgens in minder gunstig 
vaarwater leek te belanden, in elk geval op 
remise. Eindstand: 5-3 voor Sliedrecht. 
 
Sliedrecht 2     - Rotterdam 5     5-3 
W.Hokken         - H.van Bekkum    1-0 
J.van Rekom      - J.Schutter      1-0 
J.Wiemans        - H.Hollander     ½-½ 
C.M.v/d Does     - W.v/d Giessen   0-1 
H.Prins          - A.R.Edwards     0-1 
G.J.Kolenbrander - C.L.Bijl        1-0 
P.Pons           - H.J.Huyser      ½-½ 
W.Kuiper         - E.Schotte       1-0 
 

Groenoord 3 – Rotter-
dam 5  

Arthur Edwards 

De tweede wedstrijd van ons vijfde team, 
tegen het Schiedamse Groenoord 3, werd 
wederom een nederlaag. De beste prestatie 
was van Groen, die de laatste tijd weinig 
heeft gespeeld, maar in zijn eerste externe 
partij dit seizoen een gedegen overwinning 
boekte. Van Bekkum revancheerde zich 
aan het eerste bord ook heel overtuigend 
voor zijn nederlaag in de eerste ronde. 
Maar afgezien van de ruime remise van 
Van der Giessen aan bord drie, was het 
verder kommer en kwel. Huyser zag da-
meverlies over het hoofd en Erik-Paul 
Scholten verloor een stuk.. Edwards 
speelde zijn Caro-Kann te passief en zag 
een winnend stukoffer op f7 over het 
hoofd. Aan het laatste bord leek Arjan 
Scholten lange tijd goede winstkansen te 
hebben, maar een black-out in het derde 
speeluur bezorgde ook hem een nul. Jan 
Scholten speelde aan het tweede bord een 
zware partij, waarin hij tenslotte een pion 
moest prijsgeven. Met die minuspion 
bleek de partij net niet te houden. 
Na twee van de zeven wedstrijden is de 
tussenstand niet positief voor ons vijfde, 
maar gezien het spelverloop moet er toch 
meer in kunnen zitten dan de resultaten tot 
nu toe. 

Rotterdam 6 

Hans Christen 

 
Rotterdam 6 - Maassluis 1 
Nu het door wat pech bij de laatste wed-
strijden weer net niet gelukt is om kampi-
oen te worden, begonnen we uiteraard 
weer met goede moed tegen Maasluis 1. 
Met uitzondering van Erik de Visser, die 
tegenwoordig te ver weg woont, konden 
wij weer beschikken over de spelers van 
vorig seizoen. Dus enig optimisme leek 
mij niet ongegrond. Wat gebeurt echter ? 
Na mijn openingsfase ga ik met een gerust 
hart rond lopen (zie partij). Waar is bord 
1? Blijkt Fedor al verloren te hebben en 
staan we met 0-1 achter. Na afloop toont 
de tegenstander van Fedor hoe het gegaan 
is.  
 
wit : Martin van der Hidde  
zwart : Fedor van Dongen 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.Pf3 d6 4.Lc4 Pb6 
5.Lxf7+ Kxf7 6.Pg5+ 
Kg6 lijkt mij gevaarlijk na Df3 
6...Kg8 7.Df3 De8 8.e6 
 WyyyyyyyyX 
xCdEaFeGcx 
xbBbAbAbBx 
xAdAbHaAax 
xaAaAaAjAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaLaAx 
xHhHhAhHhx 
xiJkAmAaIx VuuuuuuuuU 
 
Er dreigt nu mat in 2 en Fedor ziet het 
niet. Na g6 Pf7 & Dc6 weet ik het nog niet 
zo voor wit 
8...Pc6 
8...g6 9.Pf7 Dc6 10.Dxc6 Pxc6 11.Pxh8 
Kxh8 
9.Df7+ Dxf7 10.exf7# 
1-0 
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In mijn database vond ik in dit verband 
nog een paar aardige voorbeelden van de-
ze Lf7:-val. 
 
wit : Powers  
zwart : Dake  
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.Pf3 d6 4.Lc4 Pb6 
5.Lxf7+ Kxf7 6.Pg5+ Kg8 7.Df3 De8 
8.e6 h6 9.Df7+ Dxf7 10.exf7#  
1-0 
 
wit : Noordijk 
zwart : Landau 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.Pf3 d6 4.Lc4 Pb6 
5.Lxf7+ Kxf7 6.Pg5+ Kg6 7.Df3 Kxg5 
8.Df7 g6 9.d4+ Kh5 10.Df4 h6 11.h3 g5 
12.Df7+ Kh4 13.g3#  
1-0 
 
wit : Matt in 12 von "Dracu-
la" 
zwart : Böhm 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.Pf3 d6 4.Lc4 Pb6 
5.Lxf7+ Kxf7 6.Pg5+ Kg8 7.Df3 De8 
8.e6 g6 9.Pf7 Dc6 10.Ph6+ Kg7 11.Df7+ 
Kxh6 12.d3+ Kh5 13.g4+ Kh4 14.Tg1 
Dd5 15.Pd2 De5+ 16.Kd1 Kh3 17.Df3+ 
Kh4 18.Dg3+ Dxg3 19.Txg3 Kg5 
20.Pe4++ Kh4 21.Lg5#  
1-0 
 
wit : O. Prestel 
zwart : F. Doederlein 
1.e4 Pf6 2e5 Pd5 3.Pf3 d6 4.Lc4 Pb6 
5.Lxf7+ Kxf7 6.Pg5+ Kg6 7.h4 h6 8.h5+ 
Kxg5 9.Df3 Pd5 10.d3+ Pf4 11.Dxf4#  
1-0 
 
Ik ging dus maar snel naar mijn eigen bord 
om te zorgen, dat ik ook echt zou winnen. 
 
wit : Hans Christen 
zwart  : M. Sadegnnzjard 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 h6  
lijkt mij tijdverlies. 
4.0-0 d6 5.h3 
Je zou nu hetzelfde van mij kunnen zeg-
gen, maar ik vond een loper op g4 of h5 
niet leuk. Pc3 of d4 is natuurlijk scherper, 
maar ik ben regelmatig te voorzichtig. 
5...g6? 
5...Pf6 6.Pc3 Le6 7.Lxe6 fxe6 8.d4 exd4 
9.Pxd4 Pxd4 10.Dxd4 
6.d4 Lg7 7.dxe5 Pxe5 8.Pxe5 Lxe5 9.f4 
Lg7 10.f5 

Of het nu zo sterk is? Het ziet er in ieder 
geval lekker ondernemend uit. Ik liet de 
voorzichtigheid wat varen. 
10...Pf6 11.fxg6 fxg6 12.Pc3 
Gewoon rustig ontwikkelen, rokeren kan 
zwart lekker even niet! 
12...c6 13.Le3 
 WyyyyyyyyX 
xCaEfGaAcx 
xbBaAaAeAx 
xAaBbAdBbx 
xaAaAaAaAx 
xAaKaHaAax 
xaAjAkAaHx 
xHhHaAaHax 
xiAaLaImAx VuuuuuuuuU 
 
Sterker was Dd3 met de dreiging 14. e5 
13...d5  
Dit is natuurlijk fout, pionverlies & open-
gooien van de stelling. Misschien is b5 & 
b4 nog een mogelijkheid voor zwart 
14.exd5 cxd5 15.Pxd5 Pxd5 16.Lxd5 
16.Lb5+ was meteen verschrikkelijk, maar 
ik zag het niet, d.w.z. niet dat het meteen 
uit was. 
16...Lf6 17.Df3 
Nu kan er niet zo veel meer fout, dus de 
rest zonder commentaar. 
17...Tf8 18.De4+ De7 19.Dxg6+ Kd8 
20.Lxh6 Ld4+ 21.Kh1 Txf1+ 22.Txf1 
Ld7 23.Lg5 Lc5  
1-0 
 
Aan bord 2 kon Tonislav al snel een stuk 
winnen. 
 
wit : T.Tudjman 
zwart : R. v.d. Wal 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 
0-0 6.Ld3 e5 7.d5 c6 8.Lg5 Db6 9.Dd2 
cxd5 10.cxd5 Pbd7 11.Le3 Dd8 12.Pb5 
Pb6 13.Tc1 
Db4 met dubbele aanval op d6 was ook 
een mogelijkheid 
13...Pe8 14.h4  
Na b.v. f5 kan er nog van alles gebeuren, 
maar wat zwart nu doet is meteen beke-
ken. Je moet het trouwens wel zien, het 
lijkt zo onschuldig! 
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14...a6  
 WyyyyyyyyX 
xCaEfDcGax 
xaBaAaBeBx 
xBdAbAaBax 
xaJaHbAaAx 
xAaAaHaAhx 
xaAaKkJaAx 
xHhAlAhHax 
xaAiAmAaIx VuuuuuuuuU 
 
15.Pa3 
Ook Tonislav ziet Pc7! niet. 
15...h5  
Maar hij krijgt nog een kans. 
16.Da5 
En zwart speelde nog wel een tijdje door, 
maar Ton liet zich niet meer verrassen. 
 
Daar Joop een recht toe recht aan remise 
produceerde, Duro Mesic iets moois in 
remise liet verzanden, Jan aan bord 3 het 
niet kon bolwerken en Wim Heinen na 
goed gestaan te hebben ook de remise niet 
haalde, kwam het aan op onze nieuwe man 
aan bord 6 om de zaak recht te trekken.. 
Maar zie wat hem overkwam! 
 
wit : H.Hofman 
zwart : P. de Bloeme 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaIaBgBx 
xAbMaHaAax 
xaAaAaAbAx 
xAhAaAaAax 
xaAaAaHaHx 
xAaAaCaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
Bij deze stelling fluisterde ik tegen Tonis-
lav:"gewoon e7 toch?" Hij ging even bij 
het bord kijken en knikte bevestigend. 
1.e7 
Na een tijd piekeren kwam deze zet inder-
daad op het bord, en wij keken elkaar aan 

met een blik van: wordt het toch nog ge-
lijk. 
1...Te6+ 
Met een paar minuten nog speelt wit nu... 
2.Td6 
2.Kc7 met de dreiging Kd8 en zwart kan 
opgeven. 
2...Txe7 
En weg is de mooie troef! 
3.Kxb6 Te3 4.b5 Txf3 
Hier biedt zwart remise aan en wit denkt 
nog tot de vlag en neemt het aan.  
Het lijkt mij, dat je nog wel Kc7 en b6 
kunt proberen, maar je moet er wel de tijd 
voor hebben. 
½ - ½ 
 
Rotterdam 6   - Maassluis 1       3½-4½ 
F. van Dongen - M. v.d. Hidde       0-1 
T. Tudjman    - R.v.d. Wal          1-0 
J. Timmerhuis - B. Dijkstra         0-1 
D. Mesic      - M. Bergen           ½-½ 
J. Michel     - D. Kouwenhoven      ½-½ 
H. Hofman     - P. de Bloeme        ½-½ 
W. Heinen     - G. Puppels          0-1 
H. Christen   - M. Sadegnnzjard     1-0 
 
Dit was dus een tegenvaller in eigen huis. 
Maar ik ben ervan overtuigd, dat wij dit in 
Berkel tegen Berkel 1 in de 2de ronde gaan 
rechtzetten. 
 
Berkel 1 - Rotterdam 6 
Na de eerste ronde, door ons ongelukkig 
verloren, beloofde ik jullie, dat wij dat wel 
even zouden rechttrekken. Welnu, belofte 
maakt schuld en deze schuld is ruim-
schoots ingelost. Wij hebben Berkel onder 
de voet gelopen en de uitslag had een sen-
sationele vorm kunnen aannemen als Nico 
wat doortastender was geweest, ik "ge-
woon" gewonnen had inplaats van in 
zweetuitbrekende tijdnood te komen en 
Fedor niet verloren had. Van Fedor weet 
ik geen details, maar dat vind "ie vast niet 
erg na al die aandacht in het vorige ver-
slag. Joop hakte zijn tegenstander in een 
Blackmar-Diemer na 20 zetten van het 
bord, Duro Mesic deed dit in hetzelfde 
aantal zetten met zijn opponent. In een 
mum van tijd was het 4 - 0. Nico kwam 
nog melden, dat het 4 ½ - ½ was en dat ik 
mij niet druk hoefde te maken, maar ik 
wilde "gewoon" Winnen. Mijn naamge-
noot Hans Hofman zat naast mij en ik zat 
mij voortdurend af te vragen, waarom het 
nog niet gedaan was, maar uiteindelijk 
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zwichtte zijn tegenstander (Toren & vrij-
pion tegen Paard.) 
Wim Heinen heeft dit keer alle frustaties 
van zich af geworpen door nu gewoon 1 - 
0 te scoren. Tonislav maakte, zo zei hij 
mij, wel fouten, (ja, wie niet?), maar won 
toch weer. 
Het illustratiemateriaal bestaat dit keer uit 
slechts 1 partij, namelijk de mijne. Niet 
omdat ik mijzelf zo op de voorgrond wil 
zetten, maar omdat de anderen last hebben 
van valse bescheidenheid. Als ik vraag 
naar de partijen, vinden ze, dat het niet de 
moeite waard is om gepubliceerd te wor-
den. Kom op jongens, je hoeft geen Kas-
parov te heten om in het clubblad te ko-
men. Die komt er ook niet in, want hij is 
geen lid. 
De volgende ronde hoop ik met een wat 
uitgebreider verslag van Het Zesde te ko-
men. Tegen CSV 4 zal het geen walkover 
worden, maar de door mij vorig seizoen zo 
geroemde teamgeest is er nog steeds, dus 
een goed resultaat zou mij niet verbazen. 
Wat een optimist hè. 
 
wit :  Hans Christen 
zwart :  Ron de Jong 
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4 h6 5.d4 
exd4 6.Pxd4 Le7 7.0-0 0-0 8.f4 Ld7 9.f5 
Dit leek me wel aardig, ruimte maken 
richting koningsvleugel en zwarts loper 
afsnijden. 
9…Pc6 10.Le3 Pe5 11.Lb3 a6 12.Pf3 
Lc6 13.Dd4  
Dit leek mij sterker dan Pe5: de5: en b.v. 
De2 
13…Pxf3+ 14.gxf3 
Nu keek mijn tegenstander verbaasd op, 
maar een steuntje voor e4 en de halfopen 
g-lijn leken mij wel kansen te bieden 
14…Ph7 15.Pd5 Lxd5 16.Dxd5 c6 
17.Dd2 Lf6 18.c3 De7 19.Dg2 Lg5 
20.Lxg5 
Misschien had ik deze loper nog even 
moeten bewaren met b.v. Lb6 
20…Pxg5 21.Tad1 Tad8 22.Kh1 Df6  
De zet f4 zat steeds in mijn hoofd, maar ik 
zal hem de hele partij niet doen. 
23.Td2 b5 24.Tfd1 c5 25.Ld5 a5 26.a3 
Kh8 27.Lc6 b4 28.axb4 axb4 29.cxb4 
cxb4 30.Td4 De5 31.Txb4  
Dit was de bedoeling van Td4, maar ik 
had niet gezien, dat Dc5 nu een stuk kost. 
31… Df4 

Gelukkig! 
32.Tb3 f6 33.Dg3 Dxg3 34.hxg3 Tb8 
35.Txb8 Txb8  
Nu zou f4 toch eindelijk eens moeten. 
36.Tb1 
Om te huilen zo’n zet, maar ik zag het 
vlaggetje omhoog kruipen [ 36.f4 Pf7 
37.Ld5 Pd8 38.b3 ] 
36...Pxf3 37.b4 Pd4 38.Ld5 Tb6 39.Kg2 
Kh7 40.Kf2  
En nu kwam ik (weer in tijdnood) nog 
kompleet verloren te staan, maar mijn te-
genstander ging mee zitten vluggeren en 
verprutste het.  
½-½ 
 
Persoonlijke scores na 2 ronden: 
 
Tonislav Tudjman 2 uit 2 
Duro Mesic   1 ½ uit 2 
Joop Michel  1 ½ uit 2 
Hans Christen  1 ½ uit 2 
Hans Hofman  1 ½ uit 2 
Wim Heinen  1 uit 2 
Nico van Alphen ½ uit 1 
Jan Timmerhuis   0 uit 1 
Fedor van Dongen 0 uit 2 
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Advertentie van Broekhuis 
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Saldocompetitie 98-99 

Paul de Freytas 

 
 1. De Freytas     7  uit 9  +5 
 2. C. Vreeken     5  uit 6  +4 
 3. Pluymert       3  uit 3  +3 
 4. Versteeg      2,5 uit 3  +2 
 5. Tudjman        2  uit 3  +1 
 6. P.Vreeken     1,5 uit 2  +1 
 7. Van Alphen     1  uit 1  +1 
 8. Groen          1  uit 1  +1  
 9. Michel         3  uit 6   0 
10. v.d. Giessen   2  uit 4   0 
    Bijl           2  uit 4   0 
12. Noordijk       1  uit 2   0 
13. De Visser      1  uit 3  -1 
    Markus         1  uit 3  -1 
15. Bonte          0  uit 1  -1 
    Mesic          0  uit 1  -1 
    Visser         0  uit 1  -1 
18. Huyzer         3  uit 8  -2 
19. Zappeij        0  uit 2  -2 
20. Timmerhuis     0  uit 3  -3 
21. Van Leeuwen    1  uit 8  -6 
 
In de laatste ronde van de saldocompetitie 
kon ik zonder te spelen kampioen worden. 
Uit sportiviteitsoverwegingen speelde ik 
nog tegen Paul van Leeuwen en ging langs 
een afgrond. Zo werd nog bijna mevrouw 
Vreeken kampioen. Hieronder volgt de 
partij: 
 
wit : Paul van Leeuwen 
zwart : Paul de Freytas  
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 
5.Pxc6 bxc6 6.Pc3 Pf6 7.Lg5 Lc5!? 
7…Tb8 is beter; wits zwakke punt ligt op 
b2. 
8.Df3 Tb8 9.Ld3!? 
Wit let niet op een pion en dit is terecht. 
Maar is 9.Lc4 niet aktiever? 
9…Txb2 10.Lxf6 gxf6?! 
Na 10…Dxf6 11.Dxf6 gxf6 12.Pa4 Lb4+ 
13.c3 La5 14.Pxb2 Lxc3+ 15.Ke2 Lxb2 
16.Tab1 Ld5 17.Tb8 Kd8 is het de vraag 
wie beter staat. 
11.0-0 Le7 
Zwarts stelling hangt als los zand aan el-
kaar en wat is zwarts plan? Zwart staat 
gewoon slecht. 

12.Dg3 Kf8 13.De3! Tg8! 
Slaan op a7 is het minst onaangenaam. 
14.Dxa7 d5  
Zwart komt een beetje los. 
15.Tab1 Txb1 16.Txb1 d4 17.Pe2 Dd7 
18.Da8 Kg7 19.Tb6 Lc5 20.Tb3 Dc7 
21.La6?? 
Wit hoopt toe te slaan met 22.Tg3+ of 
22.Tb8. WyyyyyyyyX 
xLaEaAaCax 
xaAfAaBgBx 
xKaBaAbAax 
xaAeAbAaAx 
xAaAbHaAax 
xaIaAaAaAx 
xHaHaJhHhx 
xaAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
21…Lg4!! 
Plotseling staat wit verloren. 
22.Db7 
22.Dxg8+? Kxg8 23.Tg3 Db6 is ook niet 
veel. 
22…Dxb7 23.Txb7 Lc8 24.Pg3 Lxb7 
25.Lxb7 Tb8 26.Lxc6 Tb2 27.La4 d3! 
Rekent af met de slechte loper. 
28.cxd3 Lxf2+ 29.Kf1 Lxg3 30.hxg3 
Txa2 31.Lb5 Kg6 32.Lc4 Td2 33.Kg1 
Kg5 
33…f5 ziet er ook goed uit. 
34.Kh2 f5 35.exf5 f6 36.Kh3 Kxf5 
37.Lg8 Kg6 38.Lc4 Kg5 39.g4 Kf4 
40.g3+ Ke3 41.g5 fxg5 42.Kg4 Txd3! 
43.Kxg5 Td7 44.Kf5 e4 45.g4 Kf3  0-1 
 
 
Open Kampioenschap 2000 
 
De speeldata van het OK zijn: 1/2, 15/2, 
29/2, 14/3, 28/3, 11/4, 18/4, 2/5, 16/5, 
30/5, 6/6 en de prijsuitreiking vindt plaats 
op 13/6. In overleg met de wedstrijdle i-
ding is het mogelijk om partijen vooruit te 
spelen en tot en met de 9e ronde is er de 
mogelijkheid tot het opnemen van maxi-
maal 2 bye's. Het speeltempo bedraagt 35 
zetten in anderhalf uur + een kwartier voor 
de rest van de partij. 
Aanmelden kan bij Jan Timmerhuis: 010-
2141860. 
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Jubileumreceptie 75-jarig bestaan  

Driekwart eeuw in 20 min. 

Henny Vijgeboom

De Esch, 14 september 1999. 
“Om kwart over zeven kom ik je ophalen. 
Je gaat toch ook naar de jubileumreceptie 
vanavond ? Dan kun je me misschien even 
helpen met het opstellen van de diaprojec-
tor en mij bij een paar dia’s het jaartal 
noemen …”, alzo onze supersonische pre-
ses. 
Vanuit de T.H. te Delft via Schiebroek 
naar de Esch moet in een stief kwartiertje 
te doen zijn. 
Het werd een 1/2 uur. Ook met straalwa-
gens kom je weleens in files terecht. Door 
rood razen is  usance, maar voor je tuffen-
de Volkswagentjes platpersen wordt een 
kostbare zaak. 
 
Geland 
De TH-1924 om 19.59 op de Esch geland, 
las het thuisgebleven volk op teletekst. 
 “Even de projector aan de dames vra-
gen…”, hijgde de gezagvoerder. Er is iets 
uit de hand gelopen. Het instrument is er 
niet. Een normaal mens zou van zoiets een 
luchtzakbreuk oplopen. Lichte paniek in 
de Paleiszaal. Zo’n 45 hongerige & dorsti-
ge genodigden hebben bij gerucht verno-
men van de dreigende catastrofe. IJzige 
kalmte evenwel in het brein van de chemi-
cus. Als een snelschaker met nog een mi-
nuut op de klok, heeft hij het recept rap 
gevonden. Hij zal driekwart eeuw “Rotter-
dam” in 20 minuten zonder beelden voor-
bij laten flitsen. 
 
Jolijt & Treurnis 
Talloze anekdotes beleven een wederge-
boorte, jolijt en diepe treurnis wisselen 
elkaar af, want ook het verscheiden van 
geliefde leden hoort bij de carrousel des 
levens. De trieste zelfmoord van Lembit 
Oll, een onzer grootmeesterlijke punten-
makers, doet menigeens adem opnieuw 
stokken. Om voor 100% alles te weten te 
komen over het wel & wee van de club 
sinds 1924, leze men het oeuvre van wij-

len Justus de Hooge nog maar eens woord 
voor woord door. Gekeken zal worden of 
zijn meesterwerk, uitgegeven in 1994, 
eventueel kan worden herdrukt. 
 
Zonovergoten 
Meerdere leden en oud-leden worden, zo-
als bij elk jubileum, bijna zonder ophou-
den extra belicht. Zonovergoten, met een 
rood hoofd van bescheidenheid, horen zij 
de hun toegezwaaide lof aan. Geenszins 
gehinderd door geheugenverlies, memo-
reert de voordrachtkunstenaar, dat hij in 
1949 bij een bekerwedstrijd-met-handicap 
een stuk moest voorgeven aan de figuur, 
die u dit stuk nu voorschotelt. Hermans 
hevig protest vond genade bij de wed-
strijdleiding. De zich zowat lam geschrok-
ken prof kreeg een zwakkere amateur toe-
gewezen. Een zucht van verlichting ont-
steeg de protestant.. 
 Tenslotte hoopt de voorzitter, en met hem 
velen, dat nog lang in Rotterdams tiende 
speellokaliteit vertoefd kan worden. Des 
preses’ blik op de begroting spreekt daar-
bij boekdelen. 
Maar dat is een heel ander verhaal … 
 
Zeg maar Siem… 
Dan steekt opnieuw een orkaan van tref-
woorden op. De heer Siem Broekhuis 
(“Zeg maar Siem”), directeur van Broek-
huis Training, verklapt dat hij op 17-jarige 
leeftijd als student bij de T.H. te Delft ge-
confronteerd werd met zijn leraar Herman 
van Bekkum, die maar enkele jaartjes ou-
der was. Van ’t een komt ’t ander, zij het 
aanzienlijk later. Er werden contacten ge-
legd over een eventuele sponsoring. Zoals 
ons allen bekend, is het bijvoeglijk naam-
woord intussen komen te vervallen … 
 “Ik heb aanvankelijk niet aan schaken 
gedacht. Ik heb de verrichtingen van Rot-
terdam de laatste twee-drie jaar met grote 
belangstelling gevolgd. De degradatie, 
vorig jaar, was minder plezierig, maar ik 
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ben verheugd over de snelle terugkeer naar 
de meesterklasse. Hopelijk gaan weer glo-
rietijden aanbreken voor deze fijne club 
met zijn prachtige clubblad. Naast het Ne-
derlands kampioenschap draag ik graag bij 
aan de financiële status van het eerste 
team. Ik voel mij hier thuis en wens Rot-
terdam veel succes”, declameerde de leuk-
ste oom van Nederland. 
 
Verademing 
De heer Broekhuis vindt de komst van 
Zhao Qin Peng een verademing, maar hij 
had nog één hartenwens: een nóg grootser 
aanpak van onze jeugdschaakafdeling, 
ondanks alles wat Lost Boys al doet. “De 
jeugd heeft de toekomst !”, benadrukt oom 
Siem nog maar eens. Met een certificaat 
t.w.v. f 1000.—voor dit nobele doel ver-
raste hij de ademloze toehoorders in het 
algemeen en Rotterdams toekomstige 
vlaggendragers in het bijzonder. 
 
Goud voor “oud”  
Vervolgens stemde KNSB-
vertegenwoordiger Frans Maas ook wat 
oudere leden gelukkig. Na meer dan een 
halve eeuw onafgebroken lidmaatschap 
van de landelijke bond kreeg zelfs een trio 
de gouden erespeld op de revers geprikt: 
Piet Vreeken (63 jaar lid), Paul Groen 
(60) en Herman van Bekkum (50 jaar en 
drie maanden, met de hakken over de sloot 
…). Ook hier stond een sprekerd die met 
gloedvolle bewoordingen de steunpilaren 
bewierookte. Teamcaptain Ton de Vreede 
mocht de met zoveel gemak verdiende 
schaakklok (kampioenschap eerste klasse, 
afd. B) in ontvangst nemen, maar die 
moest wel gelijk in de materiaalkast gezet 
worden, vond de eindelijk weer eens glun-
derende penningmeester Cees Bijl. 
 “Gemak ? Gemak ? Maar de noeste arbeid 
eromheen ging met heel wat minder ge-
mak gepaard…”, hoorden we Ton den-
ken… 
 
Mister Chess 
Als voorzitter van de Erelidbenoemings-
commissie (Je zult dat woord door sinter-
klaas in chocoladeletters uitbetaald krij-
gen… ) mocht Cees Bijl bekendmaken 
wie, na Corrie Vreeken, Jan Timman, Vik-
tor Korchnoi in eerdere jaren, als ons vie r-
de erelid diende te worden benoemd. Er 

was langdurig, eerlijk en loodzwaar over-
leg van node geweest om unaniem te be-
sluiten dat bijna-grootmeester Hans Böhm 
aan de beurt is. Een summiere opsomming 
van de beweegredenen der Hoge Schaak-
raadsleden: 
Ambassadeur van schakend Nederland, 35 
jaar trouw aan zijn club, ook als het slecht 
gaat, TV- & radio-personality, veelge-
vraagd prater, wilde haren verloren, en-
zomaarvoortgaande… 
 
Dierbaar 
“Ik heb de dierbaarste herinneringen aan 
mijn club”, onthulde Böhm in zijn dank-
woord. “Het was niet alleen uit luxe dat ik 
aan een goedbetaalde schaakcarrière bij 
een andere club voorbijging. Ik zal zelfs 
blijven proberen mee te helpen bij het vin-
den van meerdere sponsors”, waarmee de 
heer Broekhuis geen enkel probleem zou 
hebben. Hoog tijd voor het jubileumsnel-
schaaktoernooi. In de finale van de laatste 
zes bleek er een alles gewonnen te hebben. 
Böhmpje was weer eens Hansje de voors-
te. Het ouwe liedje… Maar wel een vre-
selijk leuk liedje ! 
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Jeugdafdeling 

Rogier van Arkel 

 
 

 
Net als vorig seizoen wordt er weer op dinsdagavond tussen 6 en half 8 les gegeven met de 
stappenboekjes aan de jeugd.  
Gelukkig hebben Tom en ik nu ook hulp gekregen van Susanne de Ridder, die ook de mooie 
foto’s gemaakt heeft. Zij zal vooral de wat jongere kinderen onder haar hoede nemen. 
Behalve les gegeven wordt er natuurlijk vooral veel geschaakt. Voor de competitie wordt ge-
bruik gemaakt van een keizersysteem op rating; de stand is op de volgende pagina te vinden. 
Daniël heeft evenals vorig jaar een flitsende start gemaakt en is vast van plan dit jaar op de 
nieuw de grote beker te winnen. Thomas (Meyard) is een goede tweede en de enige die 
Daniël verslagen heeft tot nu toe. De strijd om de derde plek is vooral erg spannend. Sven en 
Zino zijn net begonnen dus hun plek is gebaseerd op pas twee partijen. Maar de competitie 
duurt nog lang dus er kan nog van alles gebeuren.  
Naast competie zullen er in december ook nog andere toernooitjes gehouden worden met    
prijzen voor alle deelnemers. 
In de toekomst zou ik deze rubriek graag willen invullen met bijdrages van de kinderen zelf. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan zijn Tom en ik altijd beschikbaar. 
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Ranglijst na ronde 12: 
 
Nr. Naam rating tot + = - 
1. Daniël  1687 11 10 0 1 
2. Thomas M 1512 10 7 0 3 
3. Zino 1416  2 1 1 0 
4. Thomas B 1405  8 4 0 4 
5. Sven 1403  2 1 1 0 
6. Benoit  1350 11 6 0 5 
7. Faraz 1330 11 5 0 6 
8. Onur 1248 11 6 0 5 
9. Euclid 1233  6 2 0 4 
10. Stefan 1223 10 4 1 5 
11. Nadine   915  8 0 2 6 
12. Joop   861  8 0 1 7 
 

 
  Tom en Rogier geven uitleg bij de stappenboekjes 
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De Haagse weekendtoernooien 

Alexander van Beek 

Na lange tijd amper een schaakstuk te 
hebben aangeraakt door een drukke perio-
de met eindexamens besloot ik maar weer 
eens een toernooitje te gaan spelen. Ik be-
gon de zomer met het Hofstad weekend-
toernooi. Die rustperiode heeft mij zeker 
goed gedaan, want ik had er ineens ontzet-
tend veel zin in. Ik had gedacht dat ik er 
een beetje in moest komen, maar dat was 
zeker niet het geval. Het ging meteen 
goed. Was de eerste ronde nog een inkop-
pertje tegen een 1600 speler, in de tweede 
ronde mocht ik het opnemen tegen IM Ra-
gozin(2460). Dit ging als volgt: 
 
wit : Alexander van Beek 
zwart : E. Ragozin 
 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 d6 4.d4 cxd4 
5.Pxd4 Pf6 6.Lg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 h6 
9.Le3 Ld7 10.f4 Le7 11.h3 b5 12.Ld3 
Dc7 
 WyyyyyyyyX 
xCaAaGaAcx 
xaAfEeBbAx 
xBaDbBdAbx 
xaBaAaAaAx 
xAaAjHhAax 
xaAjKkAaHx 
xHhHlAaHax 
xaAmIaAaIx VuuuuuuuuU 
 
13.Lxb5 
Een interessant stukoffer. Wit krijgt drie 
pionnen en actieve stukken. Dit moet als 
het goed is voldoende compensatie geven. 
13... axb5 14.Pdxb5 Db8 15.Pxd6+ Dxd6 
16.Dxd6 Lxd6 17.Txd6 Pa5! 
Deze zet had ik gemist. 17...Ke7? 18.Lc5 
is het natuurlijk niet voor zwart. 
18.Td4  
18.b3 Tc8 19.Td3 Lc6 is goed voor zwart. 
18... 0-0 19.g4?! 

Eerst ontwikkelen! De tekstzet is zeer on-
logisch. 19.Thd1 is veel beter. Op het 
normale 19...Lc6 heeft wit nu het interes-
sante 20.b4 Pb7 21.b5 Le8 22.a4 en de 
zwarte stukken staan krom. Op 22...Pc5 
volgt 23.Td8 Txd8 24.Txd8 Pcxe4 
25.Pxe4 Pxe4 26.c4 en de witte a-pion 
wordt wel erg gevaarlijk. Zwart zal dus 
19...Lc8 moeten spelen en na 20.Pb5 staat 
wit goed. 19.e5?! is minder goed:na 
19...Pd5 20.Pxd5 exd5 21.Txd5 Lc6 wint 
zwart zijn pion met goede stelling terug. 
19... Lc8 20.Thd1  
20.Pb5? Pxe4-+ 
20... Lb7 21.g5 
Wit moet iets ondernemen, anders kan 
zwart zich gemakkelijk loswerken door 
Pc6 gevolgd door Td8. 
21... hxg5 22.fxg5 Ph5 23.b3  
De damevleugelpionnen moeten toch 
langzaamaan naar voren komen. 
23... Tfc8 24.Kb2 Pg3 25.a4 
Wit heeft weinig anders. Zwart staat ge-
woon beter. 
25... e5? 
Een grove blunder. Wit krijgt veld d5 on-
der controle en ineens begint de stelling er 
rooskleurig uit te zien. Zwart had beter 
25...Kf8 kunnen spelen. Alle nuttige witte 
zetten falen dan. Bijvoorbeeld 26.Tg1 
Txc3 27.Kxc3 Pe2 28.Kd3 Pxg1 29.Lxg1 
Pc6 en wit is in de problemen. 
26.Tb4 Txc3? 
Waarschijnlijk nog aangeslagen door zijn 
vorige slechte zet pleegt zwart nu een on-
begrijpelijk offer. Wat de gedachte erach-
ter is snap ik echt niet. Misschien om snel 
met f- en e-pion naar voren te komen. Wit 
is natuurlijk veel sneller op de damevleu-
gel. 
27.Kxc3 Tc8+ 28.Kb2 Lxe4 29.c4 
Hier is het uit. 
29... Pf5 30.Lb6 Pc6 31.Tb5 Pfd4 
32.Lxd4 exd4 33.a5 d3 34.Kc3 Pb8 
35.Te5 Lg6 36.Tde1 Kf8 37.b4 Pa6 
38.b5 f6 
38...c5 39.Txc5 Txc5 40.b6 wint meteen. 
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39.gxf6 gxf6 40.Te6 Pc5 41.Txf6+ Kg7 
42.Tc6 Pe4+ 43.Txe4 Txc6 44.bxc6 Lxe4 
45.c7 Lb7 46.Kxd3 Kf6 47.Kd4 Ke6 
48.Kc5 Kd7 49.Kb6 Kc8 50.a6 Lf3 51.a7 
Le4 52.h4 1-0 
 
Dat is even lekker! Dat had ik natuurlijk 
niet van tevoren verwacht. 
In de volgende ronde volgde een lichte 
teleurstelling. Ik werd kansloos geveegd 
door Jeroen Willemze. Er was echter geen 
reden om te wanhopen: in de volgende 
ronde trof ik weer een sterke tegenstander, 
namelijk Yge Visser met 2400+.  
 
wit : Yge Visser 
zwart : Alexander van Beek 
 
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.g3 d5 4.exd5 Pxd5 
5.Lg2 Pxc3 6.bxc3 Ld6 7.Pf3 0-0 8.0-0 
c6 9.Te1 Pd7 10.a4 Te8 11.d3 Pf6 12.a5 
Lg4 13.h3 Lh5 14.Ta4! 
Voorkomt ...e4 en maakt veld a1 vrij voor 
de dame om in de toekomst op e5 te gaan 
drukken. 
14... Dd7 
Tot hier hebben beide partijen zich nor-
maal ontwikkeld. De volgende witte zet 
lijkt normaal, maar de witte loper staat op 
g5 kwetsbaar, hetgeen over een paar zetten 
zal blijken. 
15.Lg5 
Beter was 15.Lb2, Da1, Pd2 gevolgd door 
c4 en wit staat ietsje beter. 
15... Pd5 16.Da1 
 WyyyyyyyyX 
xCaAaCaGax 
xbBaFaBbBx 
xAaBeAaAax 
xhAaDbAkEx 
xIaAaAaAax 
xaAhHaJhHx 
xAaHaAhKax 
xlAaAiAmAx VuuuuuuuuU 
 
Logisch, maar dit laat een truc toe. 
16... Lxf3 (!) 17.Lxf3 Df5 18.Lxd5 cxd5 
Zwart staat meteen beter. 
19.h4 e4 

Het lijkt logisch om zo te spelen. e4 wordt 
echter wel zwak. Waarschijnlijk beter is 
het simpele 19...Tac8 20.dxe4 dxe4 
21.Dd1 Lc5 22.Le3 Lxe3 23.Txe3 Te5! 
Valt a5 aan en er is de mogelijkheid om op 
de d- of e-lijn te verdubbelen. Zo volgt na 
24.a6 bxa6 25.Txa6 Td5 26.Da1 Tad8 
24.Dd4 Txa5 25.Dxe4 Dxe4 26.Taxe4 
Op het eerste gezicht zou je zeggen dat wit 
in dit toreneindspel niet slechter staat: hij 
krijgt twee torens op de zevende rij. Zwart 
kan echter het effect hiervan neutraliseren 
en met de a-pion doorlopen. Zwart heeft 
dus wel degelijk winstkansen. 
26... Kf8 27.Te7 b6 28.Tb7 Tf5 29.c4 Tf6 
30.Tee7 a5 31.Tec7 g6 32.c5 
Wits enige kans. Zwart dreigde met Td8 
zijn toren te activeren. Dit zou wit dwin-
gen een paar torens te ruilen en dat is gun-
stig voor zwart. 
32... bxc5 33.Ta7? 
33.Txc5 geeft wit betere remisekansen, 
hoewel de zwarte a-pion voor veel gevaar 
zorgt. Zeker gezien de stand op de klok 
(beiden nog zo'n 5 minuten voor de rest 
van de partij) heeft zwart goede mogelijk-
heden om op winst te spelen. 
33... Td8 34.Txc5 Td1+  
34... Td2 is misschien beter. (33.f4?? Tb6-
+) 
35.Kg2 Td2 36.h5 Tfxf2+ 37.Kh3 gxh5 
38.Kh4 Txc2 39.Txc2 Txc2 40.Txa5 
Th2+ 41.Kg5 Th3 42.Kf4 h4 43.g4 Th1 
44.g5 Kg7 45.Ta6  
De rest kan ik niet meer reconstrueren. Dit 
gewonnen eindspel wist ik in de tijdnood-
fase niet te winnen.1/2-1/2 
 
In de vijfde ronde boekte ik weer een soe-
pele zege op een 1800 speler. Deze werd 
gevolgd door een goede overwinning op 
jeugdspeler Thomas Willemze, die het 
laatste jaar veel sterker is geworden en nu 
een rating van 2287 heeft. 
Al met al een zeer goed toernooi voor mij 
met een TPR van ongeveer 2325. Deze 
werd nog een beetje gedrukt door mijn 
tegenstanders met ratings van 1600 en 
1800. Ik vind wat dat betreft dat men 
weekendtoernooien in twee groepen moet 
opdelen, namelijk een groep van spelers 
boven 1900 en een groep van spelers on-
der de 1900. Dan krijg je tenminste nooit 
een indeling met enorme ratingverschillen 
in de eerste ronde. Dit kan je TPR name-
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lijk behoorlijk verpesten. Stel bijvoorbeeld 
dat je een rating hebt van 2200. Je speelt 
in de eerste ronde tegen iemand met een 
rating van 1600 en je wint. Vervolgens 
speel je tegen een 2400 speler en je ver-
liest. Zo “zigzag” je het hele toernooi ver-
der en kom je uit op een TPR van 2000. 
Zulk soort toernooien heb ik maar al te 
vaak gespeeld. Je moet dus echt van een 
goeie winnen, wil je ratingpuntenwinst 
maken. Het toernooi werd trouwens ge-
deeld gewonnen door Loek van Wely en 
Erik van den Doel. 
 
Na dit toernooi volgde een teleurstellende 
schaakzomer. In het Lost Boys toernooi in 
Antwerpen verloor ik in de eerste twee 
rondes tegen lager gerate tegenstanders. 
Met een tussensprint van 3,5 uit 4 vocht ik 
me echter goed terug. Een kansloze neder-
laag tegen Harmen Jonkman en een nette 
plusremise tegen Peng brachten me op 4 
uit 8. Op zich niet zo’n hele slechte score. 
Ik hield echter een zure nasmaak over aan 
dit toernooi door in de laatste ronde te ver-
liezen van de jonge Marc Erwich. 
Meteen hierna volgde het Open Nederland 
Jeugdkampioenschap in Hengelo. Dit was 
echter meer een gezelligheidstoernooi dan 
een serieus schaaktoernooi. We stonden 
met een hele groep schakers op de cam-
ping in Delden. Bovendien was ik na de 
desastreuze afloop in Antwerpen een 
beetje schaakmoe. Ik speelde slecht en 
eindigde op een totaal van 5 uit 9. Dit 
toernooi was bovenin trouwens wel sterk 
bezet. Er deden een stuk of tien IM’s mee. 
Ik heb er trouwens geen enkele getroffen. 
 
Na weer een korte rustperiode, waarin ik 
weinig aan schaken deed omdat ik een 
goed begin met mijn studie wilde maken, 
had ik weer volop zin in een toernooitje. 
Het Van Stockum DD weekendtoernooi 
stond op het programma. Het ging weer 
goed. 
In de eerste twee rondes werd ik nog naar 
beneden ingedeeld en startte met 2 uit 2, 
hoewel ik in de tweede ronde wel door het 
oog van de naald kroop. In de derde ronde 
hield ik Maarten Solleveld (2400+) netjes 
op remise. In de vierde ronde trof ik weer 
een 1800-speler, van wie  ik won, zodat ik 
de zaterdagavond mijn bed in kon duiken 
met een score van 3,5 uit 4. Ik had nu toch 

wel verwacht dat ik een IM of GM als op-
ponent zou krijgen, maar dit bleef uit. Ik 
mocht het opnemen tegen de vijftienjarige 
Jan Werle, de Nederlands kampioen tot en 
met 16 jaar. 
 
wit : Alexander van Beek 
zwart : Jan Werle  
 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 Pf6 4.d4 cxd4 
5.Pxd4 d6 6.Lg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 h6 
9.Le3 Le7 10.f4 Pxd4 11.Lxd4 b5 12.Ld3 
b4 13.Pe2 Da5 14.Kb1 e5 15.Le3 0-0 
16.Thf1 Td8 
Tot zover had mijn tegenstander het wel 
eens eerder op het bord gehad, zo meldde 
hij na afloop. Ik ben dan toch wel be-
nieuwd wat hij gepland zou hebben op het 
interessante loperoffer op h6, waarvan zo 
een analyse zal volgen. 
17.fxe5 dxe5 
 WyyyyyyyyX 
xCaEcAaGax 
xaAaAeBbAx 
xBaAaAdAbx 
xfAaAbAaAx 
xAbAaHaAax 
xaAaKkAaAx 
xHhHlJaHhx 
xaMaIaIaAx VuuuuuuuuU 
 
18.De1?! 
 Een beetje sloom. De zwarte stelling be-
valt me vanaf hier wel. Zeer interessant is 
het reeds aangekondigde 18.Lxh6. Zwart 
heeft dan drie mogelijkheden: A.18...gxh6 
19.Dxh6 Pg4 20.Dh5 Le6 21.b3 Lf8 
(21...Lc5 22.Tf3 Kf8 23.h3! Pe3 24.Dh6+ 
Ke7 25.Txe3 Lxe3 26.Dxe3 met zeer goed 
spel voor wit.) 22.Tf3 Lg7 23.Tg3 Pf6 
24.Dg5 Pe8 25.h4 en wit heeft een zeer 
gevaarlijke aanval, mede door de slechte 
positie van de zwarte dame. B.18...Pxe4 
19.De3 Pc3+ 20.bxc3 bxc3 (20...Le6? 
21.c4) 21.Lc4 Txd1+ 22.Txd1 Db4+ 
23.Lb3 gxh6 24.Dxh6 Lf5 25.Tf1+- 
C.18...Le6 19.b3 Pxe4 20.De3 Pc5 
21.Lxg7!? (niet gedwongen, maar wel in-
teressant) 21...Kxg7 22.Dxe5+ f6 
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(22...Kg8 23.Tf3) 23.Dh5 met zeer gevaar-
lijke aanval. 
18... Le6 19. b3 Pg4! 
Dwingt de loper naar een slechte plek. Hij 
hoort natuurlijk op b2 thuis, maar nu gaat 
hij verplicht naar g1. 
20.Lg1 Lg5? 
Zwart dacht meteen te winnen door deze 
zet. Als de variant zou kloppen zou die 
heel mooi zijn geweest, maar er zit echter 
een levensgroot lek in. Na 20...Lc5 zou 
zwart goed hebben gestaan. 
21.Dg3 Da3 22.h3 a5  
Het stukoffer waar al na 20...Lg5 rekening 
mee was gehouden. 
23.hxg4 Txd3 
Ook na 23...a4 24.Lc4 gaat het niet mat. 
24.Txd3 a4 25.Td5 
Dit is de zet die zwart overzien had. Het is 
meteen voorbij. 
25... Lxg4 26.Pc1 Le6 27.Dd3 Lxd5 
28.Dxd5 axb3 29.Dxf7+ Kh8 30.Dxb3 
Da6 31.Pd3 Ld2 32.Lc5 Da5 33.Tf8+ 1-0 
 
 
Ongelooflijk, ik zou nu zelfs voor de toer-
nooioverwinning kunnen gaan, maar dan 
wel tegen een of andere vette IM of GM, 
dacht ik. 
Het pakte echter anders uit. Ik mocht het 
opnemen tegen Stefan van Blitterswijk. 
Geen slechte speler natuurlijk, altijd nog 
wel een rating van rond de 2350, maar ik 
begon nu echt te geloven dat het kon. De 
opening verliep vrij gunstig. Met zwart 
kon ik na een slappe witte opzet eigenlijk 
gemakkelijk gelijk maken, maar in een 
stelling die op het oog gewoon ietsje beter 
was voor mij kwam mijn tegenstander in-
eens met een paar ongelooflijke zetten die 
ik totaal niet verwacht had en ik stond 
binnen een paar zetten een pion achter. In 
tijdnood kwam ik in een totaal verloren 
toreneindspel terecht. Door slecht spel van 
mijn tegenstander had ik het nog remise 
kunnen houden, maar ik liet het buiten-
kansje onbenut. 
 
wit : Stefan van Blitterswijk  
zwart : Alexander van Beek 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 d6 5.c3 
Ld7 6.0-0 g6 7.Te1 Lg7 8.d3  
Een slappe opzet. Met 8.d4 vecht wit na-
tuurlijk voor openingsvoordeel. 

8... Pge7 9.Pbd2 0-0 10.Pf1 b5 11.Lc2 d5 
Geeft meteen gelijkspel. 
12.exd5 Pxd5 13.Lg5 Dc8 14.Pe3 Pxe3 
Ook interessant is 14...Pb6 15.d4 met on-
duidelijke stelling. Het veiligst is 14...Le6, 
waarna zwart zeker niet slechter staat. Gek 
genoeg moet zwart uitkijken dat de witte 
loper niet op de diagonaal a2-g8 kan ko-
men, hetgeen uit de partij zal blijken. 
15.Lxe3 Lf5 
"Hier is geen vuiltje aan de lucht", dacht 
ik. "Gewoon Dd7 en Tad8 spelen en zwart 
staat iets beter".Dat bleek echter niet zo te 
zijn. 
16.Lb3 h6 
 WyyyyyyyyX 
xCaFaAcGax 
xaAbAaBeAx 
xBaDaAaBbx 
xaBaAbEaAx 
xAaAaAaAax 
xaKhHkJaAx 
xHhAaAhHhx 
xiAaLiAmAx VuuuuuuuuU 
 
Op het normaal ogende 16...Dd7 volgt 
17.Lc5 Tfe8 18.Pg5 Pd8 19.Df3 en het ziet 
er niet zo best uit voor zwart. Op 16...Td8 
komt 17.Pg5 Td7 18.g4 en wit wint. Het 
lijkt dus wel normaal om met de tekstzet 
het paard van g5 af te houden. Waarschijn-
lijk is 16...Pa5 beter. Na 17.Ld5 c6 18.Le4 
Lxe4 (18...Le6 19.d4) 19.dxe4 en wit staat 
misschien een klein beetje beter. 
17.Dc1! 
Zo'n zet verwacht je toch niet! Ik stond 
echt verbaasd te kijken toen mijn tegen-
stander deze zet uitvoerde. Ik dacht nog 
steeds dat ik ontzettend goed stond. Het 
subtiele van Dc1 is dat na 17.Dd2 Td8 
sterk is. Dc1 haalt het nut van deze zet uit 
de stelling en meteen op d3 slaan verliest 
gewoon een pion, zoals in de partij. Toen 
ik een tijdje naar deze stelling had geke-
ken, begon ik in te zien dat ik slecht stond, 
hoewel ik het eigenlijk niet kon geloven. 
17... Lxd3 
17...g5 is ook niet alles: 18.h4! g4 19.Ph2 
en 19...Kh7 kan niet wegens 20.Lc5 
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18.Lxh6 Te8 19.Lxg7 Kxg7 20.Ld5 Dd7 
21.Lxc6 Dxc6 22.Pxe5 
Wit heeft een gezonde pion gewonnen. De 
rest is eigenlijk een kwestie van techniek. 
22... Dd5 23.Df4 Lf5 24.c4 (!) 24. ... bxc4 
25. Pxc4 Tad8 26. b3 c5?! 
Om kansen te behuden kan zwart beter de 
stukken op het bord houden. Nu wikkelt 
wit af naar een gewonnen toreneindspel. 
Ik had hier overigens nog maar heel wei-
nig tijd over. In de fase na de zetten Lb3 
en Dc1 had ik veel te veel tijd verbruikt. 
27.Pe3 Dd3 28.Pxf5+ Dxf5 29.Dxf5 
Txe1+ 30.Txe1 gxf5 
En na een heleboel zetten in tijdnood:  
1-0 
 

Jammer! Op een overwinning zou name-
lijk een beloning van 1100 gulden en de 
gedeelde toernooioverwinning hebben ge-
staan. Maar ja, niet getreurd, het was wel 
een goed toernooi en ik mocht toch nog 
een leuke jeugdprijs van 200 gulden in 
ontvangst nemen. Mijn TPR was met 2270 
niet zo vreselijk hoog, maar dat is wel lo-
gisch, aangezien ik geen titelhouder te-
genover me heb gekregen. 
Dit toernooi werd gedeeld gewonnen door 
Blees, Jonkman en Van Blitterswijk, alle-
drie scoorden ze 5,5 uit 6, waarbij Van 
Blitterswijk in de eerste ronde een bye had 
en vervolgens  
vijf keer op rij won! Aldus kon ik ver-
moeid, maar toch wel redelijk tevreden 
huiswaarts gaan.

Laconieke Spaan herovert RSB-titel 

Henny Vijgeboom 

Het 7-rondig RSB-kampioenschap 1999, 
in de 2de helft van augustus in het RET-
gebouw aan de Kleiweg gehouden, was – 
althans in de hoogste regionen van de 
hoofdgroep (32) – het aanzien alleszins 
waard. Opwinding, onverwachte resulta-
ten, vrolijke & lange gezichten en hoog-
spanning tot de laatste microseconde. Dat 
was wel anders dan vorig jarig jaar, toen 
pseudo-profeten voor de aanvang van het 
evenement 60-plusser Gerard Kool als 
titelkandidaat over het hoofd hadden ge-
zien. Hij zegevierde ongeslagen met 6 p. 
iets gemakkelijker dan de nieuwe kampi-
oen met dezelfde score. 
 
Alert 
Alert geworden, tipte ik bij mijn prognose 
in het Rotterdams Dagblad ook de win-
naar. Ik richtte mij op Nathanaël  Spaan ( 
hoewel nr.12 in 1998), Dolf Meijer (2), 
Gert-Jan Ludden, de ex-wereldkampioen 
simultaan èn preses van Messemaker (4), 
Richard Kraan, de jeugdigen Rick Lahaye 
en Jaap Amesz, Cor de Zwart en wellicht 
de altijd opgewekte nationale jeugdkampi-
oene Désireetje Hamelink. Het scheelde 
maar een haar of opnieuw zou een outsider 
zich krom gelachen hebben… Na de 4de 

ronde verscheen “plotseling” Bram Steijn, 
samen met Spaan, aan kop met 3 1/2 punt. 
In de 5de stond de Steinitz van Shah Mata 
tegen zijn rivaal een pion voor, maar hij 
koos – kennelijk na wat calculatiewerk 
m.b.t. zijn mogelijke titelkansen – voor 
een remiseaanbod. En dat had hij nou niet 
moeten doen; alles op alles zetten zou een 
beter idee geweest zijn. 
 
Cor & Gert-Jan 
Inmiddels waren ook Cor de Zwart en 
Gert-Jan Ludden komen opdraven. De 
laatste ronde ging in met: 1. Spaan 5, 
2/3/4. Steijn, de Zwart en Ludden 4 ½. Cor 
de Zwart, toch wel de surprise van het 
toernooi, leek geen spaan van Nathanaël 
heel te laten, maar hij wist met zijn rijk-
dom geen raad en vergooide winst- èn re-
misekansen. “Wat heb ik die partij ver-
knald…”, hield Cor niet op te treuren. “Ik 
heb de hele middag slecht of verloren ge-
staan”’ beaamde de RSR Ivoren Toren-
speler, die ook in 1996 kampioen was. 
 
Afgrijzen 
Ludden had De Zwarts dramatisch falen 
met enig afgrijzen gadegeslagen. Bij diens 
winst had de Gouwenaar na zijn zege op 
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Steijn een beslissingsmatch van 2 partijen 
mogen spelen. Dat had nog een interessan-
te barrage kunnen worden. 
John van Baarle, winnaar van het O.K. van 
Vlaardingen met 13 ½ uit 15 (ongeslagen) 
en Cor de Zwart als 2de met 13, zorgde na 
de prijsuitreiking in “de tramremise” voor 
licht tumult door te melden dat hij de P.K. 
“99 op zijn sloffen zou hebben gewonnen. 
Hilariteit alom, toen hij eraan toevoegde: 
“Ik geef ze allemaal een stuk voor…”. De 
nog immer glimmende oldtimer dreigt nog 
járen mee te gaan. 
 
2000 en één nacht… 
In mijn verslagje over het Vlaardingse 
O.K. (georganiseerd door sv CHESS) had 
ik, na Van Baarle bewierrookt te hebben, 
nog vermeld dat de Schiedammer in het 
aan de gang zijnde RSB-kampioenschap 
nog tot één van de favorieten zou hebben 
behoord. Helaas is die kreet door de sport-
redactie geschrapt. Blijkbaar twijfelde zij 
aan de glazen bollen van de schaakmede-
werker èn John van Baarle. Dat een gene-
reuze geldschieter opsta, die f 4000,-- in 
plaats van f 400,-- in de waagschaal stelt 
om Johns paranormale begaafdheden te 
testen. Wat zou dát een P.K.-festijn wor-
den! We rekenen allemaal (??) op je, John 
… Maak er een 2000-sprookje van, met 
één nacht extra om bij te komen van een 
iegelijks onbedaarlijk gelach. Ik hoop het 
nog te mogen beleven. Een jaar is tegen-
woordig niks… 
Ter ere van de nieuwe RSB-kampioen 
Nathanaël Spaan (RSR/Ivoren Toren) 
diens naspelenswaardige partij tegen Os-
car van Veen uit de voorlaatste ronde. 
 
wit : Nathanaël Spaan 
zwart : Oscar van Veen 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 b6 4.Lg5 h6 5.Lh4 
g5 6.Lg3 Lb4+ 7.Pbd2 Lb7 8.a3 Le7 
9.Dc2 Pc6 10.h3 Ph5 11.Lh2 Lf6 12.e3 
Lg7 13.g4 Pf6 14.Tg1 Pe7 15.Ld3 d6 
16.e4 Pd7 17.0-0-0 e5 18.dxe5 dxe5 19.c5 
bxc5 20.Lb5 c6 21.Lc4 0-0 22.h4 Pg6 
23.hxg5 hxg5 24.Pf1 Dc7 25.Pe3 Pe7 
26.Pf5 Pxf5 27.gxf5 Lh6 
 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xbEfDaBaAx 
xAaBaAaAex 
xaAbAbHbAx 
xAaKaHaAax 
xhAaAaJaAx 
xAhLaAhAkx 
xaAmIaAiAx VuuuuuuuuU 
28.Dd2 zou nu de klap uitdelen, maar er is 
toch al geen houden meer aan. Red. 
28.Pxg5 Kg7 29.f4 Kf6 30.Kb1 Ke7 
31.fxe5 Lxg5 32.Txg5 Th8 33.f6+ Ke8 
34.e6 Txh2 35.Tg8+ Pf8 36.exf7+ 1-0 
 
Clubkampioen René van Hassel werd elf-
de met 4 punten. Hij verloor alleen van 
Rick Lahaye (nr. 3). René won van Stefan 
Ammerlaan (nr. 14, zie partij) en Jesse van 
Elteren (20). Voorts speelde onze voorma-
lige penningmeester remises tegen Gert-
Jan Ludden (2), Jaap Amesz (4), Joost van 
Ruitenburg (19) en Paul de Freytas (23). 
Op ons verzoek viste René onderstaande 
partij uit zijn dozijnen verhuisdozen… 
 
wit : René van Hassel 
zwart : Stefan Ammerlaan 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 e5 6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Lxf6 gxf6 
9.Pa3 b5 10.Pd5 Le6 11.c3 Lg7 12.Pc2 f5 
13.exf5 Lxf5 14.Pce3 Lg6 15.Le2 h5 
16.0-0 f5 17.f4 e4 18.a4 Tb8 19.axb5 
axb5 WyyyyyyyyX 
xAcAfGaAcx 
xaAaAaAeAx 
xAaDbAaEax 
xaBaJaBaBx 
xAaAaBhAax 
xaAhAjAaAx 
xAhAaKaHhx 
xiAaLaImAx uuuuuuuuU 
20.Db3 b4 21.Da4 0-0 22.Dxc6 bxc3 
23.bxc3 1-0 



 Rotterdamchess, jaargang 19, december 1999 Pagina 36  

Michaïl Tal (II) 

Maarten de Zeeuw

Tals ontsnapping aan de Holocaust 
Op 22 juni 1941 vielen de nazi’s de Sov-
jet-Unie binnen, de grootste ramp die ooit 
een land op aarde trof. Het noordelijke, 
Baltische front werd door niet meer dan 7 
divisies verdedigd, wat de Duitsers in staat 
stelde snel op te rukken. Elf dagen lang 
was Stalin als verlamd en niet in staat een 
strategie te formule ren. De tactiek van de 
verschroeide aarde, aangekondigd in zijn 
radiotoespraak van donderdag 3 juli 1941, 
impliceerde dat niet alleen kapitaalgoede-
ren maar ook geschoolde arbeiders (zoals 
bijvoorbeeld de vader van Tal, een arts) 
moesten worden geëvacueerd; maar op 
hetzelfde moment werd Riga al ingeno-
men. 
In zijn boekje Zagadka Talya ("Het myste-
rie Tal") p. 20v gaat Sovjet-
schaakjournalist Viktor Vasiljev nader in 
op deze episode, die in Tals autobiografie 
onvermeld gebleven is. Bij mijn weten is 
dit de eerste maal dat dit fragment in een 
West-Europese taal wordt gepubliceerd. 
Om verschillende redenen doe ik dat in het 
Engels, niet in het Nederlands; werkbespa-
ring is daar een van. Ik ben geen autoriteit 
op het gebied van de Russische taal; wel 
durf ik te stellen dat de strekking van een 
en ander correct wordt weergegeven. 
 
"When the Patriotic War started, Misha 
was five. [Vier-en-een-half - MdZ]. Twen-
ty-four hours before the German invasion 
of Riga the whole family sat at night in the 
cellar of their house, frightened by bomb 
explosions. Nobody moved from his place. 
Someway passive submission to fate para-
lysed everyone's will. 
Suddenly his mother stood up and said 
with a surprisingly quiet voice: "We have 
to go to the station. Maybe we will still 
succeed in getting away." 

Doctor Tal was not surprised and did not 
start to contradict her: in difficult moments 
he always gave in to his wife's initiative 
and never regretted that. In only a minute 
he raced home, and put in his bag some 
medical necessities. 
They were lucky. They succeeded in ha-
ving a seat in the lowest class. In the wa-
gon they could only stand - such was the 
crowdedness. The doctor held Misha's 
head, who was both afraid and cheerful. 
He only complained, that Mimi should 
enter - the daughter of the neighbour who 
was a teacher. She was Misha's "first lo-
ve", they always played together. The pa-
rents of Mimi also arrived at the railway 
station, drawing behind them a car with 
furniture and utensils. When they tried to 
put the furniture in the wagon, people 
wanted to beat them. 
"My God, how can here be household 
things?" said Ida Grigorevna [Tals moeder 
- MdZ]. "Leave everything behind!" But 
no, they were unable to part from their 
properties. And, after again loading the 
wheel-barrow, the neighbours went home. 
Their destiny would be death. 
"Say farewell to Mimi, Misha", doctor Tal 
said silently. "You will never see her 
again." 
Misha Tal would remember this scene and 
these words for all his life and they would 
never leave his memory." 
 
Vasiljev vertelt dat de trein onderweg ver-
schillende malen vanuit de lucht werd ge-
bombardeerd. Moeder rende met Misja het 
veld in en beschermde hem met haar li-
chaam, terwijl Tal sr. bezig was met zijn 
dagelijks werk - het bieden van hulp aan 
gewonden en zieken. Na een dagenlange 
uitputtende reis kwam het gezin aan in 
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Joerla, een kleine districtshoofdplaats in 
de Oeral. 
Als de Tals die laatste trein hadden gemist, 
had de latere wereldkampioen met 99% 
kans de dood gevonden. Op 4 juli begon-
nen in Riga massale moordpartijen. Hon-
derden Joden, waaronder vele vluchtelin-
gen uit Litouwen werden in de Grote Sy-
nagoge bijeengedreven en levend ver-
brand. Eind oktober 1941 waren in het 
getto van Riga 30.000 Joden ingesloten; 
25,000 van hen werden in november en 
december naar Rumbula, 11 km ten noor-
den van Riga, gebracht en daar vermoord 
om in het getto voor Joden uit Duitsland 
plaats te maken 
[www.omnitel.net/viyp/rijews.html; 
www.ushmm.org/research/latvia.htm; 
www.wiesenthal.com/children/ihansgeo.ht
m; 
www.wiesenthal.com/children/mruth.htm]
. Duizenden anderen kwamen om in het 
concentratiekamp Kaiserwald, een voor-
stad eveneens ten noorden van Riga. Uit-
eindelijk telde Letland slechts 300 holo-
caust-overlevenden toen in de nazi’s in 
1944 door Sovjet-troepen verdreven wer-
den. 
 
Het Traxlergambiet 
Volgens mijn onvolledige database van 
265 Tal-offerpartijen (74 maal een enkele 
pion, 7 maal meerdere pionnen, 15 kleine 
kwaliteiten, 37 kwaliteiten, 69 paarden, 29 
lopers, 15 torens, 10 maal een dame voor 
een of twee stukken, 9 maal meerdere 
stukken) bracht Tal tweemaal in zijn leven 
een drievoudig stukoffer. Portisch-Tal, 
Amsterdam (izt) 1964, was een schwindel 
waarin een toren en twee lichte stukken 
werden geïnvesteerd. In de volgende partij 
is het, na de theoretische offers van de lo-
per op f2 en het paard op g3, eerst remise, 
dan gewonnen, verloren, remise, na een 
volgend loperoffer op e6 nog steeds remi-
se, verloren, remise, na herovering van de 
kleine kwaliteit op f7 nog steeds remise, 
gewonnen, remise en gewonnen, met re-
mise als uiteindelijk resultaat. 

 
wit : lezers PionerskajaPravda 
zwart : Michaïl Tal  
[C57]  corr. 1968/69 
De witspelers waren de lezers van het blad 
voor pioniers in de Sovjet-Unie Pioners-
kaja Pravda. De partij is ook bekend on-
der de naam 'Witte Toren'-Tal: Bjelaja 
Ladja was de in 1968 zojuist opgerichte 
schaakafdeling van de pioniersbeweging. 
Later begeleidde deze afdeling o.a. Dol-
matov, Joesoepov, Joseliani, Salov, A. 
Sokolov en Tsjiboerdanidze bij de eerste 
schreden in hun schaakloopbaan. 
1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 Lc4 Pf6 4 Pg5 Lc5 5 
Pxf7 Lxf2+ 6 Kxf2 Pxe4+ 7 Kg1 Dh4 8 
g3 Pxg3 
 Volgens Krabbé [Schaakcuriosa p. 134-
138] stuurden vanaf dit moment iedere 
keer meer dan 20.000 lezers de witte zet 
van hun voorkeur in. Gegeven de functie 
van zowel de Sovjetstatistieken als het 
Sovjetschaak als propaganda-instrumenten 
kun je aan zo'n mededeling overigens twij-
felen. 
 WyyyyyyyyX 
xCaEaGaAcx 
xbBbBaJbBx 
xAaDaAaAax 
xaAaAbAaAx 
xAaKaAaAfx 
xaAaAaAdAx 
xHhHhAaAhx 
xiJkLaAmIx  VuuuuuuuuU 
9 hxg3? -+ 
Principieel fout: wit elimineert een gevaar-
lijk lijkend stuk, maar Pg3 zou moeten 
proberen betere dingen te doen dan de 
passieve Th1 te elimineren. Illustratief in 
dit verband is 9 d4? Pe4! -+ met de drei-
ging 10...Df2 mat; het paard ruimt met 
opzet de toren niet op, omdat het de ko-
ning in de weg staat. De tekstzet staat 
zwarts dame toe nog dieper te penetreren 
en wits koning naar f1 te dwingen, waar 
hij blootstaat aan aanvallen door ...Tf8 
en/of ...Lh3+. In eindspelen heeft zwart 
een sterke troef in de twee verbonden vrij-
pionnen op de koningsvleugel. 
9...Dxg3+ 10 Kf1 Tf8! 
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Nu wordt 11...Df4+ -+ een dreiging, 
alsook 11...Pd8 en 12...Pxf7 -+. Minder 
goed getimed is 10...d5? 11 Lxd5 omdat 
wits koningsloper dan actieve werking 
heeft langs de lange diagonaal: 11...Tf8? 
12 Df3 L-pp ± (door eerst 10...Tf8 wordt 
deze mogelijkheid uitgesloten) of 
11...Lh3+ 12 Txh3 Dxh3+ 13 Lg2 Df5+ 
14 Df3 (LL-Tpp) =. 
11 Dh5 
Met de bedoeling niet alleen Pf7, maar in 
het bijzonder h3 te dekken. M.i. wint 
zwart ook na 11 d3 d5! (11...d6? 12 Dh5! 
=) 12 Lxd5 Pd4! (dreigt 13...c6, 
13...Lh3+) 13 c3 c6! (13...Lh3+? is nog 
steeds te vroeg: 14 Txh3 Dxh3+ 15 Kg1 
Dg3+ 16 Lg2 en zetherhaling na 16...Txf7 
of 16...Pe6/c2/f5) 14 Lc4 (14 De1 Lh3+ -
+) 14...b5! -+. Ik heb geen Traxler-theorie 
bij de hand dus kan me vergissen. 
11...d5!  
Andere zetten zoals 11...d6? en 11...Pd4? 
leveren niet meer dan remise op. 
12 Lxd5 
 WyyyyyyyyX 
xCaEaGcAax 
xbBbAaJbBx 
xAaDaAaAax 
xaAaKbAaLx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAfAx 
xHhHhAaAax 
xiJkAaMaIx VuuuuuuuuU 
 
12...Pd4?? +- 
Zwart kan winnen met 12...Pb4! 13 Lc4 
(13 Lb3 Lg4 14 Dh4 =; 13...Pxc2! 14 
La4+ c6 -+; 13 Pc3 Pxd5 14 Pe2 Dg4 15 
Dxe5+ Le6 16 Txh7 Txf7+ 17 Ke1 0-0-0 
18 d3 Lf5 -+) 13...b5! 14 Lxb5+ (14 Lb3 
Pxc2! 15 d4 Lb7! 16 De5 Dxe5 17 dxe5 
Pxa1 18 Th7 Pxb3 -+) 14...c6 15 Lc4 Pd5 
-+, zoals reeds lang voor deze partij aan-
gegeven door de Tsjechoslowaak Rohlicek 
en internationaal gepubliceerd. Tal had 
misschien ook geen Traxler-theorie bij de 
hand. 
De tekstzet dreigt ...Lg4, bij voorkeur 
voorafgegaan door 13...c6 (zodat f3 niet 
langer wordt gedekt). 

 WyyyyyyyyX 
xCaEaGcAax 
xbBbAaJbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaKbAaLx 
xAaAdAaAax 
xaAaAaAfAx 
xHhHhAaAax 
xiJkAaMaIx VuuuuuuuuU 
 
13 Dh2? =+ 
Juist was 13 Pc3! wat e2 dekt (nuttig in 
geval van ...Lg4), b1 vrijmaakt voor Ta1 
in geval van ...Pxc2, en de optie Pe4 (evt. 
Pe2) creëert waarmee Dg3 uit haar domi-
nante positie wordt verjaagd. Khalifman et 
al. geven dan 13...c6 (13...Lg4 14 Dh2 +-; 
13...Le6 14 Pe2 +- of 14 Lxe6 Pxe6 15 
Pe2! +-) 14 Lc4 (of direct 14 Pe4!? Df4+ 
15 Kg2 cxd5 16 Ped6+ Ke7 17 d3 Dg4+ 
18 Dxg4 Lxg4 19 Pxe5 Kxd6 20 Pxg4 
Pxc2 21 Ld2 met een stuk voor twee pion-
nen; dit moet ook gewonnen zijn) 14...b5 
15 Pe4 Df4+ (15...Lg4 16 Pg3 Lh5 17 
Txh5 bxc4 18 Kg2 +-) 16 Kg1 bxc4 17 d3 
Dg4+ 18 Dxg4 Lxg4 19 Pfd6+ +- 
13...Dg4!? = 
 Zwart kon materiaal terugwinnen met 
13...Dxh2 14 Txh2 Pxc2 15 Tf2 Pxa1 16 
Pxe5 (LN-Tpp, wit zal Pa1 niet kunnen 
vangen) 16...Lh3+ =+, doch dat leidt maar 
tot vervlakking. 
14 Dxe5+ Le6 15 Lxe6 Df3+ 
Het derde stukoffer. Zwart had twee van 
de drie geïnvesteerde stukken kunnen te-
rugwinnen met 15...Pxe6 16 Ke1 Txf7 17 
De2! (17 Pc3? Te7 18 Pd5 Dg2 en zwart 
krijgt een pluspion, bijv. 19 Tf1 Dxd5!) 
17...Tf3!. Zijn compensatie voor het reste-
rende stuk is dan voldoende: 
1) 18 Tf1 Dh4+ = 19 Kd1 Txf1+ 20 Dxf1 
Dg4/h5+, of 19 Tf2 Txf2 20 Dxf2 Dh1+ 
21 Df1 Dh4+ in beide gevallen eeuwig 
schaak; 
2) 18 d4 0-0-0 19 c3 Pc5 = 20 Pd2 Pd3+ 
21 Kd1 Pf2+ 22 Ke1 (22 Kc2?? Txc3+ -+) 
zetherhaling; 
3) 18 d3 0-0-0 19 Le3 Pf4 20 Lxf4 Dxf4 
21 Kd1 Tf2 22 De1 g5 23 Pc3 Df3+ 24 
Kc1 Dg2 =. 
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Maar dat betekent wel dat het zwarte 
paard tijdelijk zijn actieve positie op d4 
moet verlaten. In plaats daarvan kiest Tal 
voor een offensief van dame en paard te-
gen de witte koning, waar, zolang De5 het 
enige potentiële matveld (g3) dekt, nooit 
meer (maar wel minder) dan remise uit 
kan komen. 
16 Kg1 Pe2+! 
16...Dd1+? 17 Kh2! Pf3+ 18 Kg2 +- 
17 Kh2 
Wit heeft hier geen echte keus. Na 17 
Dxe2? Dxe2 18 Lb3 heeft hij heel even 4 
lichte stukken voor dame en pion, maar 
zijn ontwikkelingsachterstand na 
18...Txf7! 19 Lxf7+ Kxf7 (TLP-Dp) is 
beslissend, bijv. 20 Pc3 Dg4+ 21 Kh2 Kg8 
22 Tf1 Te8 -+. 
17...Df2+ 18 Kh3 
 WyyyyyyyyX 
xCaAaGcAax 
xbBbAaJbBx 
xAaAaKaAax 
xaAaAlAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaMx 
xHhHhDfAax 
xiJkAaAaIx VuuuuuuuuU 
 
18...Df3+?? +- 
Correct was 18...Txf7! 19 Lxf7++ (na 19 
Lg4/c4+ Te7 dekt de toren Pe2) 19...Kxf7 
20 De3 (20 d3/d4 Df3+ 21 Kh2 Df2+ 22 
Kh3 zetherhaling; 20 Th2 Df1+ 21 Kg4 
Dg1+ 22 Kh5 Pg3+ 23 Kh4 Dxh2+ 24 
Kg4 h5+ 25 Kf3 Dh1+ 26 Kxg3 Dg1+ 
eeuwig schaak) 20...Pf4+ 21 Kg4 Dg2+ 22 
Dg3 (22 Kxf4 g5+ 23 Kf5 Dd5+ 24 Kg4 
Dg2+ en zetherhaling, bijv. 25 Dg3 De4+) 
22...Dxh1 23 Dxf4+ Kg8 24 Pc3 Tf8 25 
Dc4+ Kh8 26 De2 Dg1+ 27 Kh3 Dh1+ 28 
Kg3 Dg1+ 29 Kh3 (29 Dg2?! De1+ 30 
Kh3 Tf4 of 30 Kg4 Tf2, met in beide ge-
vallen een TLP-Dp materiaalverhouding, 
waarbij wit onderontwikkeld is en zwart 
de twee eerdergenoemde verbonden vrij-
pionnen heeft op de koningsvleugel; in-
dien nodig heeft zwart altijd eeuwig 
schaak) met zetherhaling. 
Khalifman et al. zwijgen hier. 

19 Kh4! 
Maakt gebruik van de wending 
19...Dxh1+?? 20 Lh3+ Kxf7 21 De6 mat. 
19...Df2+ 
 WyyyyyyyyX 
xCaAaGcAax 
xbBbAaJbBx 
xAaAaKaAax 
xaAaAlAaAx 
xAaAaAaAmx 
xaAaAaAaAx 
xHhHhDfAax 
xiJkAaAaIx uuuuuuuuU 
 
20 Kh5? = 
Krabbé, toen nog niet grossierend in win-
nende wandelkoningen, zegt slechts dat in 
alle varianten wit ondanks de voorsprong 
van toren plus loper hoogst gevaarlijk 
staat. Khalifman et al. suggereren terecht 
20 Kg5! (met twee pointes: de mogelijke 
dameruil op f5, en de mogelijkheid een 
dameschaak te beantwoorden met een te-
genschaak door een zet van Le6; 20 Kg4 
zonder de laatstgenoemde pointe wint 
ook) 20...Txf7 21 Lxf7++ Kxf7 22 Df5+ 
Dxf5+ 23 Kxf5 Pg3+ 24 Kf4 Pxh1 25 Pc3 
L-p, +-. 
20...Txf7 21 Lxf7++ Kxf7 
 WyyyyyyyyX 
xCaAaAaAax 
xbBbAaGbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAlAaMx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHhDfAax 
xiJkAaAaIx VuuuuuuuuU 
 
22 Th2?? -+  
Het beste lijkt 22 Th3 (vermijdt 22...Df3+) 
22...Pf4+ 23 Kg4 Pxh3 24 Df5+ (24 
Kxh3?! is riskant) 24...Dxf5+ 25 Kxf5 h5! 
26 Ke4 (26 Pc3?? Te8! en 27...g6 mat) 
26...g5 27 d4 Te8+ 28 Kf3 Te1! (met het 
idee 29...Tg1, om g3 te controleren, en 
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30...g4+, om wits koning weg te houden 
van de pionnen) 29 Pd2 (29 Pc3 Tg1 30 b3 
g4+ 31 Ke3 h4 32 Lb2 Tg3+ 33 Kd2 Tg2+ 
34 Pe2? Pf4! -+ 35 Te1 Pxe2 36 Txe2 h3 
en promoveert) 29...Tg1 30 b3 g4+ 31 Ke2 
g3 32 Pf3 Th1 33 Pe5+ Ke8 34 Kf3 h4 en 
wit kan niet verder komen (35 Lb2? Pg5+ 
and 36...g2 -+) terwijl zwart beschikt over 
35...Pf4 36 Kxf4 Tf1+ 37 Pf3 g2 wat 38 
Le3 (38 Kg4? Txf3! -+) 38...Txa1 39 Pg1 
LP-Tpp = afdwingt. 
22...Df3+! 23 Kh4 
23 Kg5 h6+ loopt zelfs direct mat. 
23...g5+ 
Een eveneens winnend alternatief is 
23...Pf4 (dr. 24...Pg6+ en mat; slechts 
twee antwoord vermijden mat) 
1) 24 Df5+ Kg8 (dr. 25...h6 en ...g5+) 25 
Dg4 (25 d3/d4 Pg6+ 26 Kg5 Dg3+ 27 Dg4 
Dxh2 en zwart dr. 28...Tf8 en mat op de 
32e zet, alsook 28...Dh6+ -+) 25...Pg6+ 26 
Kh5 Df7 (dr. 27...Pe5+ 28 Kh4 Pxg4 29 
Kxg4 TLP-Dp maar de dame komt naar de 
onderste rij) 27 De4 Te8 28 Dxe8+ Dxe8 
(TTL-Dp) 29 Kg4 De1 en zwart wint Lc1 
of Th2, -+; 
2) 24 Dxc7+ Kg8 (dr. weer 25...h6 en mat 
op de 29e zet door ...g5+ enz.; 25...Tf8 en 
mat op de 30e zet; 25...h5 zou wits dame 
dwingen op f4 te nemen; 25...Pg6+ 26 
Kg5 Tf8 -+; of tenslotte 25...g5+ 26 Kxg5 
Pe6+ TLP-D -+) 25 Dc4+ Kh8 26 d3 (26 
Df7 h6 27 Dg6 Tf8 -+) 26...Tf8 (of 
26...Pg6+ 27 Kg5 Dg3+ 28 Dg4 Dxh2 -+, 
of 27...Df6+ en 28...Pe5(+)) 27 Lxf4 
Txf4+ 28 Dxf4 Dxf4+ 29 Kh3 Df3+ 30 
Kh4 h5 en mat op de 35e zet. 
24 Dxg5 
24 Kxg5? Tg8+ en mat op de 28e zet, bijv. 
25 Kh6 Dc6+!. 
24...Tg8 25 Dh5+ 
Volgens Khalifman et al. heeft wit nog 
remise na 25 Dxg8+ Kxg8 26 Txe2, maar 
zoals betoogd in New In Chess Magazine 
1997/7 wint zwart met 26...Dxe2 (dreigt 
na een paar schaaks Lc1 op te pikken) 27 
Pc/a3 Df3 (dr. 28...h5 29 Kg5 Kg7 en mat 
op de volgende zet), wit moet het paard 
geven, of met 26...h5 27 Kg5 Kf7 -+. 
25...Dxh5+ 
Het is nu geforceerd mat op de 31e zet. 
26 Kxh5 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaCax 
xbBbAaGaBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaMx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHhDaAix 
xiJkAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
26...Pg3+?? =  
Enkele maanden later ontdekte een van de 
medespelers van 'Witte Toren', de school-
jongen Vadim Brodsky, dat Tal in deze 
stelling had kunnen winnen. Smyslov pu-
bliceerde de varianten: 26...Pf4+ 27 Kh6 
(27 Kh4 h5! met de onpareerbare dreiging 
...Tg4 mat) 27...Tg6+! 28 Kxh7 Tg7+! 29 
Kh6 (29 Kh8 Pg6 mat) 29...Kg8! en nu 
dreigt onpareerbaar mat op g6. Bij de vol-
gende zet heeft ook Vadim (evenals Tal, 
Smyslov, Krabbé, Estrin en Khalifman et 
al.) niet meer opgelet. 
27 Kh6?? -+ 
Krabbé: "Na 27 Kh4 volgt ook 27...Pf5+, 
maar dan komt er nog wat bij kijken: na 
28 Kh3 volgt dan 28...Tg3 mat en na 28 
Kh5 kan zwart met 28...h6 wel mat drei-
gen - vergelijk de variant van Smyslov! - 
maar hier is het met 29 d3 of 29 d4 denk-
baar, waarna zwart alsnog tot de partij-
voortzetting moet overgaan om remise te 
bereiken." 
Wit heeft weliswaar 29 Tg2 (ontruimt h2 
voor de koning) 29...Txg2 30 d3 Tg3 (con-
troleert h3, met het idee 31...Pg7+ 32 Kh4 
Pf5+) 31 Lxh6 (controleert g7), maar na 
31...Tg1 berooft de penning langs de 1e rij 
hem van alle winstuitzichten. 
27...Pf5+?? = 
27...Tg6+! 28 Kxh7 Pe4! en mat op de 32e 
zet. 
28 Kxh7 Tg7+ 29 Kh8 ½-½ 
In totaal gingen zes punten heen en weer. 
 
Tal speelt simultaan 
Verslagen van Tals simultaans slaan re-
gelmatig de toon van een hooglied aan. 
Jan van Reek: "Als studenten waren wij 
onder de indruk van zijn snelle en briljante 
spel. Zijn inspirerende uitstraling en liefde 
voor het schaken spraken enorm aan. De 
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studenten werden gehypnotiseerd door zijn 
demonische blik" [Schaakspelers als eind-
spelkunstenaars deel 9 - Michail Tal p. 6]. 
Of William Cozens: "[After Hastings 
1973/74], with that insatiable zest which 
has to be seen to be believed, he plunged 
into simultaneous play wherever invited" 
[Tal since 1960 p. 97]. Het betreft in deze 
gevallen simultaans van een gezonde Tal, 
niet van een zieke (vgl. B. Cafferty: Tal's 
100 Best Games p. 13f). 
 
In de monumentale partijenverzameling 
van Khalifman et al. zijn simultaanpartijen 
niet opgenomen. In die van V. Kirillov: 
Michail Tal: Tvortsjestvo, Riga 1996 (Mi-
chail Tal - sein Lebenswerk , Verlag 
Schach!! Jürgen Daniel, 1998) wel (zonder 
commentaar), maar andere delen dan het 
eerste (1949-1961) zijn nog niet versche-
nen. Dit is daarom bij mijn weten de eerste 
publikatie van een selectie van de beste 
simultaanpartijen uit Tals carrière. 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : NN 
Stuttgart 1958    [B75] 
1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 
Pc3 g6 6 Le3 Lg7 7 f3 Pc6 8 Dd2 Ld7 9 
0-0-0 Da5 10 Kb1  
Vaak heeft deze zet o.a. het doel te ver-
mijden dat Pd5 met schaak door ...Dxd2 
beantwoord wordt. Hetzelfde blijkt op te 
gaan voor 17 Pxd1 in de partij. 
10...Tc8 11 g4 h6?! 
Het moment van rokeren is nu niet meer 
onder zwarts controle. Beter is 11...0-0 12 
g5 Pe8, bijv. 13 h4 Pxd4 14 Lxd4 Lxd4 15 
Dxd4 Pg7. 
12 h4 a6 13 Le2! += 
Een makkelijk te onderschatten zet. Wit 
verbindt de torens, zodat met g5 Pf6 ver-
dreven kan gaan worden; verder geeft de 
loper in de partij na 17 Pxd1! Dxd2 18 
fxg7 cruciale dekking aan Pd1. Minder 
belangrijke factoren zijn de tijdelijke 
Überdeckung van f3, en de voorbereiding 
van een later f4 gevolgd door Lxh5 in ge-
val zwart ...Ph5 zal spelen. 
13...Pe5 14 g5 hxg5 15 hxg5 Txh1?! 
Beter 15...Ph5 16 Pb3 Dd8 17 Pd5 (dr. 18 
Lb6 +-) 17...Lc6 +=. 
 

yyyyyyyyX 
xAaCaGaAax 
xaBaEbBeAx 
xBaAbAdBax 
xfAaAdAhAx 
xAaAjHaAax 
xaAjAkHaAx 
xHhHlKaAax 
xaMaIaAaCx VuuuuuuuuU 
 
16 gxf6!!  
Na 16 Txh1?! Ph5 is wits voordeel heel 
beperkt, bijv. 17 Pb3 (ontruimt d4; 17 f4 
Pc4 18 Lxc4 Txc4 =) 17...Dd8 18 Ld4 
(pent Pe5, dr. 19 f4; 18 f4 Pc4 =) 18...Kf8 
(18...b5?! 19 f4 Pc4 20 Lxc4 bxc4 21 
Lxg7 cxb3 22 axb3 ±, Wit heeft een 
pluspion en kan voortzetten met f5, Ld4 
en/of Pd5) 19 f4 Pc4 20 Lxc4 Txc4. 
16...Txd1+? 
Consequent en verliezend. 16...Th7 (enige 
zet) 17 fxg7 Txg7 ± beperkt de schade tot 
LP-Tp. 
17 Pxd1! 
Wit komt geforceerd twee stukken voor. 
17...Dxd2 18 fxg7! 1-0 
Al wits stukken worden gedekt door pre-
cies één ander stuk. Om mat te voorkomen 
moet zwart toestaan dat wit op g8 promo-
veert, op c8 met schaak de toren terug-
neemt die op d1 verloren ging, en tenslotte 
ook de dame herovert, en dan blijken de 
stukken, die de pion op f6 en g7 sloeg, 
gratis te zijn geweest. 
Het opmerken van deze unieke combinatie 
dwingt bewondering af, juist omdat het in 
een simultaan gebeurde (op 120 en 450 
MHz doet Fritz5 er 32 resp. 8 seconden 
over). De oudste mij bekende bron van 
deze partij is Liepnieks: The Chess Psy-
chologist World Champion Tal, North 
American Latvian Chess Association, 
Chicago, 1961, p. 166. 
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wit : Michaïl Tal  
zwart : NN 
kloksimultaan Riga 1959    [E55] 
1 d4 Pf6 2 c4 e6 3 Pc3 Lb4 4 e3 0-0 5 
Ld3 d5 6 Pf3 c5 7 0-0 cxd4 8 exd4 dxc4 
9 Lxc4 Pbd7 10 Lg5 Le7 11 De2 Pb6 12 
Lb3 Ld7 13 Tad1 Pbd5 14 Pe5 Te8?! 15 
Tfe1?! 
Zwarts laatste zet verzwakte f7, en 15 
Pxd5 wint al een pion: 15...exd5 16 Lxf6 
gxf6 17 Pxd7 Dxd7 18 Dh5 met ongelijke 
lopers, maar zware aanval tegen h7 en d5, 
of 15...Pxd5 16 Df3 ±. De zwakte van de 
punten d5 en b7 is de schuld van Ld7, die 
gefianchetteerd had moeten worden. 
15...Lc6 
Hier staat de loper na het normale ...Tc8 
weer de toren in de weg, en nog steeds is 
hij blootgesteld aan aanval door Pe5. 
Vrijwel dezelfde stelling werd na zwarts 
13e zet bereikt in Savon-Tal (dus met Tal 
aan de verkeerde kant van het bord), 37e 
kamp. van de USSR, Moskou 1969, na 1 
d4 Pf6 2 c4 e6 3 Pf3 c5 4 e3 cxd4 5 exd4 
b6 6 Ld3 Lb7 7 0-0 Le7 8 Pc3 d5 9 Lg5 
dxc4 10 Lxc4 0-0 11 De2 Pc6 12 Tad1 
Pb4 13 Pe5 Pbd5. Het verschil met de si-
multaanpartij is zwarts fianchetto op de 
damevleugel, de omissie van ...Te8, en het 
tempoverlies ...Lf8-b4-e7, en aan wits kant 
het achterwege blijven van Lb3 en Tfe1. 
Er volgde 14 Td3! Pxc3 15 bxc3 (tot zover 
parallel) 15...Pe4 16 Lc1! Pd6 17 Lb3 
Tc8?! 18 Th3! Le4 19 La3! Lg6 20 g4! +- 
Tc7 21 f4! Dc8 22 Pxg6 hxg6 23 Lxd6 
Lxd6 24 De1! Te8 25 Dh4 Kf8 26 f5 gxf5 
27 gxf5 f6 28 Lxe6 Txe6 29 fxe6 Dxe6 30 
Te1 Dd7 31 Dh8+ Kf7 32 Dh5+ Kf8 33 
Dg6 1-0. Een verpletterende nederlaag; 
vgl. A. Baburin: Winning Pawn Structu-
res, Batsford, 1998, p. 229. 
16 Td3 
Deze beperkte torenopmars, voorbereid 
door de voorgaande zetten, is de meest 
logische manier om van het ruimtevoor-
deel gebruik te maken. Na een fianchetto 
had zwart nu beschikt over ...La6. 
16...Pxc3? 
Ook dubieus was 16...h6? 17 Lxh6! gxh6 
18 Tg3+ Kf8 19 Dd2 (19 Pxf7 Pf4! =) 
19...Pg8 20 Dc2 f5 21 Pxc6 bxc6 22 Txe6 
Lg5 23 Dxf5+ Pgf6 24 Pxd5 ±. Met het 
normale 16...Tc8 kan zwart redelijk stand 
houden. 

17 bxc3 
Zwarts vorige zet opende de diagonaal van 
Lb3, en daardoor dreigt wit nu 18 Pxf7 +- 
Kxf7 19 Dxe6+, wat mat op de 23e zet 
afdwingt door 19...Kg6 20 Tg3 of 20 
Df7+. De stelling is al vrijwel onhoudbaar: 
1) 17...Dd6 18 Pxf7! Kxf7 19 Lf4! Dxf4 
20 Dxe6+ en mat op de 27e zet; 
2) 17...Lb5 18 Pxf7 Lxd3 19 Dxe6 en de 
stikmatdreiging beslist; 
3) 17...h6 18 Pxf7 (nog dwingender dan 18 
Lxh6 gxh6 19 Tg3+ Kf8 20 De3 +-) 
18...Kxf7 19 Dxe6+ Kg6 20 Th3 en mat 
op de 26e zet; 
4) 17...Ld6 18 Th3 (dr. 19 Pxf7 Kxf7 20 
Lxe6+ Kf8 21 Txh7) 18...h6 19 Lxh6 gxh6 
20 De3 +-. 
17...Pd5  
 WyyyyyyyyX 
xCaAfCaGax 
xbBaAeBbBx 
xAaEaBaAax 
xaAaDjAkAx 
xAaAhAaAax 
xaKhIaAaAx 
xHaAaLhHhx 
xaAaAiAmAx VuuuuuuuuU 
 
Liepnieks: "After the game was over, Tal 
made a comment on this position, that he 
could not find a forced win for White by 
playing 18 Nxf7 Kxf7 19 Dxe6+ Kf8 20 
Rf3+ Bf6 21 Rxf6+ Dxf6 or 20 Bxe7+ 
Rxe7 21 Rf3+ Ke8 22 Dg8+ Kd7 23 
Rxe7+ Dxe7 and White has no time to 
protect his first rank, but the active posit i-
on of White's pieces convinced him to sa-
crifice the Knight anyway." 
18 Pxf7! Kxf7 19 Dxe6+ Kf8 
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 WyyyyyyyyX 
xCaAfCgAax 
xbBaAeAbBx 
xAaEaLaAax 
xaAaDaAkAx 
xAaAhAaAax 
xaKhIaAaAx 
xHaAaAhHhx 
xaAaAiAmAx VuuuuuuuuU 
 
Dvoretsky: "I observed that Mikhail Tal's 
amazing imagination helps him when cal-
culating variations to detect instantaneous-
ly completely unexpected resources for his 
attack. This is the case here: even the fact 
that Tal was playing several games simul-
taneously did not prevent him from seeing 
in advance the brilliant quiet move 20 
Bc1!!, which creates the irresistible threat 
of 21 Rf3+ Bf6 22 Ba3+. 
When Arthur Yusupov solved this exerci-
se he first considered the forced continua-
tions with checks (an entirely reasonable 
approach in such positions). One of them, 
as it turns out, leads to a quick mate [maar 
het mat is pas geforceerd na 24...Ke8 - 
MdZ]: 20 Bxe7+! Rxe7 21 Rf3+ Ke8 22 
Qf7+! Kd7 23 Rxe7+ Nxe7 (23...Qxe7 24 
Bxd5) 24 Qe6+ (also strong is 24 d5) 
24...Ke8 (24...Kc7 25 Rf7) 25 Rf8+! Kxf8 
26 Qf7 mate. Yusupov's approach, though 
different to Tal's, leads to the same result!" 
 
Er is nog een derde winst: 20 Lf4 (dr. 21 
Tf3 +-, of eerst 21 Le5 +- of 21 Ld6 +-, of 
21 Te5 +-; een paradoxaal aspect is dat de 
zet de f-lijn blokkeert, maar meer wezen-
lijk is het feit dat een antwoord - nl. Ld6+ 
- op de verdediging ...Lf6 wordt voorbe-
reid) 20...g5 21 Dh6+ Kg8 22 Th3, en wit 
dreigt mat op de 26e zet d.m.v. 23 Dxh7+ 
Kf8 24 Dh8+ Kf7 25 Th7+ Kg6 26 Lc2, 
terwijl 22...gxf4 het mat maar voor één zet 
vertraagt. Alleen het hopeloze 22...Lf6 
voorkomt mat. 
Samenvattend: zwart is kwetsbaar langs de 
diagonaal b3-g8. Daarom moest Pf6 naar 
d5 maar dat opent de f-lijn. En daarom 
moet Le7 naar f6 maar dat verzwakt weer 
de diagonaal a3-f8. 

20 Lc1 
Dreigt 21 Tf3+ Lf6 22 La3+! en daar is 
geen verdediging tegen: 20...g5 21 Dh6+! 
Kg8 22 Th3 en mat. 
20...Lf6 21 La3+ Te7 22 Te4 
Een sadistische wachtzet zonder direct 
doel. Er zijn drie meer directe zetten: 
1) 22 Tf3 (dr. a) 23 Lxd5 wat ten minste 
een toren wint of b) 23 Lxe7+ Dxe7 24 
Txf6+ en 25 Lxd5 met twee pluspionnen) 
22...Ke8 23 Lxe7 +-; 
2) 22 Tde3 +- met de moordende dreiging 
23 Lxd5; 
3) 22 Ld6 (verbreekt de verbinding tussen 
Dd8 en Pd5) +-. 
22...Ke8 23 Lxe7 Pxe7 
23...Lxe7 24 Tf3 +- 
24 d5 Lb5 
Het is nu mat in 8. 
25 d6! Lxd3 26 d7+! Dxd7 27 Dg8 mat 
[Liepnieks p. 167; M. Dvoretsky: Secrets 
of Chess Tactics p. 86; Bouwmeester, 
Schakend Nederland 1995/7 p. 21] 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : Le Gouais  
Parijs 1966    [D87] 
1 d4 Pf6 2 c4 g6 3 Pc3 d5  
Tal placht alles te spelen behalve, normaal 
gesproken, deze opening. 
4 cxd5 Pxd5 5 e4 Pxc3 6 bxc3 Lg7 7 Lc4 
c5 8 Pe2 0-0 9 0-0 Pd7 10 Lg5 Pb6 11 
Lb3 cxd4 12 cxd4 Ld7 13 Dd2 Lb5 14 
Tad1 Dd7 15 Tfe1 Tfc8 16 Pg3 
Hier lijkt weinig te doen voor het paard, 
maar na de 22e zet hebben de dreigingen 
Pf5 en Pe4 een beslissende impact. 
16...La4 17 Lh6 Lxb3 18 axb3 Lh8?! 
Alsof van zwarts loper meer dreiging zou 
uitgaan dan de witte, maar de partij leert 
iets heel anders. Beter lijkt 18...Tc7 (be-
reidt torenverdubbeling voor) 19 Lxg7 
Kxg7 20 d5 +=. 
19 h3 Tc6 20 d5 Tc3 
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 WyyyyyyyyX 
xCaAaAaGex 
xbBaFbBaBx 
xAdAaAaBkx 
xaAaHaAaAx 
xAaAaHaAax 
xaHcAaAjHx 
xAaAlAhHax 
xaAaIiAmAx VuuuuuuuuU 
 
21 e5!? 
Offert pion b3. 
21...Tac8?! 
Nutteloos. Zwart stelt de toren bloot aan 
aanval door Pxd6 (in de varianten met 22 
d6 en 23 Pf5!), laat pion a7 zonder dek-
king (die in de partij al op de 24e zet ver-
loren gaat), en reduceert zijn kansen om 
ooit de damevleugelmeerderheid op te 
spelen. Juist was 21...Txb3! 22 d6 (dr. 23 
Pf5!, met aanval op e7, om de dame te 
winnen; op 23...Dxf5 volgt dan 24 dxe7, 
en op 23...exd6 24 Pxd6 ± met opnieuw de 
dreiging 25 Pf5!, en wit benut de open d-
lijn) 
1) 22...exd6? (opent de e-lijn) 23 exd6 
(met de optie Te7) 23...Tb2 24 Df4 +- (dr. 
25 Te7) 24...Te8 25 Txe8+ Dxe8 26 Pf5; 
23...Lc3 24 Dc2 Lxe1 25 Dxb3 Te8 26 
Kf1 +- (Le1 wordt gedomineerd) 26...La5 
27 Db2! f5/6 28 Da2+; 
2) 22...Tb5! (valt pion e5 aan) 23 Dg5 (na 
23 Pf5?! nog steeds niet 23…Dxf5?? 24 
dxe7 T/Pd5 25 Dxd5 Pxd5 26 Txd5 +- 
maar 23...exd6 en zwart staat beter) 23...f6 
=; 23...Te8 =. 
22 d6! 
Ook hier met het idee 23 Pf5!. 
22...Txb3?? +- 
Negeert de dreiging (het is alsof zwart na 
21…Txb3! 22 d6 alsnog 22…Tc8? ge-
speeld heeft), opent de diagonaal a2-g8, 
geeft wit de kans op een dubbele aanval 
vanaf a2, en stelt de toren bloot aan een 
latere paardvork op c5. Juist was 
22...T3c5! (ook in deze variant naar de 5e 
rij, om pion e5 aan te vallen; vgl. 
21...Txb3 22 d6 Tb5!) 23 Dg5 Te8 
(23…f6?! 24 Dh4 Txe5 25 Txe5 fxe5 26 
Pe4 exd6 27 Txd6 Dc7 28 Dg4 met win-

nende aanval) 24 e6 Dxd6 25 Txd6 Txg5 
+=. 
23 Da2!?  
Wit heeft hier twee alternatieven: 
1) 23 dxe7!? Dxe7 24 Dd6 Dxd6 (24...De6 
25 Dd8+ Te8 26 Dg5 Txg3 27 Dxg3 ± T-
Pp) 25 exd6 Pd7 26 Te7 Td8 27 Tde1 Le5 
28 Pe4 f6 29 Tg7+ Kh8 30 Txd7 Txd7 31 
Pc5 P-pp ±; 
2) 23 Pf5!? (een spectaculair idee om Dd7 
van pion e7 weg te lokken) 23...exd6 
(23...Dxf5? 24 dxe7 forceert mat op de 
31e zet: 24...Te8 25 Dd8 Dc8 26 Dxe8+ 
Dxe8 27 Td8 enz.) 24 Pxd6 Ta8 (24…Tb8 
maakt geen verschil; 24...Tcc3 25 Da2 a6 
26 Pxf7 met winnende aanval) 25 Dg5 
(ook het herhaalde 25 Pf5 leidt tot winst, 
omdat zwart e7 niet goed kan blijven dek-
ken) 25…Dc7 26 e6 (of 26 Pe4 +-) 
26…fxe6 27 Dg4 Dd7 28 Pc8! Pd5 29 
Txd5!. 
23...Tcc3 
Een onbetrouwbare manier om Tb3 te 
dekken, omdat wit met Pe4 de kwaliteit 
kan winnen. Maar iets goeds is er niet: 
23...Tb5 (om op d5 de diagonaal dicht te 
stoppen) 24 e6 (24 Dxa7?? Ta8 -+) 
24...fxe6 25 Txe6 Pd5 (25...Td5 26 Txe7 
Dxd6 27 Txb7 Td8 28 Pf1 +-) 26 De2! +- 
(26 Txe7 Dxd6 is minder duidelijk) 
26…Pc3 27 Dg4 Lf6 28 dxe7; 26...Kf7 27 
Pe4 Lf6 28 Df3 Kg8 29 Txf6 
24 Dxa7?! 
Ondermijnt Pb6, slaat een pion, en be-
dreigt een tweede d.m.v. 25 dxe7 Dxe7 26 
Dxb7, bijv. 24...Tb5 25 dxe7 Dxe7 26 
Dxb7 +- Tc7 27 Pf5! (alweer!) 27…gxf5 
28 Df3! Lg7 29 Dg3! f6 30 exf6 en Tc7 
wordt aangevallen. Toch is 24 dxe7 Dxe7 
25 Pe4! +- directer, of 24 Pe4 met de drei-
ging 25 dxe7 Dxe7 26 Pf6+ (naast natuur-
lijk 25 Pxc3). 
24...Tc8 +- 
Zinloos. Maar wit zal ook wel winnen na 
24...Lg7 25 Pe4 Tc8 (verdedigt de achter-
ste rij, anders 26 dxe7 enz.) 26 Le3 en na 
zetten van Pb6 of 26…Ta8 wint wit de 
kwaliteit door 27 Pc5; of 24...e6 (houdt de 
centrale lijnen gesloten, en creëert een 
steunpunt op d5 voor het paard) 25 Pe4 ± 
Tc8/6 26 Le3. 
25 Da2 
Dezelfde stelling als 2 zetten eerder, maar 
nu zonder pion a7. Voor 25...Tb5 vgl. 
23…Tb5. 
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25…Tcc3 26 Pe4 
Er zijn al vele wegen naar winst, bijv. 26 
dxe7 Dxe7 27 Pe4. 
26...Ta3 27 e6 
Wint een toren. 27 dxe7 Dxe7 28 Pf6+ 
forceert mat of wint de dame. 
27...fxe6 28 dxe7! Dxe7 
28...Pd5 29 Txd5 en mat op de 35e zet; na 
28...Td3 29 Txd3 Txd3 30 Pc5 is het een 
toren. 
29 Td8+! 
Forceert mat op de 32e zet. 
1-0 
[W.H. Cozens: Tal since 1960 p. 41] 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : NN 
1968 [B43/B85] 
1 e4 c5 2 Pf3 e6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 a6 5 
Pc3 Dc7 6 a3 Pc6 7 Le3 Pf6 8 Le2 Le7 9 
0-0 0-0 10 f4 d6 11 De1 Ld7 12 Dg3  
 WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xaBfEeBbBx 
xBaDbBdAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAjHhAax 
xhAjAkAlAx 
xAhHaKaHhx 
xiAaAaImAx VuuuuuuuuU 
 
De zetvolgorde tot op dit moment is onbe-
kend. Wit heeft een tempo gespendeerd 
aan a3, wat mooi van pas komt als zwart 
alsnog overgaat tot ...b5, maar zo niet, dan 
niet. 
12...Kh8 13 Tad1  
In de komende varianten zal deze zet nut-
tige druk opleveren tegen Ld7. 
13...Tfe8  
Zwarts laatste twee zetten verzwakten f7, 
zodat Tal direct een initiatief kan starten 
(iets waar het in de Scheveninger nogal 
eens aan wil schorten). 
14 Pf3 e5  
Anders speelt wit zelf e5. 
15 Pg5 Pd8   
15...Kg8?! 16 Lc4! (16 fxe5?! dxe5? 17 
Txf6! +-; 16...Pxe5! = opent de weg naar 
c2 en creëert de optie ...Pg6) 16...Tf8 17 

Pxf7!? Txf7 18 Lxf7+ Kxf7 19 Pd5! Dd8 
(Ld7 moet gedekt blijven, en na 19...Pxd5 
20 exd5 +- benut wit de positie van Kf7 op 
de f-lijn) 20 Pb6 (20 Lb6 De8! 21 Pc7 Dc8 
22 Pxa8 Dxa8 TTp-LPP ±) 20...Lg4 
(20...Tb8? 21 Pxd7 Dxd7 22 fxe5 Pxe5 23 
Dxe5!) 21 fxe5 Pxe5 22 Td5 (dr. 23 Txe5 
dxe5 24 Dxg4) 22...Tc8 23 Txe5 (23 Pxc8 
Dxc8 TTp-LPP is ook hier niet duidelijk) 
23...dxe5 24 Dxg4 Txc2 25 Pd7 en wit 
wint pion e5, ±. 
16 fxe5 dxe5 
 WyyyyyyyyX 
xCaAdCaAgx 
xaBfEeBbBx 
xBaAaAdAax 
xaAaAbAjAx 
xAaAaHaAax 
xhAjAkAlAx 
xAhHaKaHhx 
xaAaIaImAx VuuuuuuuuU 
 
17 Txf6!? 
Dit is een moment waarop je van het boek 
waaraan ik dit fragment ontleen, Poloega-
jevski's Sicilian Labyrinth , meer zou ver-
wachten. Het is immers niet de eerste keer 
dat in het Siciliaans op f6 een kwaliteit 
geofferd wordt. 
 
Lasker-Pirc, Moskou 1935, B85: 2...Pc6 3 
d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 Pc3 d6 6 Le2 e6 7 0-
0 a6 8 Le3 Dc7 9 f4 Pa5 10 f5 Pc4 11 
Lxc4 Dxc4 12 fxe6 fxe6? (verzwakt de di-
agonaal h5-e8; 12...Lxe6 +=) 
 
 WyyyyyyyyX 
xCaEaGeAcx 
xaBaAaAbBx 
xBaAbBdAax 
xaAaAaAaAx 
xAaFjHaAax 
xaAjAkAaAx 
xHhHaAaHhx 
xiAaLaImAx VuuuuuuuuU 
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13 Txf6! +- (Zwart stelde de rokade uit, en 
nu volgt afstel) 13...gxf6 14 Dh5+ Kd8 
(14...Kd7 15 Df7+! Le7 16 Pf5!; 14...Ke7 
15 Pf5+! exf5 16 Pd5+!) 15 Df7 Ld7 
(15...Le7 16 Pf5! Dc7 17 Pa4! Tf8 18 
Dxh7! Ke8 19 Lb6 Dd7 20 Dh5+ Tf7 21 
Pg7+ en mat de volgende zet) 16 Dxf6+ 
Kc7 17 Dxh8 Lh6 18 Pxe6+ Dxe6 19 
Dxa8 Lxe3+ 20 Kh1 1-0 
 
Tal-Foerman, Riga 1955, B67: 2...Pc6 3 
d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 Pc3 d6 6 Lg5 e6 7 
Dd2 a6 8 0-0-0 Ld7 9 f4 Tc8 10 Pf3 Da5 
11 Kb1 b5 12 Lxf6 gxf6 13 f5 Pb4 14 a3 
Pc6 15 Pd4 Pxd4 16 Dxd4 Le7 17 Le2 
Kd8 18 Thf1 Tb8 19 fxe6 fxe6 
 WyyyyyyyyX 
xAcAgAaAcx 
xaAaEeAaBx 
xBaAbBbAax 
xfBaAaAaAx 
xAaAlHaAax 
xhAjAaAaAx 
xAhHaKaHhx 
xaMaIaIaAx VuuuuuuuuU 
 
20 Txf6! (Nogmaals een zwarte koning in 
het centrum) 20...b4 (20...Lxf6 21 Dxf6+ 
Kc7 22 e5! d5 23 Pxd5+! exd5 24 Dd6+ 
Kc8 25 Txd5 Tb7 26 Tc5+ Tc7 27 b4! +-), 
en nu had wit het snelste kunnen winnen 
met 21 Txe6 bxc3 22 Dxh8+ Kc7 23 
Dxb8+ Kxb8 24 Txe7 TTpp-D +-; 21...Te8 
22 Txd6 Lxd6 23 Dxd6 Tb7 24 Lg4 +-. 
 
Keres-Botvinnik, Moskou 1956, B63: 
2...Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 Pc3 d6 6 
Lg5 e6 7 Dd2 h6 8 Lxf6 gxf6 9 0-0-0 a6 10 
f4 h5 11 Kb1 Ld7 12 Le2 Db6 13 Pb3 0-0-
0 14 Thf1 Pa5 15 Tf3 Pxb3 16 axb3 Kb8 
17 Pa4 Da7 18 f5 Le7 19 fxe6 fxe6 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xAgAcAaAcx 
xfBaEeAaAx 
xBaAbBbAax 
xaAaAaAaBx 
xJaAaHaAax 
xaHaAaIaAx 
xAhHlKaHhx 
xaMaIaAaAx VuuuuuuuuU 
 
20 Txf6 (een atypisch schijnoffer dat een 
pion wint omdat Le7 overbelast is; pion d6 
moet gedekt blijven). Wit won. 
 
Tal-Hübner, Leningrad (izt) 1973, B43: 
2...e6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 a6 5 Pc3 Dc7 6 
Le2 b5 7 a3 Lb7 8 f4 Pc6 9 Le3 Pxd4 10 
Dxd4 Pe7 11 Td1 Td8 12 0-0 Pc6 13 Dd2 
Le7 14 De1 d6 15 f5 0-0 
 WyyyyyyyyX 
xAaAcAcGax 
xaEfAeBbBx 
xBaDbBaAax 
xaBaAaHaAx 
xAaAaHaAax 
xhAjAkAaAx 
xAhHaKaHhx 
xaAaIlImAx VuuuuuuuuU 
 
16 f6 (Anders krijgt zwart met ...Lf6 en 
...Pe5 een uitstekende stelling) 16...Lxf6 
17 Txf6 gxf6 18 Dh4 De7 (18...Tfe8!?; 
18...Pe5 19 Dxf6 Pd7 =+) 19 Td3? (19 
Lh6 Pe5 =+ 20 Td3 Tfe8!? 21 Th3 Pg6) 
19...f5 20 Lg5 f6 (enige zet) 21 Lh6 fxe4 
22 Tg3+ Kh8 23 Lg7+ Dxg7 24 Txg7 
Kxg7. Zwart won. 
 
Tal-Ramos, Bundesliga 1991, B90: 2...d6 
3 d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 Pc3 a6 6 a4 Dc7 7 
Le2 Pc6 8 0-0 e6 9 Le3 Le7 10 f4 Pxd4 11 
Dxd4 e5 12 Dd3 exf4 13 Txf4 Le6 14 Ld4 
d5 
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WyyyyyyyyX 
xCaAaGaAcx 
xaBfAeBbBx 
xBaAaEdAax 
xaAaBaAaAx 
xHaAkHiAax 
xaAjLaAaAx 
xAhHaKaHhx 
xiAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
15 Txf6 (Zwart stelde de rokade uit. Voor 
de kwaliteit krijgt wit een pion, en zwarts 
koningsstelling is een open wond.) 
15...dxe4 (15...gxf6 16 exd5 0-0-0 =?; 
15...Lxf6) 16 Pxe4 gxf6 17 Pxf6+ Lxf6 18 
Lxf6 Tg8 19 Dxh7 Kf8 20 Dh6+ Ke8 21 
Lf3. Wit won. 
 
Welk soort compensatie levert het kwali-
teitsoffer op f6 in de regel op, en is die 
compensatie voldoende voor gelijkspel, 
voordeel of winst? De mate waarin Poloe's 
boek poogt uit te stijgen boven een gean-
noteerde partijverzameling door dit soort 
algemene kwesties (het pionoffer e5, het 
Siciliaanse paardoffer op f6, Siciliaanse 
ongelijke lopereindspelen enz.) te signale-
ren en er regels voor te formuleren maakt 
op mij niet veel indruk. 
In de huidige partij zijn er verschillende 
pointes: het elimineren van een verdediger 
van de koningsvleugel, het verkrijgen van 
controle over d5, en het elimineren van 
een verdediger van Ld7. 
17...Lxf6 
Enige zet. Niet 17...gxf6? 18 Pxh7! (dr. 19 
Dh4 +-) 18...Kxh7 19 Txd7 Dxd7 20 Lg4 
en zwart moet de dame geven, Dpp-TT, +- 
18 Pd5 Dxc2?!  
Na 18...Dc6 (dekt Lf6) met het idee 
19...Lxg5 heeft wit niets bijzonders: 19 
Pb6 Lxg5 20 Pxa8 (20 Dxg5 Pe6 =+ ruimt 
d8) 20...Pe6 =. Pa8 ontsnapt via b6 naar 
d5, maar zal daar door Le6 worden afge-
ruild. 
19 Pxf6 gxf6 
19...Dxe2 20 Txd7 gxf6 is zetverwisse-
ling, met vermijding van de opties 20 Df3 
en 20 Df2. 
20 Txd7 

20 Df3!? (niet beter is 20 Df2 Dc6! 21 Tc1 
Dd6 22 Lc5, en met 22...Tc8!? 23 Lxd6 
Txc1+ 24 Lf1 Lb5 kan zwart proberen te 
benutten dat de dame Kg1 obstrueert) 
20...Dc6! (20...fxg5?? 21 Df6+ +- Kg8 22 
Dxg5+ Kf8 23 Df6 Kg8 24 Lh6 Pe6 25 
Txd7; 20...Kg7 21 Ph3 met de dreiging 22 
Lh6+ en mat, +-) 21 Tc1 (21 Txd7?! fxg5! 
22 Lxg5 Kg8! 23 Lxd8 Dxd7 24 Lf6 Dd4+ 
25 Kh1 Tec8 26 Dg3+ Kf8 27 Dg7+ Ke8 
28 Dg8+ Kd7 29 Dxf7+ Kc6 30 De6+ 
Dd6 31 Dxe5 Dxe5 32 Lxe5 Te8 (LL4-
TT3) en 33...Txe4, zwart staat beter) 
21...Dd6 22 Td1 (22 Lc5 Dc6 23 Le3 Dd6 
zetherhaling) 22...Dc6 (22...De7 23 Txd7 
Dxd7 24 Dxf6+ Kg8 25 Dh6 Dc7 =) 
zetherhaling. 
20...Dxe2! 
20...fxg5? 21 Lxg5! Dc6 22 Lh5! (contro-
leert g6, met de dreiging 23 Df2/3 +-; 22 
Lxd8?! Taxd8 23 Txf7 Db6+ 24 Kh1 Dg6 
=+) 22...Db6+ (ontruimt c6 om f6 van 
daar nog eens met de dametoren te dek-
ken; 22...De6 dekt f7, maar er volgt 23 
Dh4 +- Kg7 24 Lxd8 Taxd8 25 Txf7+) 23 
Kh1 Tc8 24 Df3 Tc6 25 b4! +- Tf8 26 
Df5; 25...h6 26 Le3. 
21 Txd8! 
De enige zet. Op 21...fxg5 volgt nu 22 
Dxe5+! en mat. 
21...Dc4? 
De zwarte dame had naar de koningsvleu-
gel (d.w.z. h5) gemoeten, om in het bij-
zonder g7 te beschermen. Na 21...Dh5 22 
Dh3 Dxh3 23 Txe8+ Txe8 24 Pxh3 Tc8 
(LP5-T6) krijgt zwart nog een van wits 
damevleugelpionnen te pakken, waarna 
het waarschijnlijk remise is. 
Poloegajevski beweert dat Tal, al toen hij 
op zet 17 zijn combinatie begon, deze stel-
ling voorzag en de volgende combinatie 
voorbereidde. Ik heb enige moeite dat te 
geloven want zoals aangegeven had zwart 
nogal wat alternatieven, al was wat zwart 
in de partij tot en met de 20e zet deed wel 
de scherpste weerleggingspoging. 
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 WyyyyyyyyX 
xCaAiCaAgx 
xaBaAaBaBx 
xBaAaAbAax 
xaAaAbAjAx 
xAaFaHaAax 
xhAaAkAlAx 
xAhAaAaHhx 
xaAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
22 Pe6!! +- 
Zelfs zonder te zijn vooruitgezien wekt dit 
bewondering. Fritz5 op 120 MHz vindt dit 
zelfs na uren niet. 
22...fxe6  
22...Dxe6 23 Lh6 en mat. Nu beslist de 
zwakte van de 7e rij. 
23 Td7 Tg8 24 Dh4 Tg7  
24...Txg2+ 25 Kxg2 De2+ 26 Df2 Dg4+ 
27 Kf1! (anders 27...Dxe4 =) +-. 
25 Dxf6 
25...Tg8 26 Lh6 Dc5+ 27 Kh1! en wit 
wint dame voor toren. 
1-0 
[L. Polugayevsky: The Sicilian Labyrinth  
Vol. 1 p. 24] 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : Sotnikov 
Letland? / Ryazan? 1970    [C05] 
Volgens Cozens vond de partij in Letland 
plaats, in een simultaan met 25 tegenstan-
ders, maar in 1970 woonde Tal in Georgië. 
Cafferty geeft Ryazan als plaats van han-
deling. 
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Pd2 Pf6 4 e5 Pfd7 5 
Ld3 c5 6 c3 Pc6 7 Pgf3  
De inleiding tot een gambietvariant 
(7...Db6 8 0-0 cxd4 9 cxd4 Pxd4 10 Pxd4 
Dxd4 11 Pf3). 
7...cxd4  
Ook mogelijk is direct 7...f6, zonder de 
afruil op d4. In Tal-Bronstein, Moskou 
(m/1) 1966, volgde 8 Pg5? Pdxe5? 9 dxe5 
fxg5 10 Dh5+ Kd7 en remise, maar ook 
Bronstein had voordeel kunnen bereiken 
met 8...fxg5! 9 Dh5+ g6! (na 9...Ke7? 10 
Pf3! h6! 11 Lxg5+! hxg5 12 Dxh8! cxd4 
13 cxd4 Da5+ 14 Kd1! kan wit gelijkspel 
bereiken) 10 Lxg6+ hxg6 11 Dxg6+ Ke7 

12 Pe4 (12 Pc4? Pdxe5! -+; 12 Pf3? 
Pdxe5! -+) 12...Pdxe5! 13 Lxg5+! (13 
dxe5? Kd7! 14 Lxg5 Pxe5! 15 Pxc5+ 
Lxc5 16 Dg7+ Le7 17 Lxe7 (Almeida-
Romero Holmes, Andorra (zt) 1987) 
17...Pd3+! en 18...Dg8! pp-P, -+) 13...Kd7 
14 Pf6+ Kc7 15 Pe8+! Dxe8! 16 Dxe8 
(Dpp-LPP) 16...Lg7! (domineert de dame; 
met de afruil op d4 ingelast wint zwart 
hier onmiddellijk met 17...Lb4+) 17 Ld8+ 
Kb8 18 Le7 b6 19 Ld6+ Kb7 20 Dxh8 
Pd3+ 21 Kd2 Lxh8 22 Kxd3 cxd4 en 
zwart heeft de kleine kwaliteit veroverd 
voor een pion, Tp-LP, hij staat veel beter. 
In Arita-Leow, Siegen (ol) 1970 [Informa-
tor 10/232], in hetzelfde jaar als deze par-
tij, koos wit voor 12 Pf3? en hij kreeg een 
winnende aanval na 12...Lh6?? 13 Lxg5+ 
Lxg5 14 Dg7+, maar zoals aangegeven 
had zwart 12...Pdxe5! moeten spelen met 
het vervolg 13 dxe5 Kd7 -+ of 13 Lxg5+ 
Kd7 14 Pxe5+ Pxe5 15 dxe5 Le7 pp-L -+. 
Vergelijkbaar is verder 3...Pc6 4 Pgf3 Pf6 
5 e5 Pd7 6 Ld3 f6 7 Pg5!, dus zonder de 
zetten c3 en ...c5, en dan kan het weer wel, 
omdat zwarts koning na 7...fxg5 8 Dh5+ 
g6 9 Lxg6+ hxg6 10 Dxg6+ Ke7 11 Pe4! 
Pdxe5 12 Lxg5+ Kd7 13 Pf6+ niet naar c7 
kan. 
8 cxd4 f6!?  
Een provocerende zet, op onjuiste gronden 
veroordeeld door de theorie. Tal speelt de 
veronderstelde weerlegging, maar trapt in 
werkelijkheid in een val, en deze partij is 
wel een van zijn meer interessante, maar 
niet zijn beste simultaanpartijen. Correct is 
9 exf6 Dxf6 10 Pb3 e5 11 dxe5 Pdxe5 met 
gelijkspel. 
9 Pg5?? fxg5! 10 Dh5+ g6! 11 Lxg6+ 
hxg6 12 Dxg6+ 12 Dxh8 Pxd4 13 0-0 
De7 
T-LP, -+. 
12...Ke7 13 Pc4 
Ook hier worden 13 Pf3, 13 Pe4 en 13 Pc4 
alle drie met 13...Pdxe5! beantwoord, wat 
d7 ontruimt en Dg6 aanvalt. 
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 WyyyyyyyyX 
xCaEfAeAcx 
xbBaDgAaAx 
xAaDaBaLax 
xaAaBhAbAx 
xAaJhAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhAaAhHhx 
xiAkAmAaIx VuuuuuuuuU 
 
13...Lh6??  
Dekt g5, maar verzwakt d6. Correct was 
13...Pdxe5! 14 Lxg5+ Kd7 15 Pxe5 Pxe5 
(nogmaals met aanval op Dg6!) 16 dxe5 
Le7 pp-L -+. 
14 Lxg5+ +- Lxg5 15 Dg7+ Ke8 16 Pd6 
mat 
[W.H. Cozens: Tal since 1960 p. 73; B. 
Cafferty: Tal's 100 Best Games 1961-1973 
p. 241, 244] 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : Zaid 
Moskou 1972    [B96] 
1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 
Pc3 a6 6 Lg5 e6 7 f4 h6 8 Lh4 Db6 9 
Dd2 Dxb2 10 Pb3 Da3 11 Lc4 Le7 12 0-
0 Pbd7 13 Lxf6 Lxf6 14 e5 dxe5 15 Pe4 
Le7 16 f5 exf5 17 Txf5 Pf6 18 Txe5 Pxe4 
Als de voorgaande zetten een merkwaar-
dige indruk maken komt dat doordat ze 
door mij zijn bedacht, als de meest plausi-
bele zetten die leiden tot het diagram. 
 WyyyyyyyyX 
xCaEaGaAcx 
xaBaAeBbAx 
xBaAaAaAbx 
xaAaAiAaAx 
xAaKaDaAax 
xfJaAaAaAx 
xHaHlAaHhx 
xiAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
Een belangrijke factor in de komende 
complicaties is de buitenspelpositie van 
Da3, die in zekere mate wordt gecompen-

seerd doordat Pb3 eveneens offside staat - 
wanneer in het Siciliaans eigenlijk niet? 
19 Lxf7+! 
Een remisecombinatie. Dat is maar goed 
ook, want na 19 Txe4? 0-0 consolideert 
zwart de pluspion. 
19...Kxf7 
Zwart heeft nu een loperpaar voor een 
paard, wat wits taak compliceert. 
20 Dd5+ Kg6!  
20...Kf8? 21 Txe4 g6 (21...Dd6 22 Tf1+; 
21...Lf6 22 Tf1 gevolgd door 23 Dd8+, 23 
Tc4 en 24 Tc7, of 23 De5 en 24 Txf6+) 
21...g6 22 Tf1+ Lf5 23 g4 Td8 24 De6 
Tg8 25 gxf5 gxf5+ 26 Kh1 Tg5 27 Txf5+ 
Txf5 28 Dxf5+ Ke8 29 Dg6+ Kd7 30 
De6+ Ke8 31 Tg4! Td1+ 32 Kg2 Kd8 33 
Tg8+ Lf8 (33...Kc7 34 Tc8 mat) 34 Dxh6. 
21 Dxe4+ Kf7 22 Tf1+ 
Koblenz, vele jaren Tals trainer: "Vie l-
leicht eine für den Simultanspieler typi-
sche Übereilung - oder erliegt selbst ein 
Tal gelegentlich der hypnotischen Kraft 
eines Schachgebots? Bei der Analyse fand 
ich gemeinsam mit Tal heraus, daß der 
Angriff des Anziehenden nach 22 Dd5+ 
Kg6 23 Tf1 Lf6 24 Te3! Db4 25 Tg3+ 
Lg5 26 Dd3+ viel nachhältiger wäre." 
Inderdaad leidt in de slotstelling 26...Kh5 
27 Pd4! (snijdt Db4 af en dreigt 28 Th3+ 
en mat op de 34e zet) 27...Da5/c5/e7/b6 28 
Th3+ Lxh3 29 Dxh3+ tot een winnende 
aanval. Maar i.p.v. 24...Db4? is 24...h5! 
beter: 25 Tg3+ Lg4 26 h3 Tad8 27 Df5+ 
Kf7 28 hxg4 hxg4! 29 Txg4 (dr. 30 Txg7+ 
en mat in 6) 29...Th6 =+, en zwart krijgt 
de h-lijn, of 29...De7 =+. 
22...Lf6  
De enige zet. 
23 Pc5 
Na 23 Dd5+ leidt 23...Kg6 24 Dd3/e4+ 
Kf7 25 Dd5+ tot zetherhaling. 
23...Te8  
Even goed was 23...Td8 24 Te7+ Kf8 25 
Tc7 (dr. 26 Txf6+ en mat op de 31e zet) 
25...Te8 26 Dh7! De3+ 27 Kh1 Te7! 28 
Txf6+! gxf6 29 Dh8+! Kf7 30 Dh7+! Kf8 
met zetherhaling; of 24...Kg8 25 Te8+ 
Txe8 26 Dxe8+ Kh7 27 De4+! Lf5!? 28 
Txf5 Kh8 29 Pd7 met gelijkspel. 
24 Dd5+ 
Tal: "On 24 Rxf6+ Black would have re-
plied not 24...gxf6 25 Qh7+ with mate in 
three moves, but 24...Kxf6!." In dat laatste 
geval kan zwart na 25 Df4+ Kg6 26 De4+ 



 Rotterdamchess, jaargang 19, december 1999 Pagina 50  

zetherhaling niet voorkomen: 26...Kf7 27 
Dd5+ Le6 28 Txe6 Dxc5+ 29 Dxc5 Txe6 
30 Df5+ Ke7 31 Dc5+ Kf7. 
24...Kf8 25 Dd6+ Kf7 26 Pxb7?  
Volgens Tal is wat volgt een tijdnoods-
crimmage (het was een kloksimultaan). 
Juist was 26 Dd5+! met de bekende 
zetherhaling. 
26...Da4??  
Hier had zwart met 26...Lxb7 27 Dxa3 
Txe5 (Dp-TLL) goede winstkansen gekre-
gen. 
27 Dd5+?  
Wit op zijn beurt kon winnen met 27 Pc5! 
Dxc2 28 Dd5+ Kf8 29 Txe8+ Kxe8 30 
Pe4 +- Le7 (30...Ta7 31 Pxf6+ gxf6 32 
Dg8+; 30...Tb8 31 Pxf6+ gxf6 32 Te1+ 
Kf8 33 Dd6+) 31 Te1 Kf8 32 Pd6. 
27...Kf8??  
Geboden was 27...Le6! 28 Txe6 (28 
Pd6+? Kg8 29 Txe6 Dd4+ -+) 28...Txe6 
29 Dxe6+ (29 Pd6+ Ke7 30 Pf5+ Kf7 31 
Dxa8 Dxc2 =) 29...Kxe6 30 Pc5+ Ke7 31 
Pxa4 Tc8 en zwart herovert de pion, met 
een gelijkstaand TP3-TL3 eindspel. 
28 Pd6! Le6 29 Txe6  
Volgens Koblenz werd hier opgegeven. 
29...Txe6 30 Dxe6 Dd4+ 31 Kh1 Da7 32 
Pf5  
Dr. 33 Pxg7 of 33 Pxh6. Ook winnend is 
32 Pe4 Te8 33 Dc6. 
32...Df7 33 Dd6+ Le7 34 Dc6 Td8 35 
Dxa6 1-0 
Na 35...Lf6 36 Pxh6 krijgt zwart de derde 
pion alleen terug als hij wit toestaat af te 
wikkelen naar een toreneindspel met 
36...gxh6 37 Dxf6 Dxf6 38 Txf6+ Ke7 39 
Tf1. 
[Tal: The Life and Games of Mikhail Tal 
p. 430; Tal/Koblenz: Schachtraining mit 
Exweltmeister Tal p. 29; voor een be-
schrijving van dit evenement zie ook 
Karpov and Roshal: Chess Is My Life p. 
350] 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : Gregory 
simultaan (30), Teesside 1974    [B96] 
1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 
Pc3 a6 6 Lg5 e6 7 f4 b5 8 e5 dxe5 9 fxe5 
Dc7 10 De2 Pfd7 11 0-0-0 Lb7 12 Dg4 
Wit hoopt in stilte dat zwart pion e5 zal 
slaan wat de e-lijn opent, zodat de nieuwe 
vrijpion op e6 hardhandig geëlimineerd 

kan worden (kan ook zonder dat zwart op 
e5 slaat trouwens). 
12...Dxe5  
12...Pxe5? 13 Pxe6! is direct over. 
13 Ld3  
De andere kritieke variant is 13 Le2. 
13...Pf6? 
De hoofdvariant gaat verder met 13...h6 
14 Lh4 g5. 
14 Lxf6 Dxf6 
De theorie noemt slechts 14...gxf6 (creëert 
een ruilmogelijkheid op g5) 15 Lf5 (ver-
hindert dat en dreigt 16 The1) ±. Een 
voorbeeld is 15...exf5?! 16 Pxf5 h5 17 
Pg7+! +- Lxg7 18 Dxg7 Dg5+ 19 Kb1!. 
 WyyyyyyyyX 
xCdAaGeAcx 
xaEaAaBbBx 
xBaAaBfAax 
xaBaAaAaAx 
xAaAjAaLax 
xaAjKaAaAx 
xHhHaAaHhx 
xaAmIaAaIx VuuuuuuuuU 
 
15 The1! +-  
Tegen Pxe6 is nu al zo goed als niets meer 
te doen, zelfs niet 15...Lc8 16 Pcxb5! axb5 
17 Lxb5+ en alsnog Pxe6. Ook sterk is 15 
Thf1, want ook f7 is kwetsbaar, maar de 
tekstzet is overtuigender. 
15...h5  
15...Le7 (met de ideeën ...0-0 en ...Dg5+; 
het invoegen van 15...Dh6+ 16 Kb1 ver-
andert niets ten goede: 16...Le7 17 Pxe6 
fxe6 18 Txe6 g6 19 Txe7+! Kxe7 20 De2+ 
en zwart gaat mat) 16 Pxe6! fxe6 17 Txe6 
Df7 (17...Lc8 18 Txe7+ Kxe7 19 De4+ +-) 
18 Tf1 Dg8 19 Tfe1 Pc6 20 Pd5 +- of 19 
Tb6 +-. 
16 Pxe6!  
Een schijn-dameoffer: 16...hxg4 (16...fxe6 
17 Lg6+ is mat in 3) 17 Lxb5+! Ke7 
(17...axb5 18 Pc7 mat; ook 17...Pd7 18 
Pc7++ gaat mat) 18 Pxf8+ De6 19 Pxe6 
fxe6 20 Lc4, en wit houdt twee pluspion-
nen over. 
16...Le7 17 Lxb5+ axb5   
Alleen 17...Pc6 stopt het mat, maar wit 
blijft twee pionnen voor. 
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18 Pc7+ Kf8 19 Td8+! Lxd8 20 Te8 mat 
[W.H. Cozens: Tal since 1960 p. 97] 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : NN 
Oost-Berlijn 1974    [B42] 
1 e4 c5 2 Pf3 e6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 a6 5 
Ld3 Pf6 6 0-0 Dc7 7 Kh1 d6 8 f4 Pbd7 9 
Pd2 Le7 10 P2f3 0-0 11 De2 Pc5 12 e5 
dxe5 13 fxe5 Pfd7 14 Lg5 += Wit heeft 
een aanmerkelijke voorsprong (twee of 
drie tempi) in ontwikkeling. 
14...Pxe5? 
Tal: "To be perfectly honest, I had over-
looked this capture. But perhaps I was 
"justified", in that I was prompted to think: 
this move isn't normally played - and I had 
to find a reason why it was bad. And I 
found it." 
De tekstzet verliest geforceerd. Veel alter-
natieven zijn eveneens problematisch. 
1) 14...Lxg5? 15 Lxh7+! Kxh7 16 Pxg5+ 
Kg6 (16...Kh6 17 De3 +- Kh5 18 g4+; 
17...Kg6 18 Pe2! en 19 Pf4+!) 17 Pxf7! 
(dr. 18 Dg4+ en mat) 17...Txf7 (17...Pf6 
18 Pd6, dr. 19 exf6 Dxd6 20 Dg4+) 18 
Dg4+ Kh6 19 Txf7 Dxe5 (de enige manier 
om g7 te dekken) 20 Pf5! exf5 21 Txf5 
D2-LPP +-; 
2) 14...Te8? 15 Lxe7 Txe7 16 Lxh7+! 
Kxh7 17 Pg5+ (dezelfde stelling als na 
14...Lxg5?, maar met Tf8 op e7) 17...Kg8 
18 Dh5 Pf8 19 Tae1 gevolgd door 20 Tf3 
en, na 20...Td7 om e7 voor de koning te 
ontruimen, 21 Th3 Pg6 22 Dh7+ Kf8 23 
Dxg6! fxg6 24 Tf1+ en mat in 2: 24...Kg8 
25 Th8+ of 24...Ke7 25 Tf7+; 
3) 14...Ld8?! 15 Lxh7+! (15 Lxd8? Txd8? 
16 Lxh7+ +-; 15...Dxd8! 16 Tad1 +=) 
15...Kxh7 16 b4! (16 Df2 f6, en Pc5 dekt 
e6) 16...Pa4 17 Df2! ±; 
4) 14...f6?! 15 exf6 Pxf6 16 Lc4, zwart 
heeft permanent pion e6 verzwakt, ±. 
Het beste is: 
5) 14...Dd8! (met pressie op Lg5) +=. 
15 Lxe7! Pxf3 16 Txf3 Dxe7 

 WyyyyyyyyX 
xCaEaAcGax 
xaBaAfBbBx 
xBaAaBaAax 
xaAdAaAaAx 
xAaAjAaAax 
xaAaKaIaAx 
xHhHaLaHhx 
xiAaAaAaMx VuuuuuuuuU 
 
17 Lxh7+! Kxh7 18 Th3+ Kg8 
Tal: "The routine 19 Qh5 now gets nowhe-
re after the equally routine 19...f6. But in 
an old idea I succeeded in including a new 
motive." 
19 Pf5! 
Wint de dame. Vgl. P. Popovic-
Martinovic, Caorle 1982 [Informator 34 p. 
329]. 
19...Dg5 
19...Dd8 20 Dh5 en mat op de 25e zet; 
19...Dc7 20 Dh5 en mat op de 26e zet; 
19...Dd7 20 Ph6+! en mat op de 34e zet. 
20 Dh5! 
Forceert mat op de 23e zet. 
1-0 
[M. Tal: The Life and Games of Mikhail 
Tal p. 499; Tal and V. Khenkin: Tal's 
Winning Chess Combinations p. 275; Tal 
and Damsky: Attack with Mikhail Tal p. 
134; Ocho X Ocho 1996 No. 24 p. 13] 
 
wit : Michaïl Tal  
zwart : NN 
Buenos Aires 1987    [A30] 
1 Pf3 Pf6 2 c4 c5 3 g3 b6 4 Lg2 Lb7 5 0-
0 g6 6 b3 d5 7 cxd5 Lg7 8 Lb2 0-0 9 d4 
In het hoofdtoernooi was dit een nieuwtje 
geweest dat Roberto Cifuentes tegen Tal 
had geïntroduceerd. 9...cxd4 brengt volle-
dige symmetrie, maar na 10 Dxd4 heeft 
wit een Cifuentes-voordeeltje. 
9...Pxd5 10 Dd2 Pb4  
In Cifuentes-Tal was 10...Pc7 11 Td1 cxd4 
12 Lxd4 Lxd4 13 Pxd4 Lxg2 14 Kxg2 
Dd5+ 15 Pf3 Dxd2 16 Pbxd2 gevolgd, met 
remise na 23 zetten. Je kunt je afvragen 
hoeveel van wat volgt al besproken was 
tijdens de post mortem analyse van die 
partij. 
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11 a3 P4c6 11...P4a6 12 Td1  
(bouwt pressie op langs de d-lijn) 
12...cxd4! geeft eveneens gelijkspel. 
 WyyyyyyyyX 
xCdAfAcGax 
xbEaAbBeBx 
xAbDaAaBax 
xaAbAaAaAx 
xAaAhAaAax 
xhHaAaJhAx 
xAkAlHhKhx 
xiJaAaImAx VuuuuuuuuU 
 
12 d5 Lxb2??  
Kost een stuk, evenals 12...Pa5?? 13 Lxg7 
Kxg7 14 b4. Juist was 12...Pd4! 13 Pxd4 
cxd4 14 Lxd4 (14 e4 e5! 15 f4 Lh6 =) 
14...Lxd5 (alleen pion a3 en Dd2 zijn uit-
zonderingen op de volledige symmetrie) 
15 Lxg7 Lxg2 16 Lxf8 (16 Dh6 Lxf1 le-
vert geen aanval op, wit moet afwikkelen 
met 17 Lxf8 Dxf8 =) 16...Dxd2 17 Pxd2 
Lxf1 18 Lxe7 (18 Pxf1 Kxf8 19 Tc1 Pa6 
=; 18 Tc1 Pa6 is zetverwisseling) 
18...Lxe2 19 Tc1 Pa6 =. 
13 dxc6! 
Voor een dergelijke doordravende pion 
vgl. Tal-NN, Stuttgart 1958, aan het begin 
van deze selectie. 
13...Dxd2 14 cxb7! Dd5 15 Ph4 1-0 
[Ocho X Ocho Vol. 3, No. 28, p. 8] 
 
 
Lezers die over Tal iets te melden hebben 
(herinneringen, foto's, kranteknipsels, si-
multaanpartijen) wordt verzocht met mij 
contact op te nemen: 
 
fax +998-71-1206557 
email mdezeeuw@barents.com. 
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Gambit Corner 

Peter Reedijk 

Gambieten hebben altijd en overal tot de 
verbeelding van schakers gesproken. Wat 
is er nou mooier dan het offeren van mate-
riaal en daarvoor als compensatie ontwik-
kelingsvoorsprong, niet zelden uitmon-
dend in een vernietigende koningsaanval? 
Ook in onze vereniging zijn genoeg aan-
hangers van gambieten te vinden. Aan-
dachtige lezers van het clubblad zal het 
niet ontgaan zijn dat een groot deel van het 
team van redactie en medewerkers van 
Rotterdamchess een voorliefde voor het 
Boedapester gambiet heeft… 
 
Dit alles is genoeg aanleiding om een 
nieuwe rubriek in het leven te roepen. Het 
is niet de bedoeling dat de redactie deze 
elke keer zelf volschrijft! Dus hierbij een 
oproep aan alle lezers om hun ervaringen 
die op welke manier dan ook met gambie-
ten te maken te hebben op papier (of lie-
ver: in een bestand) te zetten en in te leve-
ren bij de redactie. 
Ook moet er een leukere naam dan ‘Gam-
bit Corner’ te bedenken zijn. Hiervoor 
hebben we een prijsvraagje uitgeschreven: 
wie de leukste naam bedenkt (naar oor-
deel van de redactie) krijgt een schaak-
boek over een gambiet naar keuze  (en 
de eer dat de rubriek vanaf volgend num-
mer onder de bedachte naam door het le-
ven gaat…). Inzendingen schriftelijk of 
per e-mail naar de redactie. 
 
Colorado-gambiet 
Afgelopen voorjaar liep ik in een rapidpar-
tij in Antwerpen tegen mijn meest bizarre 
gambietervaring tot nu toe aan: 
 
1.e4 Pc6 2.Pf3 f5!? 
 

WyyyyyyyyX 
xCaEfGeDcx 
xbBbBbAbBx 
xAaDaAaAax 
xaAaAaBaAx 
xAaAaHaAax 
xaAaAaJaAx 
xHhHhAhHhx 
xiJkLmKaIx VuuuuuuuuU 
 
Dit blijkt het Colorado-gambiet te heten, 
volgens mijn Belgische tegenstander na 
afloop. Zijn teamgenoot (het was een 
tweetallentoernooi) had het een paar ron-
den eerder doodleuk tegen IM Dgebuadze 
gespeeld. Ze lieten nog meer rare dingen 
zien die ze wel eens speelden, zoals 1.e4 
Pc6 2.d4 d5 3.Pc3 e5!?  
3.e5?! 
Gewoon 3.exf5 en ontwikkelen, zoals ook 
Dgebuadze deed in bovengenoemde partij, 
is het beste. Wat ik doe is zo'n beetje de 
pointe van het gambiet: 
3…d6 4.Lb5 dxe5 5.Pxe5 Dd5 6.Dh5+? 
g6 7.Pxg6 
 WyyyyyyyyX 
xCaEaGeDcx 
xbBbAbAaBx 
xAaDaAaJax 
xaKaFaBaLx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHhAhHhx 
xiJkAmAaIx VuuuuuuuuU 
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Met het idee 7...Pf6 8.Pf4+, maar na 
7...De4+! kan wit het al bijna opgeven! 
Zwart, blijkbaar zelf toch toch niet zo be-
kend met dit systeem, deed gelukkig voor 
mij nu het mindere 
7...hxg6? 8.Lxc6+ Dxc6 9.Dxh8 Dxg2 
10.Tf1 De4+ 11.Kd1 

En toen hij ook nog het eeuwig schaak 
11...Df3+ 12.Ke1 De4+  versmaadde met 
11...Pf6? 12.d3  
kwam ik met de schrik vrij en stond ge-
woon een kwaliteit voor.

 

Bruisend tafereel in WTC-kasteel 

Henny Vijgeboom 

Zo'n 1000 schakers & schaaksters lever-
den in het weekeinde van 23/24 oktober, 
aangegaapt door honderden toeschouwers, 
twee dagen slag op de Coolsingel. Niks 
geen politie te paard, niks geen gesneu-
velde ruiten (wèl reputaties), niks geen 
gierende banden van ambulancewagens, 
niks geen vluchtende kijkers, niks geen 
problemen. 
Schakend Nederland was in het WTC te 
gast van I&I. Een manifestatie zoals we 
die wàt graag elke maand in Rotterdam 
toegeworpen zouden willen krijgen. RSB-
bestuurders glommen van trots. Er was 
eindelijk weer eens iets in de Maasstad te 
beleven dat zijn weerga niet kende. Inzet 
& Instroom plenty daar op d’aloude Cool-
singel. 
 
Grote hoop 
Loek van Wely (alles gewonnen), Anatoli 
Karpov, Jan Timman, Veselin Topa-
lov,Rafaël Vaganian (alle vier ongesla-
gen), Pedrag Nicolic,  Darman  Sadvaksa-
kov, Judit Polgar en Alexander Moroze-
witsj (2x, op zaterdag zonder ook maar 
één remise; op zondag echter verslagen 
door Michiel Besseling) veegden in simul-
taans hele legers gerenommeerden en 
mindere goden op één grote hoop. Hier en 
daar bereikten enkelen, doorgaans met 
behulp van bemoeizuchtige kiebitzers, een 
succesje of een schamel remisetje. Een 
toekijkende eega meldde de prestatie van 
haar levensgezel terstond per mobiele tele-
foon aan een thuisgebleven familielid, 
wiens kennis van het spel niet verder reikt 
dan dat je voor een remise maar een 1/2  
puntje krijgt. Elders stond iemand op het 

punt zijn remise garanderende zet te pro-
duceren. Een clubgenoot haalde hem over 
tot "een betere, die tot winst zou leiden", 
waarna de geadviseerde meteen kon op-
geven. De gvd’s vlogen door het WTC… 
 
Rappe John 
Het 3de Catharina Roodzant rapidtoernooi 
(Shah Mata) werd gewonnen door John 
van der Wiel en Tea Lanchava, met re-
spectievelijk 11 en 12 1/2 uit 15. Onze 
Zhao Qin Peng ging nog wel gelijk met 
haar over de eindstreep, maar kwam op SB 
iets tekort voor de toernooizege. De geld-
prijs werd gelukkig gedeeld. In een acht-
erafhoekje telde Zhao de inhoud van het 
envelopje. Met een half puntje meer 
hadden we weer van haar beminnelijke 
glimlach kunnen genieten. 
Een andere schoonheid beklaagde zich er - 
tot tranen bewogen - over dat haar K+T 
tegen K+T- eindspel in vliegende tijdnood 
niet remise was verklaard. " Heb ik nog 
nooit meegemaakt…" pruilde de diep on-
gelukkige. Zij bleef nog lang ontroostbaar. 
Het was vermoedelijk het enige disso-
nantje, dat tijdens het fabelachtig georgan-
iseerde evenement viel te bespeuren. 
 
Sterker door strijd 
De stedenwedstrijd Rotterdam - Amster-
dam werd met 40-36 door de groen-wit-
groenen gewonnen. En dat was maar goed 
ook; anders krijgen die Amsterdammers 
véél te veel praats. Corrie Vreeken zette 
met een zwarte zege aan bord 1 de toon 
door in 24 zetten te winnen. Afgesproken 
was 100 tegen 100, maar de 24 Mokumse 
wegblijvers hadden de bui kennelijk al 
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zien hangen. Dè spreuk staat ook niet in 
hùn wapen… 
Het topduel. Ere wie ere toekomt. 
 
wit : Paul Scheermeijer 
zwart : Corrie Vreeken 
1.e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 h6 4. d4 g5 5. h4 
Lg7 6. Lc4 d6 7. g3 g4 8. Lxf4 gxf3 9. 
Dxf3 9...Pf6 10. e5 dxe5 11. dxe5 De7 
 WyyyyyyyyX 
xCdEaGaAcx 
xbBbAfBeAx 
xAaAaAdAbx 
xaAaAhAaAx 
xAaKaAkAhx 
xaAaAaLhAx 
xHhHaAaAax 
xiJaAmAaIx VuuuuuuuuU 
 
12. 0-0 Dc5+ 13. Kg2 Dxc4 14. exf6 Lxf6 
15. Pd2 Dc6 16. Pe4 Lg7 17. Tae1 0-0 
18. Kh2 Lf5 19. g4 Lxe4 20. Txe4 Pd7 
21. g5 h5 22. De2 Pc5 23. Tc4 De6 
Er waren twee keuzes: opgeven of da-
meruil (Dxe6 Pxe6), wat ook uit is. 
24. Df2 Dxc4 0-1 
 

Bij de prijsuitreiking door Hans Böhm 
raakte Corrie even haar gevoel voor 
bescheidenheid kwijt toen hij vroeg "Hoe 
heb je gespeeld aan het eerste bord?" en de 
grootmeesteres tot haar eigen schrik re-
ageerde "Gewonnen natuurlijk…". Prompt 
kreeg zij de beker van een kubieke meter 
in de handen gedrukt. Voor het eerst in 
haar schaakleven had Corrie last van knik-
kende knieën. 
 
Over de vele andere "onderdelen" van het 
sprankelende festijn, zoals het Vlagsma-
toernooi (S.O. "81) en het RSR Ivoren 
Toren jeugdtoernooi, zult u ongetwijfeld 
inmiddels via andere organen (zéker De 
Spiegel) uitgebreid geïnformeerd zijn. Met 
winnaars en al. Vele dozijnen waren er.  
Voor herhalingen moet u bij Studio 
Schaken van de NOS zijn. En voor ouwe 
koek (deze Rotterdamchess komt pas in 
december uit) kunt u bij de supermarkten 
terecht. Rest nog een pluim voor o.a. de 
wedstrijdleiders Arrian Rutten, Simon van 
der Beek, Herm-Jan Barneveld en con-
sorten met hun aangebrande computers. 
 
Niks geen sssssssssssst !!! Zoals in "ge-
wone" toernooien en competities. I&I 
heeft voor iets ongewoons gezorgd. Het 
schaken mag best wel eens op een kermis 
lijken. Dit knallende vuurwerk verdient in 
elk geval véle herhalingen.   

 

 

Familieschaak

In een van de vooronden van de Europa Cup 
voor clubteams werd de volgende wedstrijd 
gespeeld (bron: The Week In Chess): 
 
TED Ankara - Zalaegerszeg 2:4 
1 Arduman Can - Horvath Jozsef 0:1 
2 Soylu Suat - Horvath Csaba 0:1 
3 Oney Feridum - Horvath Gyjula  1:0 
4 Ipek Ali - Horvath Adam 1:0 
5 Ulucan Teoman- Horvath Tamas 0:1 
6 Solakoglu O. - Horvath Sandor 0:1 
 

Een team van zes spelers met dezelfde achter-
naam! Ze zullen wel niet allemaal familie zijn 
(Horvath is in Hongarije een zeer veel voor-
komende achternaam), maar toch is het een 
leuk gezicht. Op dit niveau is iets vergelijk-
baars waarschijnlijk niet meer voorgekomen 
sinds de Olympiade van 1988, toen de Polgar-
zusjes in het Hongaarse vrouwenteam speel-
den. 

(PR) 
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Combinatierubriek 

Rogier van Arkel 

Maar al te vaak heb ik ondervonden hoe 
belangrijk tactiek is in het schaakspel. Als 
ik mijn partijen na afloop analyseer met 
een computer zijn de gemiste kansen voor 
beide spelers regelmatig niet op twee han-
den te tellen. Misschien kan ik een vol-
gende rubriek nog eens wijden aan mijn 
eigen flaters en briljante momenten. 
Afgelopen zomer had ik in Gent dus weer 
een toernooi waar geen touw aan vast te 
knopen was. Twee onthutsende nederlagen 
binnen de 25 zetten, maar ook bijvoor-
beeld een waanzin-overwinning tegen een 
forse duitse dame die in bierwedstrijden 
niet te verslaan is volgens insiders. In die 
partij speelde ik een zet die zo belachelijk 
was dat ik hem u niet durf te laten zien. 
Voor het betere offerwerk kan ik u het 
Tal-artikel van Maarten de Zeeuw aanbe-
velen. Mijn toernooi liep overigens nog 
goed af; door in de laatste ronde met het 
Boedapester gambiet de lokale held 
Goormachtigh onderuit te kegelen kwam 
ik nog op 6,5/9. In de voorgaande edities 
had ik 5,5 en 6 punten verzameld dus over 
een paar jaar moet ik het toernooi kunnen 
winnen volgens de moderne wiskunde. 
Hoe dan ook, ik moet hard blijven oefe-
nen, en u misschien ook wel... 
 
De stellingen zijn dit maal afkomstig uit 
toernooipartijen die gespeeld werden tus-
sen 1970 en 1984, uit de oude doos dus. 
Als u het boekje Spaß am Kombinieren 
doorgewerkt heeft zullen ze u misschien 
bekend voorkomen. 
Op de slotstelling na zijn de combinaties 
kort en duidelijk, ik zal u dus niet te veel 
helpen. 
 

WyyyyyyyyX 
xAaCaCeAgx 
xaAaAaAbAx 
xBaAfBaLbx 
xaAdAaBaJx 
xAaHaIaAax 
xaAaAaAaAx 
xHaAaAaHhx 
xaKaAiAmAx VuuuuuuuuU 
 
1) Wit heeft een enorme aanval, aan u de 
taak om het af te maken. Pas op, er zit nog 
een adder onder het gras. 
 WyyyyyyyyX 
xCaEaGaAax 
xaBaAaBaAx 
xBlAaAeBax 
xaAbAfAaAx 
xAaKaAaAax 
xkAaAhAaAx 
xHaAaAhHax 
xaAaImAaAx VuuuuuuuuU 
 
2) Ook hier een overmacht aan witte aan-
vallers. Wit speelt en wint  
 
WyyyyyyyyX 
xFaAaCaAgx 
xaAlIaAaDx 
xBbAaBbAax 
xaAaAaAaAx 
xHaHaAaAax 
xaHaAaAjAx 
xAaAaAaDax 
xaAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
3) Een dramatisch moment uit de partij 
Karpov-Csom. De zwartspeler heeft de 
toenmalige wereldkampioen aan de rand 
van de afgrond gebracht, maar moest hier 
kiezen tussen twee paardzetten. Wat is de 
goede zet en waarom ? 
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WyyyyyyyyX 
xAaGcAeAax 
xaAaEaAaIx 
xBaAbBaBax 
xfBaAdAhAx 
xAaAjHaAax 
xaHjAkAaAx 
xHaHlAaAax 
xaMaAaAaAx  
 
4) Wit kan verrassend uithalen in deze 
typisch Siciliaanse stelling.  
WyyyyyyyyX 
xAaAaFaAgx 
xaAkAaBaBx 
xBaAaAeAhx 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaIax 
xaHaAaAlAx 
xMhAcAhAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
5) Wit lijkt in de problemen, maar niets is 
minder waar ...  
 
WyyyyyyyyX 
xAeAaAaAax 
xaAaMaAaAx 
xHgAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xiAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
6) Een eindspelstelling tussendoor, wit 
speelt en maakt het elegant af 

 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAcAgx 
xaBaAaAbBx 
xBjAbKaAax 
xhAfAaAaAx 
xIaAaAeLax 
xaHaAaBaAx 
xAaCaAhAhx 
xaAaAaImAx VuuuuuuuuU 
 
7) Het botte werk: zwart aan zet speelt en 
wint 
 WyyyyyyyyX 
xCdEaAgAcx 
xaAaAfAbBx 
xBaAlBaAax 
xaBjAaBaKx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHaAaHhx 
xiAaAaImAx VuuuuuuuuU 
 
8) Siciliaans vuurwerk, wit aan zet  
 
 
 WyyyyyyyyX  

xAaAaAaAax 
xaBaAaAaAx 
xBaDaAaAax 
xhAbAaAaAx 
xMaAaAaAax 
xaHaAaAaAx 
xAgAaAaKax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
9) Zwart speelt en wint  
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WyyyyyyyyX 
xCaEfAcGax 
xbBaAaAeBx 
xAaDbAaAax 
xaAbAbAbAx 
xHaJaHbAax 
xaHaHaAhAx 
xAkHjLhMhx 
xaIaAaIaAx VuuuuuuuuU 

 
10) Dit is de lastigste van allemaal, zwart 
aan zet. U moet verder kijken dan uw neus 
lang is en dan nog klopt de combinatie 
waarschijnlijk niet helemaal. Maar fraai is 
het wel... 
 
 
 
 
 

 

 

Lost Boys ‘99 

Jaap de Jager 

Voor hen die het Lost Boys toernooi niet 
kennen. Het is het leukste opentoernooi 
dat ik ken. Het werd tot nu toe gehouden 
in Antwerpen, wat het voor mij nog aan-
trekkelijker maakt omdat Antwerpen een 
gezellige stad is waar je leuk kan uitgaan. 
Komend jaar zal het toernooi gehouden 
worden in Amsterdam. Wat weer voor 
andere mensen misschien een aanleiding 
zou kunnen zijn om een keer aan dit toer-
nooi mee te doen. Laag inschrijfgeld en 
hoog prijzengeld zorgen  altijd voor een 
sterk deelnemersveld. Oftewel de perfecte 
ambiance voor een leuk toernooi. 
 
De laatste jaren was het zo met mijn rating 
gesteld dat ik de eerste ronde altijd tegen 
een topgrootmeester moest. Vorig jaar 
moest ik tegen Van Wely, het jaar daar-
voor tegen Gurevich en dit jaar tegen Bak-
lan. Meestal als je hier een goed toernooi 
wilt spelen moet je de schade in de 1ste 
ronde tot een minimum beperken. Maar 
ook dit keer leek het weer niets te worden. 
Tot vlak voor de tijdcontrole speelde ik 
een goede partij tegen Baklan maar speel-
de i.p.v. de winnende, de verliezende zet. 
Nu zaak om in de komende ronden tegen 
de lagere ratings(vaak toch nog 2200+)  in 
de groep te gaan scoren. Dit lukte mij, al 
ging het wel een beetje stroef in het begin.  
 

Bijvoorbeeld mijn partij tegen de Belg 
Lacroix. 
 
Wit :Jaap de Jager 
Zwart :B. Lacroix (2211) 
 
Engels 
1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 e5 4.Pc3 d6 
5.Dd3 Pc6 6.Tb1 a5 7.a3 Pge7  8.b4 ab4: 
9.ab4: 0-0 
Tot nu toe is het allemaal heel bekend en 
heeft zowel zwart als wit de beste zetten 
gedaan. Zwart had ook voor een opstelling 
met f5 en Pf6 kunnen kiezen maar dat is 
een kwestie van smaak.  
10.b5 ?! 
Waarschijnlijk niet de beste, beter eerst e3 
of Pf3 om de manoeuvre Pd4- e6 er uit 
halen. 
10... Pd4 11.e3 Pe6 12.Pge2 f5 13.Pd5 
Pd5: 14.Ld5: 
Ook wordt hier wel cd5: gespeeld. Het 
leek mij niet zo goed omdat als zwart dan 
Pc5 speelt je d4 moet spelen om het sterke 
paard te verjagen en je met een dubbelpion 
komt te zitten. 
14... Kh8 15. 0-0 e4! 
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 WyyyyyyyyX 
xCaEfAcAgx 
xaBbAaAeBx 
xAaAbDaBax 
xaHaKaBaAx 
xAaHaBaAax 
xaAaHhAhAx 
xAaAaJhAhx 
xaIkLaImAx VuuuuuuuuU 
 
Sterke zet. Offert een pion, maar de vraag 
is of wit inderdaad de pion kan houden.  
16.de4: fe4: 17.Le4: Pc5 18.Lg2 Lf5 
19.Lb2 !?  
Zou je zwart willen laten bewijzen of het 
pionoffer goed is dan kan wit hier Tb2 of  
Tb4 spelen maar in mijn ogen heeft zwart 
meer dan genoeg compensatie voor de pi-
on. 
19...Lb1: 20.Lg7:+ Kg7: 21.Db1:  
Voor de kwaliteit heeft wit nu een pion 
goed stukkenspel en de zwarte koning 
staat niet veilig. 
21... Ta4  22.Dc2 Df6 23.Pf4 Ta1 
Slim om 1 toren af te ruilen, hoe minder 
stukken op het bord des te veiliger komt 
de koning van zwart te staan maar ook kan 
zwart beter gebruik maken van het feit dat 
hij een kwal voor staat. 
24.Pd5 Tf1 25.Lf1 Df7 26.h4 Pe4 27.Pf4 
Te8 
Fritz adviseert hier c6 maar het lijkt erop 
dat het alleen de zwarte pionnen verzwakt 
op de damevleugel. 
28.Lg2 Df5 29.Pd5 c6 
Misschien is het beste plan voor zwart om 
gewoon niets te doen en te stutten als wit 
wat zou willen bereiken heeft hij meer 
zwaktes nodig, maar mijn tegenstander 
was er van overtuigd dat hij veel beter 
stond en zocht naar de winst. 
30.bc6: bc6: 31.Db2+ Kh6 
Nu staat wit beter. 
32.Le4: Te4: 33.Pf6 De5?? 
De kritieke variant is Te5 Pg8+ Kg7 Pe7 
Df3 c5!!! 

 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAjAgBx 
xAaBbAaBax 
xaAhAcAaAx 
xAaAaAaAhx 
xaAaAhFhAx 
xAlAaAhAax 
xaAaAaAmAx uuuuuuU 
En wit staat beter, na De5 is het gewoon 
uit. 
34.De5: Te5: 35.Pg4 Kg7 36.Pe5: de5: 
37.e4 Kf6 38.f4 
En nu geloofde mijn tegenstander dit ver-
loren eindspel wel. 
1-0 
 
Hierna won ik o.a. van Molinari, Roe-
der(IM) en Peng(WGM)en kwam in de 6 
de ronde tegen Chuchelov(GM). 
 
wit : Jaap de Jager 
zwart : V. Chuchelov(2533) 
Engels 
1.c4 Pf6 2.Pc3 c5 3.Pf3 e6 4.d4 cd4 
5.Pd4: a6 
Hier kende ik het al niet, dus maar impro-
viseren. 
6.g3 Dc7 
Dit is een vervelend zetje, c4 valt niet echt 
makkelijk te dekken, een zet als b3 faalt 
op het feit dat het paard op c3 ongedekt 
komt te staan na een zet als b5. Dit is al-
lemaal bekend en volgens het boek van 
Fritz zou je hier Lg2 moeten spelen al ge-
loof ik de compi niet echt. Wat ik speel is 
ook al eerder gespeeld maar scoort vol-
gens Fritz procentueel niet zo goed. Na 
een half uur nadenken kwam ik op… 
7.Da4 Lc5 8.Pf3 
Hier kent Fritz alleen nog Pb3 en zwart 
won de partij. Misschien een nieuwtje ? 
Het ziet er in ieder geval beter uit dan Pb3. 
8... 0-0 9.Lg2 Le7 
Het idee van zwart is om d6 te spelen en 
een paard op c5 te zetten, zou zwart gelijk 
d6 spelen dan zou d6 zwak kunnen wor-
den als ik op een bepaald moment de loper 
verjaag van c5. 
10.Pb5! 
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Gelijk druk op de ketel, wit probeert ge-
bruik te maken van de gaten op de donkere 
velden d6 en b6. 
10...Db6 
Beter was waarschijnlijk Dc5 waarna het 
zou kunnen verdergaan met 0-0 d5 Le3 += 
11.Le3 Lc5 
Nog steeds was het idee Dc6 gevolgd door 
d5 waarschijnlijk beter. 
12.Lc5: Dc5: 13.Pc3 
Een goede zet, houdt d5 eigenlijk tegen na 
d5 cd5: Pd5: Pd5: Dd5: 0-0 staat wit zeer 
goed. Zwart heeft problemen om zijn da-
mevleugel te ontwikkelen en wit kan snel 
gebruik maken van de d- en c-lijn. 
13...d6 14.0-0 Pbd7 15.Pd2 
Loperlijn vrijmaken en via veld e4 druk op 
d6 uitoefenen. 
15...Tb8 16.Pe4 Dc7 17.Db4 Pe8 
Mijn tegenstander speelt niet de sterkste 
zetten omdat die vaak leiden tot een stel-
ling waar wit een licht plusje heeft en bij-
na niet kan verliezen en hij wil winst!! 
18.Tfd1 Pc5 19.Td2 b5?! 
Niet de beste zet, maar begrijpelijk: zwart 
probeert de stelling gecompliceerd te ma-
ken en hoopt daar gebruik van te kunnen 
maken, maar het blijkt net omgekeerd te 
gaan. 
20.cb5: Pe4: 21.Le4: Ld7  22.Ld3 d5 ?? 
 WyyyyyyyyX 
xAcAaDcGax 
xaAfEaBbBx 
xBaAaBaAax 
xaHaBaAaAx 
xAlAaAaAax 
xaAjKaAhAx 
xHhAiHhAhx 
xiAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
Mist een eenvoudige tussenzet die nog een 
pion verliest, maar wij beiden missen nu 
Lh7: en zwart verliest de toren op f8. 
23.Dh4 Pf6 24.ba6 Da5 25.e4 !? 
Makkelijker is waarschijnlijk gewoon iets 
als Tb1, maar in opkomende tijdnood leek 
deze koningsaanval wel aardig. 

25...Tb2!! 
Ik moet toegeven niet gezien, maar alles 
lijkt te kloppen voor wit. 
26.e5 ! 
Consequent. 
26...Td2: 
Wat anders ook Dc3: ef6: h6 Tb2: Db2: 
Tb1 Df6: Df6: gf6: a7 Lc6 Tb8 d4 Lb5 
Ld5 Le8 en wit wint. 
27.ef6: h6 28.Dg4 g5 29.Dh5 Dc3: 
30.Dh6: Da1: 31.Kg2? 
Fritz geeft aan dat wit  wint na Lf1. 
31... Tf2:+ 32. Kf2: Dd4+ 33. Ke2 Dg4+? 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAcGax 
xaAaEaBaAx 
xHaAaBhAlx 
xaAaBaAbAx 
xAaAaAaFax 
xaAaKaAhAx 
xHaAaMaAhx 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
Db2+ gevolgd door Kf1 Da1+ houdt remi-
se. 
34. Ke1 Db4+ 35. Kf1 
1-0 
 
Hierna volgde een kansloze nederlaag te-
gen  Savchenko(GM). De 8ste ronde had ik 
nog steeds kans op een leuke klassering en 
zelfs een GM-norm. Ik kwam gewonnen te 
staan tegen Barsov. Die begon zich toen 
heel onsportief te gedragen door tegen mij 
te gaan klagen dat ik hard de klok in zou 
drukken. Ik had al niet veel tijd meer en 
zijn tactiek werkte, ik raakte afgeleid en 
gaf een stuk weg. Zielig hoe sommige 
mensen proberen te winnen. Hierna was 
mijn toernooi voorbij en verloor ik ook in 
de laatste ronde. Mijn score was gelukkig 
wel genoeg voor een TPR IM-norm. Zo 
was mijn toernooi toch nog een beetje ge-
slaagd. 
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Timman verslaat wereldkampioenen 

Ton de Vreede 

Kasparov verliest zelden een partij, maar 
tijdens de Wereldhavendag verloor de 
“wereldkampioen” een containerpartij van 
ons erelid Jan Timman. 
Terwijl de twee spelers op een gewoon 
bord hun partij speelden, werden buiten 
m.b.v. grote containers, als schaakstukken 
herkenbaar gemaakt, t.a.v. het publiek de 
zetten uitgevoerd. Vanaf een tribune kon 
men de partij goed volgen.  
Een fraaie opsteker voor “onze” Jan. Na 
afloop noemde Kasparov het de “zwaarste 
partij” die hij ooit gespeeld had. Tenslotte 
nog dank aan ECT die deze partij mogelijk 
maakte 
 
wit : Gary Kasparov 
zwart : Jan Timman 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 Lc5 
5.c3 d6 6.Lb3 0-0 7.Lg5 Le6 8.Pbd2 a6 
9.h3 La7 10.Lh4 Kh8 11.g4 Pe7 12.Lxf6 
gxf6 13.Ph4 Pg6 14.Pg2 c6 15.Df3 d5 
16.Pf1 a5 17.Pg3 Lc5 18.a4 Le7 19.La2 
Ta6 20.Ph5 Tb6 21.De2 Dd6 22.0-0 Td8 
23.Tfd1 d4 24.Td2 Dc5 25.Tc2 Dd6 
26.Pe1 Tg8 27.Pf3 Dd7 28.Kh1 c5 
29.Lxe6 fxe6 30.Pd2 Ta6 31.Pc4 Ld8 
32.Tcc1 Tf8 33.f3 Lc7 34.Ta3 Taa8 
35.Tb3 Dxa4 36.Txb7 Dc6 37.Tb3 f5 
38.Pd2 Tf7 39.c4 a4 40.Tb5 La5 41.Pf1 
Lb4 42.Pfg3 fxg4 43.fxg4 Taf8 44.Tf1 
De8 45.Txf7 Dxf7 

W 

yyyyyyyyX 
xAaAaAcAgx 
xaAaAaFaBx 
xAaAaBaDax 
xaIbAbAaJx 
xBeHbHaHax 
xaAaHaAjHx 
xAhAaLaAax 
xaAaAaAaMx 
VuuuuuuuuU 
46.g5 Pf4 47.Df3 Pxh5 48.Dxh5 Df2 
49.Pe2 Df3+ 50.Dxf3 Txf3 51.Kg2 Txd3 
52.Pg3 Kg7 53.Tb6 Le1 54.Pf1 Kf7 
55.Ph2 Td2+ 56.Kh1 Te2 57.Pg4 Txe4 
58.Pf6 Te2 59.Pxh7 0-1 
 
Tijdens het VAM-toernooi moest Anatoly 
Karpov eraan geloven. Timman speelde 
deze partij zeer overtuigend en verwierf al 
spoedig een groot positioneel overwicht, 
dat hij bekwaam afmaakte. 
Overigens wordt het steeds gekker in de 
schaakwereld. Er zijn nu vier spelers die 
claimen dat zij wereldkampioen zijn, te 
weten: Kasparov, Karpov, Khalifman en 
Fischer! 
wit : Jan Timman  
zwart : Anatoli Karpov 
VAM Invitational Hoogeveen NED (3),  
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Pf3 b6 
5.Db3 De7 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Lb7 8.e3 
0-0 9.Le2 d6 10.0-0 Pbd7 11.b4 c5 
12.Lb2 a5 13.Tfd1 axb4 14.axb4 Tfb8 
15.Pd2 Dd8 16.f3 Txa1 17.Lxa1 Ta8 
18.Ld3 Dc7 19.Lc2 Tc8 20.dxc5 dxc5 
21.b5 Pe8 22.Pe4 f6 23.Dd3 Lxe4 
24.Dxe4 Pf8 25.Dd3 Kf7 26.Lc3 Ke7 
27.Ta1 Td8 28.De2 Pd6 29.f4 Kf7 30.e4 
Pc8 31.e5 f5 32.Df3 Pe7 33.h3 Kg8 
34.Kh2 Pfg6 35.g3 Kf7 36.h4 Kg8 37.h5 
Ph8 38.g4 Tf8 39.gxf5 Pxf5 40.Lxf5 Txf5 
41.Ta8+ Tf8 42.Txf8+ Kxf8 43.Da8+ 
Kf7 44.Dxh8 Db7 45.h6 1-0
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SV Rotterdam op internet 

Sinds enkele maanden heeft onze vereniging een nieuwe homepage! De fraaie en actuele site 
wordt regelmatig bijgewerkt door webmaster Gabriel Smit. Dus wanneer u zich afvraagt wat 
de uitslagen van de vorige ronde van de interne competitie zijn of wat het eerste, tweede en 
derde team afgelopen zaterdag gedaan hebben, surf naar 
 
www.geocities.com/Baja/Ravine/3504/ 
 
De site is ook bereikbaar als hyperlink via de KNSB-site (www.schaakbond.nl) of die van de 
RSB (www.r-s-b.demon.nl). Verder zijn bijdragen aan onze website in de vorm van partijen, 
verslagen of andere artikelen natuurlijk van harte welkom! 
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Gèk Geschaakt… 

Henny Vijgeboom 

Het is een jargon dat in ons aller schaak-
leven nogal eens wordt gebezigd. Wie 
heeft niet ooit uren, weken of jaren een 
stelling geanalyseerd, die hem of haar 
uiteindelijk tot wanhoop bracht omdat de 
oplossing spoorloos bleef… 
Nooit meegemaakt ? Dan gaat u, talent-
volle lezer, dat nu toch ècht meemaken. 
Een advies vooraf: bespaar u de moeite 
van het inschakelen van uw computer; het 
rekentuig is ongeschikt voor het opdiepen 
van de genialiteit waarmee de componist 
onderstaand probleem heeft doordrenkt. 
Het zijn maar vier zetjes ! 
Bereid u voor op de hoogst meetbare 
bloeddruk & stress, tot totale waanzin toe. 
Hèt probleem dan. 
In de beginstand verwijdert u bij wit Lf1 
en zet een pion op e4. Bij zwart haalt u 
pion d7 weg en plaatst u pionnen op c6 en 
e6. 
 WyyyyyyyyX 
xCdEfGeDcx 
xbBaAaBbBx 
xAaBaBaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaHaAax 
xaAaAaAaAx 
xHhHhAhHhx 
xiJkLmAjIx VuuuuuuuuU 
De opgave luidt: Door welke zetten is de 
diagramstelling vanuit de normale begin-
stand bereikt na de VIERDE zet van 
zwart? 
 
 
Lepe bridger... 
Frans Koevermans legde mij het probleem 
voor. Hij had het doorgekregen van een 
lepe bridger, die nauwelijks schaakt, maar 
gewoon een gezond stel hersens blijkt te 
hebben. Hij had de vier zetten na 5 1/2 uur 

graaien & grabbelen gevonden. Ko-
evermans en zijn computer gaven zich na 
dagen en nachten zuchten ademloos aan 
de componist over. Meerderen van Frans’ 
sterk schakende kennissen en vrienden 
beloofden snel terug te bellen als zij het 
"Eureka !" hadden kunnen uitroepen. Ze 
moeten nóg bellen… 
 
Gewriemel 
Ik kon mij niet voorstellen langer dan een 
half uurtje nodig te hebben om eindelijk 
eens faam te maken. Maar na 1 1/2 uur 
gewriemel met de blanke loper en zwarte 
paarden aan de rand, smeet ik m’n minia-
tuurzakschaakspelletje in een hoek van 
mijn kamertje. Wèl vond ik de bewuste 
stelling terug na drie  en vijf zetten van 
zwart. Ook de onder een verwarmingsra-
diator gevluchte pionnen & figuurtjes 
schaamden zich diep. Moge de treurige 
noodzaak van een bezoek aan de psychi-
ater ú wèl bespaard blijven… 
De oplossing vindt u elders in dit nummer 
(ik kan u bezwaarlijk tot het jaar 2100 in 
spanning laten) ondersteboven verklapt. 
En niet stiekum eerst even opzoeken ! Dat 
moet uw eer te na komen. 
 
Oliebollenkraampje  
Tijdens de WTC-kermis had de Neder-
landse Bond van Schaakprobleemvrienden 
een "kraampje" waar het probleem te kijk 
stond. De schepping, in 1976 door de 
Hongaar Tibor Orbán ter wereld ge-
bracht, werd ooit onder meer gepubliceerd 
in "Die Schwalbe", het Duitse equivalent 
van de Nederlandse "goochelaarsbond". 
Maar die oliebollen van probleemvrienden 
gaven je de oplossing er niet bij ! 
 
 
Van harte beterschap gewenst. We hopen 
u spoedig weer gezond op de club aan te 
treffen. 
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DE LAATSTE BLUNDER 

Maarten de Zeeuw

William Henry Russ (1833-1866) was 
onder het pseudoniem W.R. Henry een 
19e eeuwse archivist van schaakproble-
men. "His end does not tally with the nov-
elists's image of chessplayers as cold, cal-
culating, and efficient. Having unofficially 
adopted an 11-year-old-girl and paid for 
her upbringing, he proposed marriage 
when she was 21. She rejected his offer 
and one evening in Brooklyn he shot her 
four times in the head, jumped into the 
river to drown himself, found the tide out," 
[Is dat werkelijk bezwaarlijk? - MdZ] 
"climbed out, and shot himself twice in the 
head; muddy and freezing, he was ar-
rested, interrogated, and taken to hospital. 
His injuries were not necessarily fatal, but 
he died ten days later, lacking the will to 
live. The woman survived." [Hooper and 
Whyld: The Oxford Companion to Chess] 
Korter was het lijden van Minckwitz, een 
zwak meester aan het eind van de 19e 
eeuw en auteur van een boekje getiteld 
Humor im Schachspiel (te leen bij het Rot-
terdamsch Leeskabinet). Hooper and 
Whyld: "While mentally unbalanced he 
threw himself under a tram, lost both 
arms, and died five days later." Vgl. ook 
L. Bachmann: Schachjahrbuch 1901 p. 
224. 
Mackenzie , ook een meester van de B-
categorie, kreeg tuberculose. "His illness 
became so severe that he felt he had be-
come too much of a burden to others. He 
died of an overdose of morphine which, 
according to Steinitz, was taken intention-
ally." [Nog steeds Hooper and Whyld, die 
grote interesse voor zelfmoord aan de dag 
leggen]. 
Norman van Lennep schreef een toer-
nooiverslag van Hastings 1895. Volgens 
Ree, die zijn levenseinde onderzocht 
[Schakend Nederland 1993], verdronk hij 

zichzelf i.v.m. niet-acceptatie van zijn 
homoseksuele geaardheid. 
De dood van Rudolf Swiderski (1878-12 
Aug. 1909) kwam prematuur, door zelf-
moord, volgens Golombek. 
Curt von Bardeleben werd bekend door 
ongemanierd uit Steinitz-Bardeleben, Has-
tings 1895, weg te lopen. Volgens Ed. 
Lasker, die zoals menig schaker van pak-
kende verhalen houdt, was hij aan het eind 
van zijn leven te arm om een nieuw pak te 
kopen, en overleefde hij d.m.v. tijdelijke 
huwelijken met dames die geld over had-
den voor de adelijke schijn van zijn met 
"von" beginnende familienaam. "Suffering 
hardship during the difficult years in Ger-
many that followed the First World War, 
he threw himself out his apartment win-
dow on Jan. 31st 1924" [Soltis: Chess to 
Enjoy (sic) p. 103]. 
Volgens Ed. Lasker zou ook Yates zelf-
moord hebben gepleegd, maar volgens 
Golombek "...he died from being acciden-
tally asphyxiated in his rooms by a faulty 
gas connexion". 
De auteur Stefan Zweig pleegde zelf-
moord een paar weken na het voltooien 
van zijn zwaar depressief gestemde 
Schachnovelle. 
In 1946 kwam Aljechin om het leven. 
Alexander Münninghoff [Max Euwe p. 
367] achtte de mening van Aljechin-
biograaf Pawelczak, dat het zelfmoord 
was, het meest plausibel, op basis van het 
deductieve argument "er was alle reden 
voor". Later heeft Rob Verhoeven onder-
bouwd dat Aljechin in een maaltijd is ge-
stikt. 
Volgens Timman [Het smalle pad p. 37] 
was Poutiainen waarschijnlijk de meest 
talentvolle speler van Finland ooit, en 
pleegde hij enkele maanden na het zone-
toernooi van Reykjavik 1975 op drieën-
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twintigjarige leeftijd zelfmoord. De date-
ring is niet exact, hij speelde nog in Tal-
linn in maart 1977. Gezegd wordt dat 
drank er iets mee te maken had. 
"The pain of loss is greater than the joy of 
winning”, schrijven Fox en James [The 
Even More Complete Chess Addict p. 219; 
een nog minder betrouwbare bron dan Ed. 
Lasker]. We'd sooner not name him, but in 
1977 an American player certainly felt that 
way. After a particularly hurtful loss he 
tried to end it all. Unsuccessfully, we're 
happy to relate." 
In Slecht nieuws voor iedereen (inderdaad 
een soort anti-evangelie) p. 110 schetste 
de zwaar gehandicapte Hein Donner zijn 
idee van zelfmoord: niet uit de derde ver-
dieping springen, maar de revolver in de 
mond. 
Adragon Eastwood DeMello uit Califor-
nia was in 1987 een tienjarig wonderkind. 
"After an apparent suicide pact between 
father and son had been discovered, his 
father was arrested on a charge of 'child 
endangerment'" [Fox and James: The Even 
More Complete Chess Addict p. 103]. 
De vrouw van Alexander Beljavski on-
dernam ooit een zelfmoordpoging. Bron: 
Lembit Oll. 
 
Dat schaken noodzakelijkerwijs op geeste-
lijke gezondheid duidt is op grond van het 
bovenstaande niet goed vol te houden. Het 
omgekeerde, dat schaken met mentale 
problemen te maken heeft, werd betoogd 
in een psycho-analytisch pamflet dat rond 
1976 verscheen (Alexander Cockburn: 
Loze passie. Schaken en de dans des 
doods). Cockburn was Freudiaan, dus 
maakte weinig woorden vuil aan onbenul-
ligheden als het inductieprobleem ("Drie 
schakers zijn gek, maar zijn dan alle scha-
kers gek?"), de waarde van literaire fictie 
als empirisch materiaal (“Als Zweig en 
Nabokov schrijven over gekke schakers, 
zijn dan in werkelijkheid de schakers gek 
of de schrijvers gek?”), en het verschil 
tussen correlatie en causaliteit. Als diverse 
schakers mentale problemen hebben, komt 
dat misschien niet door het schaakspel, 
maar bijv. door financiële of privé-
problemen, of doordat zij leven in een ge-
stoorde maatschappij. (Zelf)destructieve 
en asociale tendenzen zijn ook waar te 
nemen bij doping- en omkoopschandalen, 

contractbreuk, voetbalwedstrijden waarbij 
het bloed over de tribunes stroomt, Formu-
le 1- en motorcoureurs, elkaar bloemkool-
oren slaande (of elkaars oren afbijtende) 
boksers, skiesters die omkomen na uit de 
bocht te vliegen, vuistvechtende ijshoc-
keyers, scheldende tennissers, dammers, 
turnende kinderen die een gebroken nek en 
levenslange verlamming riskeren, en zelfs 
voor zich uit turende hengelaars. 
 
Mijn kennismaking met Lembit Oll was 
een indrukwekkende gebeurtenis: nooit 
eerder ging ik om met iemand met zo’n 
groot schaaktalent. Waar ik vijf minuten 
over deed, zag hij voortdurend in één se-
conde, en analyses van zijn hoofdklasse-
partijen werden liggend op de bank gedic-
teerd, zonder analysebord. Hij had een 
fotografisch geheugen. Ooit toen ik thuis-
kwam en Lembit mij vertelde dat een 
vriend van mij had gebeld, vroeg ik waar 
hij het telefoonnummer had opgeschreven. 
Nergens; hij noemde het op uit zijn hoofd: 
“If I see something I know it”. Vandaar 
ook de verbijsterende theoriekennis. Al 
heel gauw werd mij duidelijk dat, al zou ik 
nog duizenden uren trainen, ik nooit zo 
goed zou worden. De sluimerende hoop 
ooit nog drastisch in speelkracht toe te 
nemen zette ik op dat moment uit mijn 
hoofd. In mijn leven heeft hij dus een ui-
terst positieve rol gespeeld. 
Toen ik bij nadere kennismaking Lembit 
vroeg of hij, als burger van een land met 
een Lutherse traditie, wellicht ergens aan 
deed, gaf hij aan in spirituele velden te 
geloven, echter zonder de minste overtui-
ging zelf in een gunstig veld te zijn be-
land. Geleidelijk daalden de schaak- en 
levenslust beneden gangbare waarden. 
Wel wist hij de weg te vinden naar het 
casino, waar hij zichzelf wilde straffen 
voor het verliezen van een z.i. stomme 
partij, en dat lukte. De omgang met Salov 
zal hem geen goed hebben gedaan. 
Bij een in memoriam past piëteit jegens de 
overledene en alles waar hij voor stond. 
Maar een zelfmoordenaar ruimt alles waar 
hij voor staat eigenhandig uit de weg. Als 
ik mijn grote verwondering uitspreek over 
Lembits zeldzame begaafdheid, moet ook 
worden opgemerkt dat degene die dat alles 
niet heeft gecreëerd maar wel uit de we-
reld heeft geholpen en niet de moeite 
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waard vond om voor voort te leven, Lem-
bit zelf was. Ik ben het daarmee grondig 
oneens. 
 
Als in het leven de nood aan de man komt, 
is goed kunnen schaken niet genoeg. Ge-
lukkig zijn er veel betere argumenten te 
vinden om geen zelfmoord te plegen dan 
de schoonheid van het schaakspel. Juist 
schakers zouden moeten weten dat je geen 
volstrekt kansloze voortzetting moet kie-
zen zonder alle alternatieven grondig te 
hebben onderzocht. 
 
Een partij uit het PCA-tournooi, Gronin-
gen 1993 
 
wit : Lembit Oll 
zwart : Zurab Azmaiparasjvili 
analyse Lembit Oll 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 Pc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Ld7 
9.f3 Tc8 
De theoretische zet is 9...b5!. De toren 
staat wellicht beter op a8 i.v.m. een pion-
nenstorm met ...b5, ...b4 en ...a5. 
10.Kb1 Le7 11.h4 Pe5 12.g4 b5 13.Ld3 
0-0 14.Le3 Kh8 15.h5 Tc7 
Beter direct 15...Pc4. 
16.g5 Pg8 17.f4 Pc4 18.Lxc4 Txc4 19.f5! 
b4 20.Pce2 e5 
 
WyyyyyyyyX 
xAaAfAcDgx 
xaAaEeBbBx 
xBaAbAaAax 
xaAaAbHhHx 
xAbCjHaAax 
xaAaAkAaAx 
xHhHlJaAax 
xaMaIaAaIx VuuuuuuuuU 
 
21.f6! 
In deze fase tot de 33e zet speelt wit steeds 
de beste zet. 
21...Lxf6 
Op 21...gxf6 volgt 22.g6! met de dreigin-
gen 23.Tdg1 of 23.Lh6 en 24.g7 mat. Na 
21...exd4 heeft wit de keuze uit 22.fxg7+ 

Kxg7 23.Lxd4+ f6 24.Tdg1 met sterke 
aanval, of 22.fxe7!?. 
22.gxf6 Pxf6 23.h6! g6 24.Dd3! Dc7 
25.b3! Tc5 26.Pf3! Tc6 
26...Lb5 wordt weerlegd door 27.Dxd6. 
27.Lg5! d5 
Na 27...Pg4 28.Le7 Pf2 29.De3 Pxd1 
30.Txd1 en 31.Dg5 dringt wit beslissend 
binnen via de zwarte velden. 
28.exd5! 
Op dit moment zag ik reeds de pointe 
33.Pxg6. 
28... Lf5 29.dxc6 Lxd3 30.Lxf6+ Kg8 
31.Pxe5! Lxe2 
31...Dd6 32.Lg7 heeft ook geen zin. 
32.Td7 Db6 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAcGax 
xaAaIaBaBx 
xBfHaAkBhx 
xaAaAjAaAx 
xAbAaAaAax 
xaHaAaAaAx 
xHaHaEaAax 
xaMaAaAaIx VuuuuuuuuU 
 
33.Pxg6!! Ta8  
Na 33...fxg6 34.Tg7+ Kh8 kan wit kiezen 
uit 35.Tb7+ Txf6 36.Txb6 of 35.Lb2. 
34.Ld4 Db5 35.Pe7+ Kf8 36.Tg1 f6 
37.Tg8+ Kf7 38.Txa8  
Een snellere winst is mogelijk met 
38.Pd5+ Kxg8 39.Pxf6+ Kf8 40.Pxh7+ 
Kg8 41.Pf6+ Kf8 42.h7 en mat in twee. 
38...Lg4 39.Pf5+ Kg6 40.c7 
1-0 
 
wit : Lembit Oll 
zwart : Rudy Douven 
analyse Lembit Oll 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.h4 h6 5.g4 
Lh7 
Als beste zet geldt 5...Ld7. 
6.e6 fxe6 7.Ld3 e5 
Een nieuwe zet, en mogelijk een verbete-
ring t.o.v. 7...Lxd3 8.Dxd3 Dd6 9.f4 Pd7 
10.Pf3 0-0-0 11.Pe5 Pxe5 12.fxe5 ± Goe-
feld-Spiridonov, Helsinki 1961, wat de 
theorie aangeeft. Vergelijkbaar is ook 
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Boejakin-Livsjin, Moskou 1966: 5...Le4 
6.f3 Lh7 7.e6 fxe6 8.Ld3 en nu 8...g6?! 
9.Pe2 Lg7 10.Pf4 Kf7 11.h5! g5 12.Lg6+ 
Lxg6 13.hxg6+ Kf6 14.Dd3! gxf4 15.Lxf4 
Pd7 16.Th5! Da5+ 17.Pc3 Lf8 18.Tf5+! 1-
0. 
8.Lxh7 Txh7 9.dxe5 e6 10.Dd3 Th8 
11.Pe2 Pe7 12.Pf4 Dd7 13.Le3 Pa6 
14.Pc3 0-0-0 15.0-0-0 
15.Lxa7? Kc7 is te gevaarlijk. 
15...Kb8 16.Pe4? 
 Met deze zet verovert wit de controle over 
het veld g6, maar toch is dit tempoverlies; 
na een aantal zetten moet het paard terug. 
Beter was 16.Kb1, bijv. 16...c5 17.Db5 
d4? 18.Dxd7 Txd7 19.Pxe6 Kc8 20.Pb5 
dxe3 21.Pxa7+ Kb8 22.Txd7 Kxa7 
23.fxe3 ±. 
16...Pc8 17.Pg6 Tg8 18.h5 Dc7 19.Pc3 c5 
20.Db5 Pb6 21.f4 Pc4 22.Lf2 Pb4 
23.Kb1 a6 24.Da4 Pb6? 
Beter was 24...b5 25.Db3 a5 en wits dame 
blijft moeilijk staan. 
25.Db3 Pd7 26.Pe2 Pc6 

WyyyyyyyyX 
xAgAcAeCax 
xaBfDaAbAx 
xBaDaBaJbx 
xaAbBhAaHx 
xAaAaAhHax 
xaLaAaAaAx 
xHhHaJkAax 
xaMaIaAaIx VuuuuuuuuU 
 
27.f5! c4 28.Dg3 Pdxe5 29.Pgf4 
De pointe van 27 f5. 
29...Ld6 30.Pxe6 Da5 31.Le1 Pb4 
32.Lxb4 Dxb4 33.Dc3! Dxc3 
33...Tde8 34.Txd5 Pxg4 35.Dd4 kost een 
stuk. 
34.Pxc3 Td7 35.Txd5 Lc7? 36.Pxc7 
Kxc7 37.Txe5 
1-0 
Een niet zo beste partij. 

. 
 
 

KNSB-ratings per 1 september 1999 

 1658  ALPHEN, N.W. VAN 
 2170  ARKEL, R. VAN 
 2158  BEEK, A. VAN 
 1835  BEKKUM, H. VAN 
 1913  BERGAKKER, S. 
 2070  BESSELING, M.T. 
 2337  BOHM, H. 
 1699  BONTE, A. 
 1622  BIJL, C.L. 
 1542  CHRISTEN, H.C. 
 2489  CIFUENTES, R. 
 1719  DONGEN, F. VAN 
 1656  EDWARDS, A.R. 
 2004  FAASE, R.N.A. 
 1826  FREYTAS, P.L. DE 
 2597  FTACNIK, L. 
 1688  GIESSEN, W. V/D 
 1823  GROEN, P. 
 2098  HASSEL, C.A.M. VAN 
 1435  HEINEN, W.J. 
 1915  HELFRICH, H.A. 

 1552  HEIJMANS, D.M. 
 2006  HOEVEN, D.A. V/D 
 1698  HOOGESTEGER, T.J. 
 1620  HUYSER, H.J. 
 2348  JADOUL, M. 
 2336  JAGER, J. DE 
 2193  KERKHOFF, L.J.M. 
 2638  KORTSJNOJ, V. 
 2345  LANE, G. 
 1466  LEEUWEN, B.P. VAN 
 1563  MAASKANT, P. 
 1808  MACLEAN, H.M. 
 1790  MARKUS, G. 
 1671  MESIC, D. 
 1812  MEIJER, R.H. 
 1483  MICHEL, J.C.J. 
 2329  MIDDELBURG, T. 
 2042  NOORDIJK, M. 
 2419  PENG, Z. 
 2409  PIKET, M. 
 2008  REEDIJK, P.J. 

 1443  RIET, M.N. VAN 
 1994  SCHELL, J. 
 2012  SMIT, G. 
 1969  STRIJDHORST, M. 
 2660  TIMMAN, J.H. 
 1422  TIMMERHUIS, J.B.P. 
 1626  TUDJMAN, T. 
 1975  VERSTEEG, H.J. 
 2088  VISSER, E.M. 
 2316  VLIET, F.R. V/D 
 1398  VREEDE, A.P.J. DE 
 1959  VREEKEN, M.C. 
 1780  VREEKEN, P. 
 1862  VREUGDENHIL, F. 
 1989  VREUGDENHIL, E.R. 
 1804  VIJGEBOOM, H. 
 2503  WINANTS, L. 
 1454  ZAPPEIJ, H. 
 2195  ZEEUW, M. DE 
 1685  ZONNE, A. 
 2036  ZWART, C. DE 
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Hongaarse rapsodie van listige Sziva 

Henny Vijgeboom 

Holland Casino, aan het Weena, herbergde 
van 8 t/m 18 november 6 talentvolle, deels 
exotische vrouwen, die als kempkippen 
om het Nederlands kampioenschap voch-
ten. Ondanks de gevarieerde komaf, is de 
“verzustering” aandoenlijk. Soms kan er 
zelfs een kusje af. Een verloren partij 
wordt waardig geaccepteerd en bij winst is 
er geen euforie, die tot op de Coolsingel 
hoorbaar is. Snedige sneers in de trant van 
“Ik heb als een krant zitten schaken…” of 
“Maar in de opening stond je gladverlo-
ren!”, zoals na menig manlijk duel te be-
luisteren vallen, zijn taboe. 
 
Rode loper 
De kalender meldt vrijdag 12 november 
als uw vliegende reporter over de uitgerol-
de rode loper het statige gokpaleis binnen-
stormt. Op de eerste verdieping informeert 
een in jacket gestoken vriendelijke meneer 
zonder revolver “Waar komt u voor?” Zou 
hij één moment van onbedachtzaamheid 
gehoopt hebben dat ik mijn sobere 
AOW’tje in luttele minuten aan de speelta-
fel kwam vereenentwintigen? Zijn gelaat 
neemt de contouren van een vraagteken 
aan als ik “Peng!” roep. Opgelucht ver-
wijst de ordebewaarder mij naar de eerste 
deur links. Deze figuur is ongevaarlijk, 
hoor je hem denken. 
Ik draai de goudkleurige deurknop om. 
Een orkaan van stilte noodt tot geluidloos 
gedrag, want good-old Robbie Hartoch is 
de wedstrijdleider. 
In stijl fluistert bobby Robbie me “Hallo” 
toe, om een uurtje later uit de toon te val-
len. Perskaart of geen perskaart, filosofeert 
de (g)rijzige denker, ik ga ‘t hem toch ver-
tellen. “Ik wil voor jou wel een uitzonde-
ring maken, maar je mag niet uren lang 
achter de afrastering langs de borden lo-
pen...”, verneem ik. Hij zal toch niet den-
ken dat ik er alleen maar ben om al het 
vrouwlijk schoon te beloeren? Ik neem 
hem de vermaning niet kwalijk, want ik 
heb een soort band met Robbie Hartoch. In 

de jaren vijftig speelde mijn toenmalige 
club Spangen in Amsterdam een competi-
tiewedstrijd tegen het destijds bijna onver-
slaanbare VAS. Robbie (toen 14) en ik 
waren de reserves. 
 
Zo leuk... 
“Misschien wilt u een uurtje met hem 
vluggeren, dat vindt hij zo leuk...”, opper-
de de VAS-teamleider. Zo gezegd, zo ge-
daan. Dat was het ook. Na zo’n 20 vijfmi-
nutenvluggertjes, toch mijn grootste hob-
by, was het uurtje voorbij. Ik heb die mid-
dag één keer een pion voorgestaan, maar 
die was door het jeugdig talent geofferd. 
“Ja-ja, dat wordt nog wat met die jongen, 
hè?” ginnegapte Robs captain. Dat “wat” 
reikte helaas net niet tot het grootmeester-
schap. De goeie lobbes speelde te veel re-
mises, maar als je ‘n pion achterkwam was 
‘t ook meteen gebeurd. 
 
Odeur 
Een mixture van odeur, trans- & inspiratie 
vult de speelzaal van de Casino-
schaaksters. Ik voel me thuis in dat aparte 
sfeertje. Het is weer eens wat anders dan 
dat macho-gedoe van het mannenschaak 
op een rumoerige clubavond. Als de nacht 
valt, kan ik altijd nog “Die lustige Witwe” 
van een of andere commerciële TV-zender 
bekijken. 
Commentator Herman Grooten analyseert 
met het binnenkabbelend publiek wat het 
illustere sextet op de eerste etage vertoont. 
De toehoorders zitten er met hun sugges-
ties vaak flink naast. Wie de juiste zet in 
een bepaalde stelling meent te hebben ont-
dekt, krijgt een pluim of wordt zelfs de 
hemel in geprezen. Minstens tweemaal 
heb ik het licht mogen zien. Niet alleen de 
kiebitzers, ook de dames boven willen nog 
wel eens in het duister tasten. 
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Uit vorm 
De vijfde ronde is aan de gang. Bij Zhao 
Qin Peng kan er weer een glimlachje af. 
Samen met Erika Sziva heeft zij de leiding 
in het toernooi. Maar Sziva is nog onge-
slagen. Zhao had in de eerste ronde verlo-
ren van Tea Lanchava. Peng was in twee-
erlei opzicht uit vorm. Uren & uren stilzit-
ten als er een kleintje tegen de ruit tikt, is 
geen pretje. Sziva verkeert echter in de-
zelfde gezegende omstandigheid. Het was 

allemaal een beetje wennen. Peng, met 
maar liefst 160 elo-punten meer dan Sziva, 
had nog vijf ronden om het toernooi naar 
haar hand te zetten. Op die middag zouden 
ze met elkaar over de 64 velden rollebol-
len. Sziva won, zij het nadat ze enkele 
matvarianten gemist had. Het was een be-
laden duel. Erika regeerde het toernooi 
daarna met zwier & zwaai. Zelden schoot 
mij een treffender kop boven een stuk te 
binnen. 

 

Public Relations 

Jan Timmerhuis 

Ongeveer een jaar geleden was ik aanwezig op het Hoogovens toernooi. Wat mij opviel wa-
ren de vele flyers en posters met een aankondiging van toernooien en wedstrijden. 
Het Open Kampioenschap van Rotterdam zat er niet bij, hoewel dit toernooi qua sterkte en 
prijzengeld niet mocht ontbreken. 
Tijdens het Nederlands kampioenschap gaf Hans Böhm een simultaan aan spelers tijdens een 
jeugdtoernooi. Geïnteresseerde jeugdspelers konden zich nergens opgeven voor of informatie 
verkrijgen over een schaakvereniging. 
Met deze voorvallen in het achterhoofd, stelde ik het bestuur voor om wat aan externe PR. te 
gaan doen. 
 
Ik ben hier nu een tijdje mee bezig, voor zover mijn werk mij op dit moment dit toelaat. 
Een van de voortbrengselen is een s.v. Rotterdam-poster waarop staat dat s.v. Rotterdam een 
vereniging is met een gezellige en sterke interne competitie. Dat klopt, ik vind het erg gezel-
lig, en de competitie is vrij sterk. Maar deze competitie is wel langzaam aan het afbrokkelen.  
 
Het verschijnen van leden op clubavonden, het spelen van een interne competitie, maakt dat 
een vereniging aantrekkelijk wordt om voor te spelen. Wanneer de opkomst tijdens deze 
avonden afneemt, wordt automatisch de gezelligheid van deze avond en de motivatie om de 
volgende week weer te komen, aangetast. 
Ik kan best zorgen voor flyers met daarop teksten als "gezellige vereniging, leuke interne 
competitie", maar als de eigen leden dit niet waarmaken, kan s.v. Rotterdam de flyers niet 
rechtvaardigen.  
Wanneer je lid bent van een vereniging, behoor je ook aanwezig te zijn op clubavonden 
(waarom ben je anders lid?). Het verenigingsleven valt of staat met dit principe.  
 
Het is makkelijk om te zeggen dat iets niet klopt. Het gevaar is echter dat dit een eigen leven 
gaat krijgen naar de omgeving, met als gevolg dat er vervelende opmerkingen over onze ver-
eniging worden gemaakt. 
Het is veel leuker om te zeggen dat het goed gaat. Maar dat moeten we dan wel met z'n allen 
doen en zeggen. 
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Toernooi-aankondigingen 

Halve Finale N.K.  -  Rotterdam 
De halve finales zijn weer in ere hersteld.  
De firma Broekhuis Training organiseert 
ditmaal ook deze plaatsingswedstrijd in 
Rotterdam. 
De partijen zullen worden gespeeld in de 
vestiging van de sponsor, Marten Mees-
weg 145, Rotterdam-Alexander. 
Er kunnen 32 spelers aan meedoen.  De 
eliminatie vindt plaats volgens het match-
systeem. 
De spelers spelen twee partijen tegen el-
kaar. Bij gelijke stand wordt na de tweede 
partij een tiebreak gespeeld van ook twee 
partijen, gevolgd door eventuele snel-
schaak partijen. 
 
Het speelschema is als volgt: 
1e  ronde : zaterdag 4-12-1999 

zondag 5-12-1999 
 
2e  ronde : zaterdag 12-2-2000 

zondag 13-2-2000 
 
3e ronde : maandag 14-2-2000 

dinsdag     15-2-2000 
 
De vier overgebleven spelers verwerven 
het recht mee te spelen in de finale van het 
N.K. 
Dit toernooi zal in mei 2000 in de Centrale 
Gemeente Bibliotheek te Rotterdam ge-
houden worden. 
 
CORUS toernooi 2000. 
Door de fusie tussen British Steel en Ko-
ninklijke Hoogovens is de nieuwe firma-
naam CORUS geworden. Maar het is na-
tuurlijk een voortzetting van het bekende 
Hoogovenstoernooi. Het 62ste toernooi 
belooft wellicht het sterkste toernooi van 
het jaar 2000 te worden. De organisatie is 
er in geslaagd een werkelijk fantastisch 
deelnemersveld bijeen te brengen. Het 
toernooi valt in categorie 18 !! 
Het toernooi wordt van 14 tot en met 30 
januari 2000 in de Moriaan in Wijk aan 
Zee gehouden. De hoofdgroep heeft de 
volgende samenstelling (tussen haakjes 
respectievelijk land, rating en plaats op de 
wereldranglijst) : 

Kasparov (Rusland-2851-1), Anand (In-
dia-2771-2), Kramnik (Rusland-2760-3), 
Morozevich (Rusland-2758-4), Adams 
(Engeland-2708-7), Leko (Hongarije -
2701-9), Korchnoi (Zwitserland-2676-16), 
Short (Engeland-2675-17), J. Polgar 
(Hongarije -2671-19), Timman (Neder-
land-2650-31), Nikolic (Bosnie -2641-38), 
Piket (Nederland-2635-41), Van Wely 
(Nederland-2629-43), Lputian (Armenie -
2625-48). 
 
Voor de B-groep hebben reeds negen spe-
lers toegezegd te komen, de overige drie 
namen zullen spoedig bekend zijn. Het 
betreft de volgende spelers : 
Van der Wiel (Nederland), Reinderman 
(Nederland), Tiviakov (Nederland), Nij-
boer (Nederland), Hendriks (Nederland), 
Delemarre (Nederland), Berkvens (Neder-
land), Danailov (Bulgarije) en Avrukh (Is-
rael). 
 
Voorts zijn er natuurlijk weer de reserve-
groep, vele vier- en tienkampen en allerlei 
speciale groepen. In totaal verwacht men 
ongeveer 1500 deelnemers ! 
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7!Uyd7!36/Ub8!Qc7!37/d4!Qd5!38/c5!fo!
wit!stbbt!euieflijk!cftfs*
 WyyyyyyyyX 
xEcAaCeGax 
xaAaDaBaBx 
xAaAbBaBax 
xaAaAaAhAx 
xAaAaHhAax 
xaJaAkAaIx 
xAhHaAaKhx 
xiAaAaAaMx VuuuuuuuuU 

!)Cflbohsijk!is-!ebt!pq!ift!
lphisdif!35///Ufd9!36/Mb8"!kpmt;!36///
Uc5!37/Ud4!)ift!ieff!vbo!36/Mb8*!37///
Uyd4!38/cyd4!Ud5!39/Me5!Md7!3:/Qe3!m
ft!ffo!qlus)euccfl*qipo!vpps!wit/*!

!)Ift!lffk!mf!cflbohsijk!bdt
ifg!tfhfo!tf!sqflfo!i/q/v/!qbssifg!qi
poofo!tf!hbbo!efkkfo/*! )Es!
zijo!twff!boefsf!zfttfo!vpps!zwbs
t;!!
A*!36///Qd6!37/Qyd6!eyd6!38/c4!d5!39/M
h2!dyc4!3:/dyc4!Ufe9!41/f6!fo!wit!iffg
t!ffo!dpmgpstbcflf!qipo!mffs/!!
C*!36///Qc7!37/Me5!fo!ou;!!
C2*!37///Qd5!38/Myh8!Lyh8!39/Ud4!Ufd9
!3:/Qe5!fo!ou!wfskt!3:///Uyc3@!oift!
wfhfos!41/Qyf7,!Lh9!42/Uyd5"!Uc2,!4
3/Mg2!fo!wit!wiot-!mbbs!ob!3:///f6"!4
1/gyf6!eyf6!42/Qf3!Qyc3!iffgt!zwbst!
zijo!qipo!tfsuh!fo!is!ffo!tbmflij
k!hflijk!stbboe!fioesqfl!potstbb
o/!!

C3*!37///Mye5@"!38/Qye5!f6!39/gyf6!Uyf
6!3:/Uc4"!Myf5@!41/Myf5!Uyf5!42/Qd7!f
o!wit!wiot/!Zwbst!ipfgt!iifs!uitf
sbbse!oift!pq!io!tf!hbbo!mbbs!ift!l
ijkt!ebt!wit!bltije!zijo!qlusqip
o!cfipuet/*! !)Mijo!ppssqspok
flijkf!ieff!wbs!37/Me3-!pm!ob!37///My
c3!38/Mb6!Qc7!mft!39/g6!pq!bbovbl!tf!
sqflfo/!39/Ub7"!is!io!efzf!vbsibot!
fditfs!bbozifolijk!stfskfs-!zpeb
t!zwbst!eus!oift!pq!c3!mbh!slbbo/!I
ft!kbo!bls!vplht!vfsefs!hbbo;!!
A*!37///Qd6@!38/Mb6"!Ue8!39/Uye8!Qye8
!3:/Md4!mft!euieflijk!vppseffl!vpp
s!wit/!!
C*!37///Qc7!38/Md4!Qd5!39/Myh8!Lyh8!
3:/Ud4!Ufd9!fo!wf!ifccfo!efzflgef!vb
sibot!bls!tfvpsfo-!wbbscij!ift!li
jkt!ebt!zwbst!zijo!qipo!tfsuh!wi
ot!fo!eus!pkff!stbbt/!Wbbssdiijol
ijk!ipuet!wit!mft!ef!qbstijzft!tpd
i!vppseffl!vbst/*

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAgBx 
xBaAaCaBax 
xaAaAaAaAx 
xHaDaAkAax 
xaAaAdKaHx 
xAaAaAmHax 
xaAiAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
)Eit!lffk!mf!tijefos!ef!qbstij!ef!
mffst!lphisdif!zft/!Ik!zif!ffo!tpsf
o!pq!b8!fo!ffo!zwbktf!pq!g8-!eus!ebbs!
wil!ik!hsbbh!mft!mijo!boefsf!tpsf
o!iffo-!vboebbs!38/g6/!Aoefsf!zfttf
o!zijo;!!
A*!38/d4@!Qd5!39/Qe5!Qyc3!fo!ou!wfs
kt!ef!#tsuuk#!3:/Uyb9@!oift!wfhfos!
3:///Uyb9!41/Myc3!Ub3!42/Md2!Mye5"!43
/dye5!Ud9!fo!zwbst!wiot/!!
C*!38/Qb6!fo!ou!is!38///Qd9"!)epps!cf
iefo!hfmist!io!ef!qbstij*!ef!vfili
hstf!wfh!vpps!zwbst!obbs!hflijk!sq
fl;!39/Ud8!Myc3!3:/Myc3!Uyc3!41/Lh2!
>/*

!)Ik!ibe!ffsst!41/g7!hfqlboe-!m
bbs!ebdit!ebt!ebt!oift!kpo!wfhfos!4
1///Uyd3,!42/Lg2!Mg9!43/Ud4!Uyd4!44/cy
d4!Qd9!mft!stukwiost/!Wit!ipuet!i
ft!stuk!fditfs!pq!misbdulfuzf!wij
zf;!44/Ub4!e6!46/Mg5"!)hfmist*!Uc6!47/
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Ub9!Qc7!48/Uc9!Uyc4!49/Me7!Qe8!4:/U
yc4!Mye7!51/Uc6!Qd6!52/Ub6!fo!ift!is
!oift!euieflijk!wif!fs!cftfs!stbbt
-!wbbssdiijolijk!is!ift!hflijk/!P
pk!pq!ffo!boefsf!mboifs!lijkt!zwb
st!hffo!hfcsuik!tf!kuoofo!mbkfo!v
bo!ef!kspmmf!pqstfllioh!vbo!ef!wi
ttf!stukkfo;!44///Qe6!)i/q/v/!44///Qd9
*!45/d5!Uyc4!46/dye6!Ue4!47/Lf3!Uye6!4
8/Mf4!fo!ef!zwbstf!qlusqipo!lijkt
!mf!oift!vplepfoef!vpps!ef!wiost/!
Pqmfskflijk/!Wfsefs!ifc!ik!ppk!op
h!sfsifus!obhfebdit!pvfs!41/Qb2"@-!
mbbs!ik!kbo!mf!oift!vppsstfllfo!e
bt!zpifts!zpmbbs!kbo/*!

!)Ift!wbs!iifs!bl!tije!pm!pq!tf!h
bbo!qbssfo!mft!wit!fo!tf!zpfkfo!ob
bs!ef!sfmisfwfh/!Ef!iboeihstf!mboi
fs!lijkt!mf!42/Qb6!Qe6!43/Ug4!g5!44/
Uc8!mft!ffo!hflijkf!stfllioh/*

WyyyyyyyyX 
xAcCaAaGax 
xiAaAaBeBx 
xAaAbAaAax 
xaAaAaBhAx 
xAaDaAaAax 
xaJhAaIaAx 
xAhAaAaMhx 
xaAkAaAaAx VuuuuuuuuU

!)Nph!stffes!ipfgt!wit!oift!
tf!vfslifzfo!ob!43/Qe5!Mye5!44/dye
5!Qyc3!45/Myc3!Uyc3,!46/Lh4!fo!mij!
lijkt!eit!wfl!sfmisf/*

!)Eit!sdibbk
!ibe!ik!hfmist/!Ift!ieff!is!simqfl;!
bls!zwbst!eisfdt!45///Me5!sqfflt-!if
fgt!wit!oph!46/Ubd8!Uyd2!47/Uyd2!Lyg
8!48/Qd7!Ud9!49/Ug2,!mft!hpfef!sfmis
fkbosfo/!Nb!ef!qbstijzft!wfskt!cpv
fostbboef!vbsibot!oift!mffs!wfhf
os!sdibbk!pq!c4/!Eit!zbh!ik-!mbbs!tp
di!epf!ik!io!ef!qbstij!hffo!boefs!qp
hioh!ift!mijo!tfhfostboefs!mpfil
ijk!tf!mbkfo/*!

 WyyyyyyyyX 
xAcAaAaGax 
xaAiAaIaBx 
xAaAbAaAax 
xjAaAaAhAx 
xAaAeAaAax 
xaAaAaAaMx 
xAdCaAaAhx 
xaAkAaAaAx VuuuuuuuuU 
 VuuuuuuuuU 
)Efo!cftfsf!qphioh!wbs!47/Myc3/!Nb!4
7///Myb8@!48/Uh8,!Lg9!49/Mg7!Mh2!4:/
Qc8!zif!ik!oift!ipf!zwbst!kbo!wio
ofo/!Efuwih!sdibbk!lijkt!ebo!povf
smijeflijk/!Zwbst!kbo!wfl!wioof
o!mft!47///Ucyc3"!48/Ubd8!Uyi3,!49/Lh
5!Uch3,!4:/Lg6!Ug3,!51/Lf7!Uyg8!52/U
yg8!Uf3,/!Ef!stfllioh!ppht!ppk!bls
pg!zwbst!#fshfos#!ffo!wioofoef!dpm
ciobtif!mpft!ifccfo/!Ik!ifc!mijo!s
tukkfo!efsmbtf!poiboeih!offshfzf
t!bllfmbbl-!ef!sbmfowfskioh!potcs
ffkt!fo!zf!stbbo!io!zfkfsf!zio!poh
fefkt/*!

!
!
Wit;!Sbqpqpst-E
! Elp;!3378!Mboe;!ITS!
Zwbst;!Mieeflcush-U
! Elp;!3437!Mboe;!NEE!
Qlbbts;!Aotwfsqfo! Spoef;!7
! Ebtum;!2:::!
Lfydpef;!A95!
!

!)Efzf!#
slimmf#!zftvplhpsef!vppskpmt!ebt!
wit!tfhfo!ef!stpofwbll!ef!pqstfll
ioh!mft!h4-Mh3-Qg4!fo!Qe4!fo!qipo!
pq!f3!kbo!ksijhfo/!Io!efzf!stfllio
h!cfo!ik!wfl!cfsfie!ffo!stpofwbll!
tf!sqflfo-!pmebt!wit!bl!f3.f4!iffgt!h
fsqffle/*! !)6/Ed3!wbs!
bl!oift!mffs!cfkfoe-!fo!eit!zfkfs!o
ift/!Ift!zift!fs!lflijk!uit-!f4!fo!
h4!tf!sqflfo-!io!mijo!phfo!iffgt!zw
bst!ou!bl!hffo!pqfoiohsqspclfmfo!
mffs/*! !)
Ik!cfslppt!mftffo!io!ift!dfotsum!
tf!hbbo!stbbo/!Cftfs!wbs!9///c7!pm!tf!
qspgitfsfo!vbo!ef!foihszios!vfsz
wbktf!wittf!vflefo!cij!wit/*!
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 WyyyyyyyyX 
xCaEaAcGax 
xbBaDfAbBx 
xAaBeBaAax 
xaAaBaBaAx 
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xHkLaAhKhx 
xiJaAaImAx VuuuuuuuuU 
 

!)Wfszwbkt!ef!qipoofostsud
tuus!zpoefs!euieflijkf!sfefo/!Hpf
e!wbs!hfwppo!22/Qce3!wbbsob!zwbst!
wbbssdiijolijk!blsoph!22///c7!mpft
!sqflfo/*

!)25/g4!Qh6!26/g5!)26/dye6!fy
e6"*!Qf5!27/dye6!dye6!28/Myf5!Mye5"!)2
8///gyf5@!29/Myd6!cyd6!2:/Ud2!Mb7!is!w
bbs!ik!ffsst!obbs!kffk-!mbbs!ift!li
jkt!mf!ebt!zwbst!oift!hfopfh!iffgt!
vpps!ef!qipo!ob!31/Eyd6!Eyd6!32/Uyd
6!Ugd9!33/Uyd9!Uyd9!34/Qb4*!29/fye5!gy
f5!fo!zwbst!stbbt!cftfs-!ef!#slfditf
!lpqfs#!is!bllfsmiost!slfdit-!mbbs
!ift!wittf!qbbse!is!zfkfs!hffo!ifle/
*
 WyyyyyyyyX 
xAaCaAcGax 
xbEaAfAbBx 
xAbBaBaAax 
xaAaBhBaAx 
xAaHeDaAax 
xaHaAhAhAx 
xHaLaAhKhx 
xiAaIaJmAx VuuuuuuuuU 
 VuuuuuuuuU 
)Eit!lffk!mf!ift!hpfef!mpmfot!pm!tf
!slbbo/!Nb!ift!hfqlboef!27///Uge9!kpm
t!obmflijk!28/i5"!eyd5!29/g4!Mye5!2:/
fye5!Qyh4!31/Qyh4!Eyi5!32/Qf3!fo!z
wbst!iffgt!oift!vplepfoef!vpps!ift!
stuk-!lijkt!mf/*!

!)Iifsob!kpmt!wit!iffl!slf
dit!tf!stbbo/!Cftfs!wbs!2:/i5!Qg8!31/
g5!eyd5!32/cyd5!dye5!33/Myc8!Eyc8!34/
Uye5!bl!stbbt!zwbst!iifs!ppk!wfl!wb
t!cftfs-!vbowfhf!ef!povfilihfsf!wi
ttf!kpoioh!fo!slfditfsf!qipoofos

tsudtuus/* !)Tt
fskfs!ebo!31///Mye6!32/i5!Qg8!33/Eye
5!Uge9!fo!zwbst!stbbt!cftfs*/!Zwbst
!stbbt!bltije!cftfs!vbowfhf!ef!hsp
tfsf!bdtivitfit!fo!sbmfowfskioh!
vbo!zijo!stukkfo/*!

 WyyyyyyyyX 
xAaCaAcGax 
xbEaAfAbBx 
xAbAaDaAax 
xaAaBhAaAx 
xAaAaAbAax 
xaHaAaHhAx 
xHaAiAlKhx 
xiAaAaJmAx VuuuuuuuuU 
 
)Nu!is!ift!euieflijk!ebt!wit!iffl!m
pfilijk!stbbt/!Zijo!qbbse!stbbt!o
ift!hpfe!pq!g2!fo!zwbst!iffgt!bltije
!ef!mphflijkifie!mft!e5!ef!lbohf!eib
hpobbl!tf!pqfofo/!Wfsefs!zijo!bll
f!zwbstf!stukkfo!bdtifg/*! !)3
4/Mi4!Ud4*! !)Zwbst!vfsippht!
ef!esuk!pq!g4/!Ppk!stfsk!wbs!eisfdt!
34///e5/!Ift!lffk!mij!fditfs!lphisdi
!pm!ffsst!ef!esuk!tf!vfsiphfo/!Updi!
wbs!ef!tije!missdiifo!bl!sijq!vpp
s!pomieefllijkf!bdtif;!34///e5!35/hyg
5!Uyg5!36/Qh4!Udg9!37/Ue4!)pq!37/Qf3!
kpmt!stfsk!ift!kwblitfits#pggfs#!3
7///Uyg4"!38/Myg4!Uyg4!39/Eh3!)39/Ef2!
Eh6,!3:/Qh4!Qg5!fo!zwbst!wiot*!e4"
!3:/Qh4!Qg5!fo!zwbst!wiot!fvfoffo
s*!37///Mb7"!38/Ue3!e4-!mft!ef!cfepfli
oh!39///Qe5!fo!zwbst!stbbt!pvfswfl
eihfoe/*!
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAcGax 
xbEaAfAbBx 
xAbAaAaAax 
xaAaBhAaAx 
xAaAlAdAax 
xaHaCaHaAx 
xHaAiAaKhx 
xaAaIaJmAx VuuuuuuuuU 
 
)Efo!lfuk!zftjf/*! !)Pq!37/Ec3!
kpmt!37///Uye3!38/Uye3!Ug6"/*!
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!)Ppk!mphflijk!wbs!ff
sst!38///Qyh3!39/Lyh3!Eyf6!3:/Uf2!E
h6,!41/Li2!e5!42/Eye5!Uyg4!fo!zwbst
!mpft!fshfos!wioofo/!Ik!vpoe!mij
o!qbbse!pq!g5!fditfs!cftfs!ebo!ef!lpq
fs!vbo!h3/!Pvfsihfos!vblt!pq!ebt!w
ittf!qbbse!pq!e3!oph!stffes!hffo!vf
lefo!iffgt/* !
)Ik!zbh!iifs!oift!zp!hpfe!ipf!ik!vfs
efs!mpfst!kpmfo-!eus!cfslppt!ik!tp
t!ef!suil!vbo!witvfleihf!lpqfss-!p
m!ef!vfsefeihfoef!guodtif!vbo!Mg2!
uit!tf!sdibkflfo/!Uijefos!ef!qbsti
j!ibe!ik!iifs!lifvfs!hfibe!ebt!ik!m
ijo!qbbse!vpps!eif!lpqfs!ibe!hfsui
le-!wbbsob!ef!lpqfs!pq!c8!vffl!stfsk
fs!is!ebo!ift!wittf!qbbse/!Io!efzf!s
tfllioh!is!ift!qbbse!pq!g5!fditfs!pp
k!vffl!stfskfs!ebo!ift!wittf!qbbse-
!mbbs!ik!ifc!tpdi!lifvfs!ef!lpqfs-!eb
bs!kbo!ik!cftfs!mff!pvfswfh!efok!i
k/*! !)Wfhfos!pqkp
mfoef!liditf!tijesesuk!)iifs!oph!
ffo!kwbstifs!pvfs!pohfvffs*!cfslp
pt!ik!ef!stfllioh!tf!hbbo!vfsffovp
ueihfo!epps!mieefl!vbo!suil/!Iifs
!lijkt!42///Ud9!ift!stfskst/!Hfk!hfo
pfh!ibe!ik!fs!iifs!iflfmbbl!oift!ob
bs!hfkfkfo/!Wfl!io!ef!stfllioh!wbb
sio!ik!3:///Mb7!sqfflef-!mbbs!iifs!h
ioh!ik!eisfdt!io!pq!ef!bgwikkflioh
!mft!vplepfoef!vfstspuwfo!io!ef!eb
mf.qbbse!dpmciobtif!eif!ebo!potst
bbt/*!
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaGax 
xbAaAaAbAx 
xAbAaAfAbx 
xaAaBaAaAx 
xAaAaAdAax 
xaHaAaHaAx 
xHaAjAaAhx 
xaAaAlAaMx VuuuuuuuuU 
 
)Eihfolijk!ibe!ik!ift!stfskfsf!44//
/i6"!hfqlboe-!mbbs!tpfo!ioffos!bbsz
flef!ik/!Ik!ebdit!zpifts!bls;!#stfl!
ebt!zpmftffo!qbbsefo!wpsefo!hfsui
le-!ebo!ifc!ik!lifvfs!ef!qipo!pq!i7-!
i/q/v/!pq!i6/!Eo!ik!kbo!ifm!bltije!op
h!obbs!i6!sqflfo/#!Updi!lijkt!zwbs
t!iifs!simqflwfh!pq!kpoiohsbbovb
l!tf!mpftfo!sqflfo-!fo!ebo!kpmt!ffo
!fytsb!qipo!hpfe!vbo!qbs/*!

!)Iifs!cfhpo!ik!bl!tf!mfskfo!ebt!i

k!fsh!mpf!wbs!fo!eiohfo!cfhpo!tf!mi
ssfo!cij!cfsfkfoiohfo/!Zp!ebdit!i
k!iifs!eisfdt!tf!wioofo/!Immfss;!w
it!iffgt!4!zfttfo!ebdit!ik;!!
A*!46/Eh4!Ec2!47/Eg3!e5!fo!wit!iffgt
!hffo!zfttfo!mffs-!tfswijl!ef!qipo!
eppslppqt/!!
C*!46/Qh4!Ed3!fo!wiot/!!
C*!46/Qf4!e5!47/Qh5!i6!48/Ed2!Qi4!49/
Qf6!Qg3!mbt/!
Editfs-!tpfo!sdispk!ik;*! !)E
pps!ef!sdisik!mistf!ik!iifs!ef!uit
fsbbse!iffl!simqflf!wiost!mft!46///
Ee4!fo!ffo!hfwpoofo!qbbsefioesqf
l/!Ik!sqfflef!simqfl!io!ef!pvfstui
hioh!ebt!ik!ef!qbstij!ob!ef!tijesd
potsplf!bltije!wfl!zpu!wioofo-!bl
s!ik!hfwppo!wbt!#oiftszfttfo#!zpu
!epfo/*!

 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaGax 
xbAaAaAbAx 
xAbAaAaAax 
xaAaAaAaBx 
xAaAfAdAax 
xaHaBaHaAx 
xHaAlAaAhx 
xaAaAjMaAx VuuuuuuuuU 
 
)Iifs!ksffh!ik!sqijt!ebt!ik!oift!e
isfdt!i8.i6!hfsqffle!ibe/!Immfss-!eb
o!ibe!ik!iifs!epps!mieefl!vbo!ift!g
sbbif!i5.i4!hfwpoofo/!Wit!zit!ebo!
obmflijk!io!tfmqpewboh/!*!

!)Io!efzf!stfllioh!cfhpo!ik!lb
oh!ob!tf!efokfo/!Ik!ibe!ffo!qbbs!kb
oeiebbtzfttfo!cfebdit;!55///Qi4-!55//
/Qf6-!fo!55///h6/!!
A*!55///Qi4!56/Ef4!Eyf4!57/Qyf4!Qg5!
58/Lf2!Lg8!59/Le3!Lf7!5:/Qe2!Lf6!6
1/Lf4!fo!zwbst!vfslifst!qipo!e4/!!
C*!55///Qf6!56/Ef2!fo!ik!ebdit!ebt!56/
//Lg8!oift!kpo!vbowfhf!57/Eyi5/!Eb
o!iffgt!zwbst!fditfs!57///Qf4,"!58/L
g3!Eyi5!59/Qyi5!e3!fo!zwbst!ibblt!e
bmf/!Io!ebt!hfvbl!lijkt!55///Qf6!ifl
fmbbl!oift!zp(o!slfditf!zft/!Es!esf
iht!56///i5-!eus!zwbst!stbbt!hfwpoo
fo/!!
C*!55///h6/!Eit!wiot!iffl!simqfl!ob!
56/Qyg5!hyg5-!mbbs!tijefos!ef!qbsti
j!zbh!ik!sqpkfo!ebt!ift!fshfos!ffuw
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ih!sdibbk!zpu!zijo-!mbbs!ebt!kbo!ob
tuuslijk!oppit/!Eus!is!56/Qf4!wi
st!cfstf!vfsefeihioh-!mbbs!zwbst!c
lijgt!hfwpoofo!stbbo/!Upfo!zbh!ik!
ioffos!55///Eb2,!fo!cfslppt!eif!tf!
sqflfo-!obebt!ik!ef!dposfqufotifs!
vbo!55///Eb2,!56/Lg3!ibe!uithfsfkfo
e/* )Uitfsbbse/!Nu!
mpft!zwbst!wffs!tfsuh/!56/Lg3!lffk!
mij!slfdit!mbbs!kbo!ppk;!56///Qi4,!5
7/Lf4!Eh2,!58/Lf5!)58/Lye4@!Eyh3"!w
iot*!Qg3,!59/Lf4!fo!ou!ebdit!ik!ebt
!59///i5!iifs!wpo-!mbbs!wit!iffgt!oph!
5:/Qg5!Qh5,!61/Lye4!Qyi3!62/Ef3!fo
!ift!lijkt!fspq!ebt!zwbst!oift!mff
s!iffgt!ebo!sfmisf/* !)56///h6!
wbs!uitfsbbse!ppk!hpfe/*! !)Upf
o!ibe!ik!efzf!stfllioh!wffs!pq!ift!
cpse/!Nbbst!ef!bl!hfopfmef!hpfef!zft
tfo!vpps!zwbst-!lijkt!57///Qyh3!fi
hfolijk!wfl!ef!stfskstf/!Ift!ebmf
.fioesqfl!is!iffl!ffovpueih!hfwpo
ofo/!Wit!kbo!bllffo!mbbs!kpoiohs
zfttfo!epfo-!tfswijl!zwbst!obbs!v
psfo!lppqt!fo!ffo!kffs!///Ed4!pg!///E
f4!sqfflt/*! !)Ujb-!ii
fs!vpoe!ik!ift!tpdi!oift!kuoofo!p
m!mft!58///Qg5!sfmisf!tf!mbkfo-!bl!wb
s!ik!bl!wfl!hfwbbssdiuwe!epps!ef!vf
lf!simqflf!eiohfo!eif!ik!ibe!hfmis
t/!Pm!ef!kbosfo!pq!im.opsm!oph!sf
Ìfl!tf!lbtfo!zijo-!mpfst!ik!efzf!q
bstij!bcspluut!wioofo-!eus!ebbsp
m!sqfflef!ik!epps/!Zwbst!stbbt!ppk!
oph!stffes!cftfs!obtuuslijk/*!

!)Ift!ebmf
.fioesqfl!ob!5:///Qyi3,!61/Eyi3!Ey
e4,!62/Lh3!lijkt!mf!sfmisf/!Io!qlb
bts!ebbsvbo!cfslppt!ik-!vpps!ef!twf
fef!mbbl!efzf!qbstij-!pq!stukkfoep
miobotif!tf!sqflfo/*!

 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaGax 
xbAaAaAbAx 
xAbAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaFhDax 
xaHaJaAaBx 
xHaAlAaAhx 
xaAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
)Pkff-!wits!stukkfo!stbbo!hfcpoef
o/!Nu!mpfst!ik!bllffo!oph!ffo!wios
tqlbo!cfefokfo/!Ift!is!lphisdi!eb

t!fs!oph!ffo!fytsb!stuk!cij!ef!sts
ije!cftspkkfo!mpft!wpsefo;!ef!kpo
ioh/!Wbooffs!efzf!io!ift!mieefo!st
bbt-!wpset!ebmfsuil!ppk!ffo!pqtif-!
pmebt!qipo!g5-!pg!qipoofo!b3!fo!c4!v
bllfo/!Ef!uitvpfsioh!io!ef!qbsti
j!is!fditfs!oift!hpfe/!Zwbst!stbbt!
oph!stffes!cftfs!ob!ffo!zft!bls!62///
Qg7/*!

!)Nift!ef!cfstf/!Nb!64///Lf7!lff
k!ift!mf!eisfdt!ob!qbstij!ebt!zwbs
t!fsh!hpfef!wiostkbosfo!cfiifle/!
Ift!is!fditfs!sfmisf-!cijvppscffl
e;!65/Ed9,!Le7!)65///Le6@!66/Ee8,!Ld
6!67/Qe4,!fo!wit!wiot*!66/Ee9,!Lf7
!sfmisf-!pmebt!66///Ld6!oift!hbbt!wf
hfos!67/Qe4,/*! !!

!
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Oplossingen combinatierubriek

 
1) 1.Pf6! (vooral niet 1.Tg4 wegens 
1...Dd2 2.Tf1 Pd3!) gxf6 2.Tg4  1-0  
2) 1.Lb2! Dxb2 2.Td8+ Lxd8 3.Dxb2 met 
groot voordeel voor wit 
3) 1...Pg5 en Karpov had kunnen opgeven. 
Csom speelde 1...Ph7??  
2.Pf5! (dreigt Dh2+ en Th7+) en moest 
vervolgens zelf capituleren. 
4) 1.Pxe6!! Lxe6 2.Pd5 b4 (2...Dxd2 
3.Tc7+ Kb8 4.La7+ Ka8 5.Pb6 mat) 3.Lb6 
1-0   
5) 1.Le5! Txf2 (1...Lxe5 2.Tg8+!) 2.Te4 
Lxe5 3.Dg7+! 1-0 
6) 1.a7 Lxa7 2.Kc8 1-0Elegant, nie twaar? 
7) 1...Dxf2+ (het botte werk) 2.Txf2 Tc1+ 
3.Tf1+ Le3+ 0-1  
8) 1.Txf5+! exf5 2.Te1! 1-0 
9) 1...Pb4 2.Lxb7 Pa2 3.Lxa6 Pc3 mat  
10) Magneetcombinatie: 1...f3+! 2.Pxf3 
Lh3+ 3.Kxh3 g4+ 4.Kxg4 Dd7+ 5.Kh4 
Lf6+ 6.Pg5 Lxg5+ 7.Kxg5 Tf6! 8.g4? 
(beter is 8.Dh5) De7 9.Kh5 Th6+ 
10.Kxh6 Dh4 mat 0-1 
  
Oplossing probleem “Gèk geschaakt" 
1. e4 e6 2.Lb5 Ke7 3.Lxd7! c6 4.Le8!! 
Kxe8 

!
Redactionele mededeling  
!
!
De alleruiterste inleverdatum van kopij 
voor het volgende clubblad is  
 
 

dinsdag 29 februari 2000. 
 
Het liefst ontvangen we Word-
documenten, met eventuele partijen (extra) 
erbij in een PGN-bestand (dit i.v.m. het 
maken van diagrammen). 
 
Bijdragen kunnen opgestuurd worden naar 
het redactie -adres (zie colofon). Een e-
mail mag ook. Op veler verzoek nogmaals 
de adressen van de redactieleden: 
 
139087ra@student.eur.nl (Rogier) 
saca@xs4all.nl (Peter) 
vreede.ton@wxs.nl (Ton) 
hchristen51@wanadoo.nl (Hans) 
 
 

!
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Informatie Schaakvereniging Rotterdam 

 
 
 
 
Bestuur: 
 
Voorzitter:  Herman van Bekkum  tel. 010-4742145 

Willem de Zwijgerlaan 11 
3136 AP  Vlaardingen 

 
Secretaris:  Arno Bonte   tel. 010-4673259 

Schepenstraat 93A 
    3039 ND Rotterdam 
 
Penningmeester: Cees Bijl   tel. 010-4525122 

Manegelaan 9 
3062 CV Rotterdam 

 
Public Relations:  Jan Timmerhuis    tel. 010 - 2141860 
   Scheepmakerskade 8 

3011 VX  Rotterdam   
 
Materiaalcommisaris: Joop Michel   tel. 010 - 4767375 

Essenburgsingel 144 C 
3022 EM Rotterdam   

 
 
Speelavond & lokatie: dinsdag van 19:30 - 23:30 tel. 010-4520520 
   (jeugd 18:00-19:30) 
                                       wijkcentrum "De Esch" 
                                       Rijnwaterstraat 7-23 Rotterdam  
 
Lidmaatschap:  f 200,- voor gewone leden 

f 140,- voor senioren (65+) 
                                       f 120,- voor dubbelleden, of studenten 
   f   50,- voor jeugdleden 
                                       bank: 45.28.67.681 (ABN-Amro) 
                                       giro: 53.90.49 t.n.v. S.V. Rotterdam 


