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Van de redactie

Hans Christen

Allereerst wil ik allen een gezond en van 
calamiteiten gevrijwaard 2001 toewensen. 
Het clubblad verschijnt dit jaar wat later 
dan we gewend zijn, maar ik hoop dat het 
uiteindelijke resultaat daardoor toch de 
kwaliteit enigszins behouden heeft die we 
gewend waren. Dit is meteen ook het 
eerste nummer van het clubblad van S.O. 
Rotterdam, de fusievereniging en ik heb 
gelukkig ook bijdragen ontvangen van 
voormalige S.O. ’81 leden. Bedankt! De 
reden van dit late verschijnen is tweeërlei. 
Ten eerste had ik in december nog maar 2 
bijdragen ontvangen (van Henny 
Vijgeboom) en daar maak je geen clubblad 
mee. Gelukkig hebben diverse andere 
leden uiteindelijk ook hun steentje 
bijgedragen. Ten tweede sta ik er in de 
praktijk alleen voor. Van de oude redactie 
is buiten mij alleen Peter Reedijk over, die 

om medische redenen niet daadwerkelijk 
kan meewerken, maar op de achtergrond 
met advies e.d. aanwezig is. Daarbij komt 
dat ik van het oude viertal het minst 
ervaren redaktielid was. Door alles alleen 
te doen, kom ik nu voor het volgende 
nummer echter beter beslagen ten ijs 
(toepasselijk in deze maand). Op zich is 
het een leuke klus om van diverse 
bijdragen, getypte vellen, handgeschreven 
vellen, diverse tekstverwerkerproducten, 
partijen in allerlei formaten, foto’s, één 
consistent geheel te maken. Daar gaat heel 
wat tijd inzitten, maar als het eenmaal 
klaar is geeft dat veel bevrediging. Als het 
nog niet klaar is geeft het natuurlijk ook 
aanleiding tot onzekerheid en nervositeit. 
Al met al ben ik tevreden over dit 
resultaat, ik hoop u ook. 
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Van de voorzitter 

Herman van Bekkum 

U heeft in handen het clubblad van de jon-
ge schaak-combinatie S.O. Rotterdam in 
september 2000 ontstaan door de fusie van 
de verenigingen SV Rotterdam en S.O. 
’81. Twee schaakclubs met een rijk verle-
den dat teruggaat naar, respectievelijk de 
SV Kralingen, opgericht in 1924, en de SV 
Spangen opgericht in 1921. Lang vormden 
de verenigingen de twee Rotterdamse 
grootmachten, die elkaar soms sportief 
ontmoetten in massa-seances. 
Ledentalterugloop noopte de verenigingen 
tot een fusie waarbij halverwege de beide 
speellokalen het wijkgebouw De Oriënt als 
nieuwe thuishaven gevonden werd. Nieu-
we speelzaal en Oriënt-personeel zijn tot 
dusverre als zeer plezierig ervaren. Wel 
zal het bij het in februari startend Open 
Kampioenschap even passen en meten 
worden. Onze vereniging telt thans ruim 
100 seniorleden terwijl zo’n 40 junioren te 
boek staan bij de jeugdafdeling, 
enthousiast geleid door Barry van der 
Graaf. Opgeteld mag S.O. Rotterdam zich 
weer tot de grote verenigingen in de 
Rotterdam-regio rekenen. Integratie vindt 
thans vooral plaats via de interne 
competitie waar Johan Steenbergen 
wekelijks een intelligente mixing 

mixing aanbrengt. De clubavonden wor-
den, meen ik, door een ieder als geze llig 
ervaren en oefenen in de wijk reeds een 
wervende kracht uit. De competitieteams 
(totaal 8) weerspiegelen dit seizoen nog de 
oorspronkelijke verenigingen. Het eerste 
team had een droomstart en gaat na twee 
ronden aan de leiding in de meesterklasse. 
Het is spectaculair hoe captain Joop Mi-
chel met zeer bescheiden financiële mid-
delen tweemaal een sterk team op de been 
wist te brengen. Ook het vijfde team won 
tot dusverre alle wedstrijden en gaat voor 
het kampioenschap. Onze sponsor van de 
laatste jaren, Broekhuis Training, moest 
helaas afhaken. Financiële steun wordt 
thans genoten van de Stichting Olympisch 
Steunpunt Rotterdam (via  Rotterdam Top-
sport) en van Vast Ned Management BV, 
te Rotterdam. Beide sponsors zijn wij zeer 
erkentelijk! Tenslotte, gelukwensen aan de 
twee ijzersterk spelende dames van ons 
eerste team: Zhao Qin Peng i.v.m. het be-
reiken van de kwartfinales bij het WK te 
New Delhi en Tea Lanchava i.v.m. het 
behalen van een grootmeesterresultaat bij 
de Olypiade te Istanbul. 
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S.O. Rotterdam nieuw elan 

Joop Michel 

Toen de voorzitter mij vroeg het captaincy 
van het eerste tiental op mij te nemen om-
dat door het vertrek van Ton de Vreede 
een vacature was onstaan heb ik lang ge-
aarzeld. Natuurlijk had ik ervaring opge-
daan onder supervisie van Justus de Hooge 
en daarna een vijftal jaren zelfstandig het 
eerste team met alle toppers uit de gouden 
Volmac periode mogen begele iden, maar 
dit was een veel lastiger klus. Allereerst 
was de sponsoring door Broekhuis beëin-
digd, maar ook bleken enkele spelers van 
het eerste team andere plannen te hebben. 
Tom Middelburg geeft er de voorkeur aan 
voor concurrent LSG te gaan spelen en 
Jaap de Jager gaat een vriendenteam in de 
2e klasse versterken. Hans Böhm kan door 
drukke werkzaamheden zich niet meer 
volledig inzetten voor het team en geeft te 
kennen alleen nog maar incidenteel een 
wedstrijd te willen spelen, al blijft hij wel 
nauw betrokken bij onze vereniging. Als 
dan ook nog Alexander van Beek zijn 
plannen om op werkvakantie naar Austra-
lie te gaan doorzet, is er erg veel werk te 
verzetten om op tijd een representatief 
tiental bij de KNSB aan te kunnen melden. 
Vast staat dan alleen het meespelen van 
Marcel Piket en Fred van der Vliet, twee 
“oudgedienden" waar wij heel zuinig op 
moeten zijn. Gelukkig mag onze vereni-
ging zich prijzen met de toezegging van 
Zhao Qin Peng ook zonder vergoeding (zij 
is tenslotte grootmeester) voor S.O. Rot-
terdam te willen uitkomen. Ook meldt zich 
dan Frenk van Harreveld die samen met 
Thomas Willemze en Moosa Azadmanesh 
wel in ons eerste team willen spelen en we 
hebben zelfs weer talenten in ons midden 
die zich bij ons verder kunnen ontplooien. 
Met de snelle bolide van de voorzitter 
gaan wij kennismaken met deze spelers 
tijdens het Lost Boys toernooi in Amster-
dam alwaar Herman met een potentiële 
sponsor spreekt en wat lopende zaken af-
handelde. Tijdens het Nederlands kampi-
oenschap voor vrouwen raken Zhao Qin 
Peng en Tea Lanchava in gesprek over de 

KNSB competitie en blijkt Tea er wel voor 
te voelen voor onze vereniging te gaan 
spelen nu Groningen uit de meesterklasse 
is gedegradeerd. Daarmee zijn wij dan 
meteen het enige team in de meesterklasse 
met twee goed schakende en daarbij ook 
nog fraai ogende dames in de gelederen. 
Herman van Bekkum en mijn persoon 
gaan nog een gesprek aan met Topsport 
Rotterdam dat ons een bescheiden doch 
nuttige bijdrage schenkt wat mij in staat 
stelt Luc Winants als mentor/speler voor 
een serie partijen uit te nodigen. We heb-
ben zowaar weer de beschikking over twee 
grootmeesters. Als er dan nog een potje 
gevonden wordt om de lange trip voor Mi-
chel Jadoul wat aantrekkelijker te maken 
en ook Leo Kerkhoff zijn medewerking 
toezegt zijn wij compleet. Rogier van Ar-
kel die door goede prestaties in het tweede 
ook voor een plaats in aanmerking komt, 
stelt zich beschikbaar als "vliegende keep" 
op te treden. Wij hebben dan nog wel een 
serie formidabele reservespelers (Korch-
noi, Cifuentes, Schmaltz, Hracek en Ftac-
nik) maar hun inzet vereist financiële mid-
delen en dat is nu juist waar het onze club 
aan ontbreekt. Veel steun heb ik in die pe-
riode gehad van Marcel, Fred en Frenk. De 
laatste had geen enkele moeite zich bezig 
te houden met de problemen die zich aan-
dienden en gaf de indruk al jaren voor ons 
team uit te komen. Marcel telefoneerde 
zelfs vanuit de Maladiven om mee te pra-
ten over de wijze waarop de tegenstander 
diende te worden aangepakt. De familie 
Vreeken stelde zich weer beschikbaar hun 
goede vriend en onze sterspeler Korchnoi, 
onderdak te bieden, indien nodig. Corrie 
regelt een en ander met Viktor en het eni-
ge wat ik hoef te doen is hem vermelden in 
de opstelling. Jan Timmerhuis en Herman 
zorgen voor vervoer en de zaak is rond. 
Henny Vijgeboom en Herman van Bek-
kum die mij met raad en daad bijstaan en 
men zal zich gaan afvragen wat ik er zelf 
dan wel aan gedaan heb. Voeg daarbij het 
onopvallende maar onmisbare werk wat 
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onze materiaalman Sep Haubenwallner 
(ook op zaterdagen) verricht en ik ben 
trots. Het is een stukje teamwork gewor-
den en ik ben blij deel te mogen uitmaken 
van de geoliede machine die het eerste in 
de meesterklasse dient te houden. De eer-
ste resultaten spreken voor zich. Voorlopig 
zal men zich wel tweemaal bedenken ons 

eerste te onderschatten. Wij zullen nog 
menige tik uitgedeeld krijgen door bv. de 
grote vier, maar putten moed uit het feit 
dat tegen mede-degradatiekandidaten de 
volle winst werd behaald. Het nieuwe jaar 
in als leider van de meesterklasse! Wie 
had dat vooraf durven voorspellen? 
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S.O. Rotterdam 1 

Koninginnen Zhao en Tea regeren 

Henny Vijgeboom 

1ste ronde KNSB-competitie  
Apeldoorn- We hadden ons geen betere 
ouverture van de nationale competitie 
kunnen voorstellen.  Met een 6-4 zege op 
het sterke Schaakstad Apeldoorn, hoewel 
pas gepromoveerd, werd meteen de twee-
de plaats op de ranglijst ingenomen. In 
sfeer, zo vlak bij 't Loo, verkeerden onze 
koninginnen Zhao Qin Peng en Tea Lan-
chava in opperste staat van jolijt, want zij 
hadden respectievelijk Lucien van Beek en 
snelschaakexpert Erik Knoppert in de tijd-
noodfase van de borden gevluggerd.  Dat 
Tea daarvóór "weinig bemoedigend", had 
gestaan, nemen wij graag voor lief, want 
de fraaie raaf had zwart. Al na vier van de 
zes uur speeltijd stond de wat royaal uit-
gevallen eindstand op het niet aanwezige 
scorebord. 
 
Ome Joop 
Vooraf was nog geprobeerd onze duizend-
poot Joop Michel de stuipen op het lijf te 
jagen met de aankondiging van een Apel-
doorner "Jullie zullen het moeilijk gaan 
krijgen!” Maar er komt meer voor kijken 
om Ome Joop van zijn voetstuk te stoten. 
In de wetenschap dat in  die wedstrijd elk 
half puntje zou kunnen tellen, "smeekte" 
hij Marcel Piket, die zich ter elfder ure 
ziek moest afmelden, niettemin a.u.b. toch 
mee te doen. Begenadigd met liefde voor 
het team, kwàm Marcel, zag remiseschui-
ver Rob Hartoch tegenover zich en over-
won zijn griep. Hoestend, proestend en 
zwetend accepteerde hij de remise. 
 
Goede hoop 
Naast Tea Lanchava mochten de nieuwe-
lingen Roland Schmaltz, Thomas Willem-
ze, Frenk van Harreveld en Moosa Azad-
manesh van een min of meer geslaagd de-
buut spreken.  Gezien de problemen om 
een representatief team op de been te 

brengen (weinig geld en geen al te ruime 
keus) waren er dus redenen om goede 
hoop te koesteren voor de komende acht 
ronden. 
 
Dodemansrit 
Luc Winants, met de dodemansrit Brussel-
Apeldoorn (250 km) kennelijk nog in het 
hoofd en de benen (en terug nóg eens die 
afstand), leek tegen de Oekraïner Alexan-
der Kabatianski op winst af te stevenen.  
Het duel verzandde echter in remise. De 
Duitser Roland Schmaltz kwam tegen Jan 
Gustafsson ook niet verder, net zo min als 
Frenk van Harreveld, en Moosa Azadma-
nesh. Thomas (reglementaire winst) zat 
wat ongelovig voor zich uit te staren nadat 
hij zijn tegenstander Marc Jonker, met 1-0 
op zak, de bedenktijd had zien overschrij-
den.  Oef  ! Maar punt = punt ! Michel 
Jadoul pleegt wat beteuterd een remise te 
melden.  Waar vind je heden ten dage nog 
vechters, die zich bijna schamen met een 
halfje? Fred van der Vliet tuimelde na zo'n 
drie uur koorddansen ondersteboven op de 
harde vloer van wijkcentrum “Het Bol-
werk”. Het 15-jarige jeugdtalent Erwin 
l'Ami was hem te machtig gebleken. 
 
Euforisch 
De overwinning werkte euforisch; zelfs op 
koorddanser Fred. De thuisrit, met een 
"halfdronken van vreugde" Ome Joop aan 
't stuur, was er een met hobbels. 
Je weet hoe dat vaak gaat in een stad met 
duistere buitenwijken: rotonden worden 
driemaal genomen, viermaal wordt dezelf-
de reclamezuil waargenomen. Stedelingen 
weten zelf doorgaans niet waar de uitlaat 
naar Rotjeknor zit. Fred, op de achterbank, 
liep door de 75 verkeersdrempels (3x 25 
.... ) ook nog een dubbele schedelbasis-
fractuur op en was aan het  ijlen geslagen. 
Zo zag bij onder meer ergens een bord met 
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de tekst Verbeteringsgesticht voor pedo-
fielen en hoeren. Hij vroeg zich af hoe en 
wanneer hij die avond nog in zijn woon-
plaats zou komen. "Dat is simpel, elk uur 
gaat er een Hofpleintje vanuit Schie-
broek", stelde ik hem gerust. "Wat is dat 
een Hofpleintreintje?", mompelde de Po-
lugajevskivariant-kenner wat wereld-
vreemd. Kortom, na lange tijd kon schaak-
stad Apeldoorn verlaten worden. Joop Mi-
chel de teamcaptain maalde niet over het 
carrouselachtige gedoe en bleef maar jui-
chen "Wat kan het mij allemaal verd... , 
we hebben gewonnen !!” 
 
Meer grootmeesters  
Ondanks het leuke resultaat, zullen vooral 
tegen de zogenaamd zwakkere teams meer 
grootmeesters opgetrommeld moeten wor-
den. Wát leerde deze wedstrijd ons? De 
uitslag had met ietsje minder geluk 4-6 in 
plaats van 6-4 kunnen zijn. De Apeldoor-
ners hadden om onnaspeurlijke redenen 
niet hun sterkste team opgesteld. Arthur 
Yusupov (!), de Schotse GM Jonathan 
Rowson en IM Yochanan Afek (Israël) 
ontbraken, om er nog maar over te zwijgen 
dat zij de beschikking hebben over Mark 
Dvoretsky. Inderdaad, ook óns team had 
sterker gekund; “plenty” grootmeesters op 
de ledenlijst, maar u kent het euvel… 
Simpel vraagje: Zijn er onder ons die on-
langs een paar miljoen uit een of andere 
loterijkas hebben geïncasseerd? Zo ja, dan 
svp even een telefoontje aan Ome Joop. 
Zo nee, dan vrees ik dat het nog een hele 
klus wordt om uit de buurt van de degra-
datiezone te blijven. Na het duel tegen 
SMB (Nijmegen) – zie elders in dit num-
mer – weten we meer. 
 
Schaakstad Apeldoorn 
Een beetje jaloers en met verbazing heb ik 
de "Schaakkrant Apeldoorn" gelezen, die 
met stapels voor de geinteresseerden gratis 
beschikbaar was. Zestien pagina's telde de 
uitgave. Wát een enthousiasme voor het 
schaken daar bij 't Loo ! Een dozijn foto's, 
prima artikelen, (onder meer over Dvo-
retsky, Afek en andere sterke spelers), par-
tijen, te veel om op te noemen. Op de 
voorpagina (in kleurendruk) trok de kop 
'Schaakstad Apeldoorn debuteert in mees-
terklasse' al direct de aandacht.  Vier ko-
lommen informatie & nieuws over wat de 

Apeldoorners bezielt. Niks geen humbug 
of hoogvliegerij, verstandig genoeg geen 
bespreking van de kansen tegen ons team.  
Die lui daar staan met beide benen op de 
grond en wachten (gelaten ?) de ontwikke-
lingen af. De krant wordt uitgegeven door 
de Stichting Bevorderen Schaken Ape l-
doorn, die Schaakstad Apeldoorn onder-
steunt en tal van schaakactiviteiten organi-
seert.  Door al die bezigheden is de bodem 
van de schatkist, zo lezen we, af en toe 
zichtbaar. Er wordt een gironummer ge-
noemd ... Het lijkt wel of je onze pen-
ningmeester Cees Bijl hoort jammeren. 
 
Ronde 1 
 
Amstelveen - HSG 4.5 - 5.5 
Magnus BSG - LSG 5 - 5 
S’stad A'doorn - Rotterdam 4 - 6 
SMB - ESGOO 3 - 7 
Ordina - Ordina 2 4.5 - 5.5 
 
 
S’stad A'doorn– Rotterdam 4 - 6 
A.Kabatianski - L.Winants 0.5 - 0.5 
J.Gustafsson - R.Schmaltz 0.5 - 0.5 
L.van Beek - Z.Peng 0 - 1 
R.G.Hartoch - M.Piket 0.5 - 0.5 
M.van Delft - M.Jadoul 0.5 - 0.5 
E.G.J.Knoppert- T.Lanchava 0 - 1 
E.l' Ami - F.R.v/d Vliet 1 - 0 
M.Jonker - T.Willemze 0 - 1 
H.de Bie - F.van Harreveld 0.5 - 0.5 
J.Sloots - M.Azadmanesh jr. 0.5 - 0.5 
  
wit : Zhao Qin Peng 
zwart : L. van Beek 
Analyse van Zhao Peng 
1. d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.cxd5 exd5 
5.Lg5 Le7 6.e3 Pbd7 7.Ld3 c6 8. 
Pge2 
8.Dc2 O-O 9.Pf3 Te8 10.h3 
8... Pf8 9.Dc2 h6 10.Lh4  
10.Lxf6 Lxf6 11.b4 
10... Pe6 11.h3 O-O 12.O-O b6 13.Tad1 
Lb7 14.f3 Te8  
14... c5 
15.Kh1 a6 16.Lf5  
16.e4 
16... Ph5 17.Lf2 Ld6  
17... Lh4 
18.e4 g6 19.Lxe6 Txe6 20.e5  
20.Dd2 Kh7 21.Le3 Lf8 22.e5 
20... Lf8 21.Dd2 g5 
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WyyyyyyyyX 
xCaAfAeGax 
xaEaAaBaAx 
xBbBaCaAbx 
xaAaBhAbDx 
xAaAhAaAax 
xaAjAaHaHx 
xHhAlJkHax 
xaAaIaIaMx VuuuuuuuuU 
22. f4 gxf4 23. Pxf4 Pxf4 24. Dxf4 Dg5 
25. Df3 Lg7 26. Pe2 Tf8 27. Le3 Dh4 28. 
21... Pg7 22.g4  
22.f4 gxf4 23.Pxf4 Pxf4 24.Dxf4 Dg5 
25.Df3 Lg7 26.Pe2 Tf8 27.Le3 Dh4 
28.Pf4 Tee8 29.Ph5 Kh8 30.Tc1 De4 
31.Df2 Dg6 32.Df3De4 33.Df2 Dg6 
34.Dh4 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaCcAgx 
xaEaAaBeAx 
xBbBaAaFbx 
xaAaBhAaJx 
xAaAhAaAlx 
xaAaAkAaHx 
xHhAaAaHax 
xaAiAaIaMx VuuuuuuuuU 
34... Lc8 35.Pxg7 Kxg7 36.Tf6 De4 
37.Lxh6+ Kh7 38.Lf4+ 
1-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit : E.Knoppert 
Zwart : Tea Lanchava 
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Pc3 Lg7 4. f4 Pf6 5. 
Pf3 0-0 6. Ld3 c5 7. dc5 dc5 8. 0-0 Pc6 9. 
Kh1 Pb4 10. e5 Pfd5 11. Le4 e6 12. Pb5 
f5 13. Ld5 Pd5 14. Pd6 Dc7 15. c4 Pe7 
16. a3 h6 17. b4 b6 18. Le3 cb4 19. ab4 
Lb7 20. Pd4 Lc8 21. P4b5 Db8 22. Df3 
Ld7 23. Tfd1 a6 24. Pd4 g5 
 WyyyyyyyyX 
xCfAaAcGax 
xaAaEdAeAx 
xBbAjBaAbx 
xaAaAhBbAx 
xAhHjAhAax 
xaAaAkLaAx 
xAaAaAaHhx 
xiAaIaAaMx VuuuuuuuuU 
 
25. Ta3 gf4 26. Lf4 Pg6 27. De3 Kh7 28. 
Tc1 Ta7 29. c5 Tg8 30. c6 Lc8 31. Tac3 
Pe7 32. c7 Da8 33. Pc6 Pd5 34. Dd2 Tc7 
35. T3c2 Ld7 36. Pd4 Pf4 
 WyyyyyyyyX 
xFaAaAaCax 
xaAcEaAeGx 
xBbAjBaAbx 
xaAaAhBaAx 
xAhAjAdAax 
xaAaAaAaAx 
xAaIlAaHhx 
xaAiAaAaMx VuuuuuuuuU 
 
37. Df4 Le5  
0-1 
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2de ronde KNSB 

Henny Vijgeboom 

Weer zege na strijd met beleid en passie  
Niks nachtmerriescenario, een droom-
scenario lijkt het te worden ... De zo vurig 
gehoopte en nodige zege op SMB is op 
papier gezet.  Wie had dát durven ver-
wachten: vier matchpunten uit twee duels ! 
Het vinden van de juiste opstelling had 
heel wat voeten in de aarde, want pas op 
het allerlaatste ogenblik bleken Roberto 
Cifuentes en Zhao Qin Peng nog te kunnen 
meespelen. Zonder hen zou het zeker an-
ders zijn gelopen. Helaas moesten daar-
door enkele reeds gedane toezeggingen 
schielijk, maar met een bezwaard hart, 
door teamleider Joop Michel ingetrokken 
worden. Er was bij de "ongelukkigen" ge-
lukkig volop begrip voor de bijzondere 
omstandigheden.  Driewerf dank voor hun 
sportieve instelling. Zij krijgen dit seizoen 
nog kansen genoeg om hun schone kun-
sten te vertonen. 
 
Luxeprobleem 
Tot verbazing van vriend & vijand kent 
ons vlaggenteam een luxeprobleem. Ook 
dit seizoen moest met strijd en beleid ge-
streden worden om uit de buurt van de 
degradatiezone te blijven. Maar na de 6-4 
zege op de Nijmegenaren staat de hier & 
daar als degradatiekandidaat bestempelde 
"ploeg van Peng" wèl huizenhoog op de 
ranglijst ... Vóór het duel bood onze preses 
Herman van Bekkum Zhao Qin een prach-
tige bos bloemen aan vanwege haar excep-
tionele prestatie in New Delhi. De wereld-
titel was voor haar weliswaar niet wegge-
legd, maar zij had het toch een eind ge-
schopt. Tea Lanchava kreeg bloemen voor 
het behalen van een grootmeesterresultaat 
in de Olympiade in Turkije. De dames 
namen de blijken van bewondering met de 
van hen bekende onweerstaanbare glim-
lachjes in ontvangst. 
 
Verguld 
Viktor Korchnoi is nog zo verguld met 
zijn erelidmaatschap van Rotterdam dat hij 
graag uit Zwitserland overkwam om "dit 

leuke team" de helpende hand te bieden. 
Niettemin zat het Rotterdam-kamp die 
middag een uurtje min of meer in de rats. 
Een gelijkspel of erger hing in de lucht, 
want Tea Lanchava, Fred van der Vliet en 
Thomas Willemze hadden op kwade mo-
menten geen stellingen om met ongebrei-
deld optimisme naar te kijken. Zij slaag-
den er toch in, met hulp van hun opponen-
ten, uit het dal te klimmen. Tea en Wil-
lemze bereikten remises en Fred zegevie r-
de zelfs na zes uur lang zwoegen, zweten, 
zuchten, piekeren, peinzen en puzzelen, 
waarna de voormalige open kampioen van 
Nederland (1974) uitgeput aan een fris-
drankje toe was. 
 
Passant ... 
Korchnoi had de totaal onbekende titelloze 
Roemeen Levente Kocsis tegenover zich 
gevonden. Met knikkende knieën stevende 
de Oost-Europeaan op het succes van zijn 
leven af, een remise tegen ex-WK-finalist 
Viktor de Verschrikkelijke. Nog lange tijd 
tuurde de "vreemde voorbijganger" op een 
stoeltje bleek en wat verdwaasd voor zich 
uit. Bij Korchnoi was even geen Zwitser-
levengevoel te bespeuren. Er werden ook 
remises aangedragen door Luc Winants, 
Marcel Piket en Michel Jadoul.  Toch nut-
tige halfjes! Leo Kerkhoff, in 1964 natio-
naal jeugdkampioen, droeg hoofdschud-
dend zijn trieste lot: een nederlaag door 
tijdsoverschrijding, in gewonnen stelling 
... 
 
Show 
Cifuentes en Peng, nog maar net terug uit 
India, stalen de show met hun zeges. Zon-
der een spoor van vermoeidheid na de lan-
ge reis, weerstond Zhao Qin vrijwel moei-
teloos de aanvalsgolven van de SMB'er, 
die bovendien in gierende tijdnood was 
gebracht. Roberto, met zijn ijzige kalmte, 
wist ook grootmeesterlijk alle problemen 
op te lossen en won de toch wel lastige 
partij tenslotte met de losse pols. Hij was 
als laatste klaar met zijn karwei. De 



 Rotterdamchess, jaargang 20, nr. 1, januari 2001 Pagina 10  

scha.akspullen konden worden opgeruimd. 
Ook opgeruimd, en opgelucht, wierp Joop 
Michel nog een laatste blik op het score-
bord. Van hen die twee partijen speelden, 
heeft Zhao Qin Peng als enige een 100%-
score.  Dat Elo-getal stijgt maar en stijgt 
maar. 
 
Ingeburgerd 
Wie de euvele moed heeft Zhao Qin en/of 
Tea Lanchava aan te spreken in het Engels 
of Chinees, respectievelijk Russisch, krijgt 
vriendelijk de kous op de kop: 
“Waarom spreek je geen Nederlands?" 
De vreugde over de hoge rangschikking 
zal na de match tegen Ordina I (Breda), op 
driekoningendag 2001, wel getemperd 
worden. Vermoedelijk, zullen we maar 
zeggen. Je weet nooit hoe een koe een 
haas vangt. Daarna gaan we weer met gro-
te passie op jacht naar klein wild ... M'n 
wedstrijdverslag in het Rotterdams Dag-
blad eindigde ik met 'Na de overwinning 
op de Nijmegenaren schudde de koplo-
per het onterechte minderwaardig-
heidscomplex van zich af... ' 
Vlak voor het sluiten van de deadline 
kreeg ik spijt van die slotzin. Niet dat het 
onzin was, maar toch ... Ik achtte de kans 
dat die nog kon worden geschrapt, vrijwel 
nihil. De sportredacteuren een beetje ken-
nende, hoopte ik maar dat zij daartoe zou-
den. overgaan.  En dat gebeurde ook. Wat 
niet gebeurde, was ook maar een letter 

over de nationale schaakcompetitie in het 
Rotterdamse AD de maandag na de 2de 
ronde. 
 
Ronde 2 
 
Ordina 2 - Amstelveen 4.5 - 5.5 
ESGOO - Ordina 3.5 - 6.5 
Rotterdam - SMB 6 - 4 
LSG - S’tad A'doorn 4.5 - 5.5 
HSG - Magnus BSG 5.5 - 4.5 
 
 
Rotterdam - SMB 6 - 4 
V.Korchnoi - L.Kocsis 0.5 - 0.5 
R.Cifuentes - W.Hendriks 1 - 0 
L.Winants - J.M.v/d Mortel 0.5 - 0.5 
Z.Peng - F.Krudde 1 - 0 
M.Piket - J.A.Klip 0.5 - 0.5 
T.Willemze - D.Tjiam 0.5 - 0.5 
M.Jadoul - H.O.Kerkmeester 0.5 - 0.5 
T.Lanchava - S.van Gisbergen 0.5 - 0.5 
F.R.v/d Vliet - L.J.van der Linden 1 - 0 
L.J.M.Kerkhoff- J.Aubel 0 - 1 
 
Stand 
S.O.Rotterdam 4 -   12 
H.S.G 4 -   11 
Ordina 2 -   11 
Esgoo 2 -   10,5 
Amstelveen 2 -   10 
Ordina 2 2 -   10 
S’stad A’doom 2 -     9,5 
Magnus B.S.G 1 -     9,5 
L.S.G 1 -     9,5 
S.M.B 0 -     7 
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S.O. Rotterdam 1 – S.M.B 6-4  

Fred van der Vliet 

Bovenaan na 2 ronden! Wie had dat ge-
dacht? Even snel kijken in de maandagedi-
tie van de Volkskrant om lekker na te ge-
nieten. Potjandorie, er staat niets in over 
schaken, wel over de damcompetitie. Hoe 
zit dat Gert? Voor de zekerheid ook nog 
even gekeken in De Telegraaf maar die liet 
- zoals al tientallen jaren het geval is - ver-
stek gaan. Het afgelopen seizoen toen die 
krant voor wakker Nederland een van de 
weekends organiseerde, was slechts een 
tijdelijke opleving geweest. Nu had de lo-
ting ook wel een beetje meegezeten. Eerst 
uit tegen Apeldoorn dat weinig tegenstand 
bood.  Gelukkig stond er geen verslag van 
die match in dit blad want ik ging weer 
eens hard af. Bij de dopingcontrole na af-
loop bleek er iets ronds in mijn maag te 
zitten. Meteen werd gedacht aan een bolle-
tje cocaine maar nader onderzoek door de 
zwaar betaalde wedstrijdleider (met 
gloednieuw IOC-diploma anti-doping op 
zijn cv) wees uit dat het om pionnen van 
de tegenstander ging. Met de eerste 
pluspion was ik nog binnen de limiet ge-
bleven maar in die tweede had ik me dus 
lelijk verslikt. Vorig seizoen had men ze-
ker 3 keer dezelfde conclusie kunnen trek-
ken. Overigens was in Apeldoorn een heu-
se schaakkrant uitgekomen. Men is daar 
echt heel actief. SMB speelt al jaren met 
hetzelfde team.  Kennelijk een gezellige 
club. Nieuw dit seizoen is alleen de Roe-
meen Kocsis, een aio in Maastricht met 
een rating van zo'n 2400. Het jubileum-
boek is nog steeds niet uit terwijl het 150-
jarig bestaan toch al ruim 2 seizoenen 
werd gevierd met onder andere een geza-
menlijke slotronde van de meesterklasse in 
Nijmegen.  Zal wel een centenkwestie 
zijn. Nu kunnen ze meteen in het proef-
schrift van Hans Scholten lezen dat de 
club geen ononderbroken bestaan heeft 
geleid en dus niet 150 jaar bestaat. Maar 
vrouwen en schaakclubs hebben met el-
kaar gemeen dat ze smokkelen met hun 
leeftijd.  Kijk maar naar de cijfergooche-

laars van Messemaker uit Gouda. Club 
Rotterdam is inmiddels in de zomer gefu-
seerd met S.O. 81 (Spangen-Ommoord) en 
heet nu officieel S.O. Rotterdam. Op het 
laatst waren er bij ons maar zo'n 6 man op 
de clubavond! Het schijnt nu weer heel 
wat beter te gaan, vooral door S.O., een 
niet erg sterke club maar wel trouwe op-
komers. De clubavond verhuisde van 
dinsdag naar woensdag. Het clublokaal is 
De Oriënt, Kobehof 5 (metrohalte Ooster-
flank). Sponsor Broekhuis is afgehaakt; 
we zaten in een 'pakket' met onder andere 
het NK. De centjes zijn nu nog schaarser: 
we (dat wil zeggen sommigen) krijgen wat 
uit een potje van Rotterdam Topsport en er 
zijn nog wat sprokkelguldens. Spelers als 
Ftacnik en Hracek (die ons door zijn zege 
op Tiviakov voor degradatie behoedde) 
zijn nu onbetaalbaar geworden. Gary Lane 
schijnt nu in Australië te wonen, terwijl 
Hans Böhm het na zijn rampzalig seizoen 
even voor gezien houdt. Verse krachten 
zijn de jeugdige Moosa Azadmanesh, Fred 
van Harreveld en Thomas Willemze. En 
niet te vergeten Tea Lanchava die na de-
gradatie van Groningen per se meester-
klasse wilde blijven spelen. Ik hoorde er-
gens dat wij haar op onfrisse wijze voor de 
neus van een andere club zouden hebben 
weggekaapt. Ze is echter door Peng over-
gehaald bij ons te komen spelen. Leuk, 
twee topspeelsters die het goed met elkaar 
kunnen vinden.  De pers heeft ons fotoge-
nieke duo (2 uit 2 in de eerste ronde) in-
middels ook ontdekt. Twee vrouwen in 
een team in de hoogste klasse, is dat een 
primeur? We hebben ook een nieuwe 
teamcaptain, Joop Michel, nadat Ton de 
Vreede uit onvrede had afgehaakt. Overi-
gens hadden we Joop al v66r Corry 
Vreeken. Hij volgde de verrichtingen van 
Peng in New Delhi met argusogen. Aan de 
ene kant gunden we haar aldaar natuurlijk 
het beste maar het allerbeste zou beteke-
nen dat we haar én coach Cifuentes zou-
den moeten missen in een belangrijke 
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match. Op de borden 7 en 5 kwamen snel-
le bloedeloze remises tot stand. Korchnoi 
had al snel in de opening een slechtere 
stelling en de remise kwam als een opluch-
ting. Door een vlotte zege op bord 4 kwa-
men we op voorsprong. 
 
Wit : Z. Peng 
Zwart : F.Krudde  
1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 c5 5. e3 
a6 6. a3!? dxc4 7. Lxc4 b5 8. La2 Lb7  
Zwart heeft nu een niet ongunstige versie 
van het aangenomen damegambiet. 
9. 0-0 Le7 
De Encyclopedie geeft 9. ...Pbd7 (Ziet er 
flexibeler uit omdat ook nog Ld6 mogelijk 
blijft) 10.  De2 Dc71? 11. e4 b4 12. axb4 
cxb4 13.  Pd5! exd5 14. exd5+ Le7 15.  
Tel 0-0 16.  Dxe7 Pxd5 Atalik - Kharlov, 
Boedapest 1992. 
10. De2 Pbd7 11. e4 
En hier geeft de bijbel 11.  Tdl Db8 12. 
e4! cxd4 13.  Pxd4 Ld6 14. g3 0-0 15. f3 
+=, Kozul -' Dorfman, Joegoslavië 1991. 
11. ...cxd4 12.  Pxd4 Db8  
Interessant is 12. ...Pc5 13.  Tdl Db8 14. 
e5 Pfe4 15.  Pxe4 Pxe4 
16.Lf4 en nu 16. ...0-0 of zelfs 16. ...g5 17.  
Lg3 h5. 
13. Lg5 h5? 
Uiteraard faalde 13. ...0-0 op 14.  Pxe6 
maar er was nog geen reden voor deze 
paniekzet.  Na 13. . Ld6 (14. g3 h6 of 14. 
h3 Lh2+ 15.  Khl Lf4) is er weinig aan de 
hand. 
14. Pf3 Pe5 15.  Tfdl Pfg4 16.  Lf4 g5 17.  
Pxg5 Pxh2 
 WyyyyyyyyX 
xCfAaGaAcx 
xaEaAeBaAx 
xBaAaBaAax 
xaBaAdAjBx 
xAaAaHkAax 
xhAjAaAaAx 
xKhAaLhHdx 
xiAaIaAmAx VuuuuuuuuU 
 
  

Dit is kennelijk de stelling die Krudde bij 
zijn 13e zet voor ogen heeft gehad maar 
het is minder dan niets. 
18. Pxe6 
Andere winnende zetten waren 18.  Pxb5 
en 18.  Lxh2 Lxg5 19.  Pxb5 (niet 19. f4 
Pg4 20. fxg5 Da7+). 
18. . . . fxe6 19.  Lxh2 h4 20.  Lxe6 h3 21.  
Lxh3 Lc8 22.  Td5 Txh3 23. gxh3 Db6 
24.  Txe5 
1-0. 
 
Leo Kerkhoff ging weer eens door zijn 
vlag in een voor hem gewonnen stelling 
(zegt ie).  Zo kennen ik hem van zo'n 20 
jaar terug en Vijgeboom bij Charlois van 
zo'n 30 jaar terug. Vrolijk denken in de 
opening over zetten die in alle boeken 
staan en dan later tijd te kort komen. Ik 
vroeg deze psychotherapeut of hij zichzelf 
wel eens op de bank heeft gelegd. Dat 
bleek niet het geval. Zo loop je weliswaar 
150 gulden per 45 minuten (uiteraard ex-
clusief BTW) mis maar kun je wel je ra-
ting opkrikken. Lanchava en Willemze 
behaalden benauwde remises, althans zo 
leek het. 3 ½ - 3 ½  dus, maar op de reste-
rende borden hadden we winstkansen. Van 
de Mortel stond steeds minder maar had 
genoeg beton gestort om in een toreneind-
spel net te ontsnappen. Uw dienaar had 
wederom een paar pionnen cadeau gekre-
gen (kennelijk zie ik er nooddruftig uit, 
hoewel de spiegel anders doet vermoe-
den). Van der Linden (we hadden elkaar al 
eens eerder "gehad") had waarschijnlijk 
een houdbaar toreneindspel met minuspion 
kunnen ingaan. 
 
Wit : L. van der Linden 
Zwart : Fred van der Vliet 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaBgBx 
xAaAaAaAax 
xaAfAbAaAx 
xAaAaLbHax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAhMhx 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
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Alle pionnen op 1 vleugel en geen 
vrijpionnen; bovendien een dubbelpion. 
Toch heeft zwart winstkansen door 
voortdurend dameruil aan te bieden. 
44. h4 Dd6 45.  Df5 
Meer kansen biedt 45.h5 maar wit wilde 
g4-g5 in de stelling houden. 
45... Dc6+ 46.  Kgl Df6 47. De4 De6 48. 
Kfl h6 49. f3!?  Dd6 60.Ke2 Dc5 51. 
Kd2 Da5+ 52. Kd1 Dc3 53. Ke2 Kf6 54.  
Df5+ Ke7 55. De4 Kd6 56. Db7 f6 
Dekt pion e5 en verhindert na afwikkeling 
naar een pionneneindspel een pionnen-
doorbraak. 
57. Db6+Kd5 58.  Db7+ Kc4 59. Da6+ 
Kb3 60. Db5+ Kc2 61. Da4+ 
We waren om 12 uur begonnen en omdat 
de zaal beschikbaar moest zijn voor een 
jeugddisco was er om 6 uur verhuisd naar 
een kleiner lokaal met heel brede tafels. 

Bij mijn volgende zet moest ik half 
opstaan om de koning op de onderste lijn 
te kunnen krijgen. Ik moest opeens aan het 
begin van mijn schaak"loopbaan" denken. 
61… Kcl 62. De4? 
Verliest meteen maar de partij was toch 
niet te houden: 62. Da8 Dc4+ 63. Kel Kc2 
64. Kf2 (Anders komt Kd3) 64… Kd1 65. 
Dal+ Dcl 66. Da8 Dd2+ 67. Kfl De2+ 
68.Kgl Kel 69.  Dal+ (69. Da5+ Dd2 
70.Dal+ Ke2) 69… Dd1 70. Da3 Ke2+ 
etc. 
62... Dc2+ 
0-1 
Cifuentes kreeg een Wolga tegen zich.  
Zijn al snel opgeschoven pion op a4 bleek 
zwak maar toen die verloren was gegaan 
stelde hij zich schadeloos op e7. Hendriks 
stribbelde in het eindspel nog wel hard 
tegen tot na de 60e zet maar vergeefs. 

 

3de ronde KNSB-competitie 

Henny Vijgeboom 

Kunststukjes na kerststukjes 
Na de kerststukjes vond Marcel Piket dat 
op Driekoningendag ook nog een kunst-
stukje afgeleverd moest worden. In het 
duel tegen landskampioen Ordina, dat met 
6 grootmeesters kwam opdraven (benauwd 
voor Rotterdam ?), hield Marcel Piket, in 
1985 nationaal jeugdkampioen tot 20 jaar, 
aan bord 1 Loek van Wely met opvallend 
gemak in 29 zetten op remise. De glimla-
chende grootmeester had er kennelijk geen 
enkel probleem mee. Uitbetaald kreeg hij 
toch wel. Ondanks de 3½ - 6½  nederlaag, 
die lichtelijk geflatteerd was, vielen er nog 
enkele succesjes te noteren, ofschoon we - 
op Zhao Qin Peng na - om verschillende 
redenen geen grootmeesters konden op-
stellen. 
 
Sterke invallers  
Mohamad Taha Yasen vloerde snel-
schaakexpert Manuel Bosboom en ook 
Rogier van Arkel was zichtbaar verguld 

met zijn zege. Leo Kerkhoff verzuimde 
Rini Kuijf in tijdnood de nek om te draai-
en en moest tenslotte eeuwig schaak hou-
den. Frenk van Harreveld bewees uit de 
goede schaakhoutjes gesneden te zijn. Ge-
concentreerd tot en met en zes uur lang 
alert, snoepte hij John van der Wiel met 
achtereenvolgens een pion- en een vin-
dingrijk loperoffer remise af. Helaas 
kwam er geen heel of half bordpuntje meer 
bij. Een mens kan wel van alles verlangen  
Het gemiddeld Elo-verschil tussen de bei-
de teams bedroeg per slot van rekening 
maar liefst 300! Vooraf waren we er maar 
min of meer van uit gegaan in een diep 
donker gat te zullen vallen. In dat licht 
bezien, werden de draaglijke cijfers als een 
"verheugende gebeurtenis" beschouwd. 
Blij zijn met een nederlaag zo, leek het 
wel  
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Capitulatie  
Na de tussenstand 3-4 (knap genoeg) 
moest de ex-koploper zich definitief ge-
wonnen geven. Een gelijkspel heeft er 
geen moment ingezeten. Alleen met een 
kist vol geluk had er nog een matchpuntje 
uit kunnen komen. Zhao Qin Peng miste in 
een drie-om-drie pionneneindspel (volgens 
haar tegenstander, de Armeniër Rafaël 
Vaganian) in tijdnood een ½ puntje. Fred 
van der Vliet had na zijn f5 een veelbelo-
vende stelling kunnen opbouwen, als hij 
niet ... 
 
Ivan de Verschrikkelijke  
Dat Thomas Willemze zijn aanvankelijk 
gelijke stand tegen supervolhouder Ivan 
Sokolov nog verloor, was bijzonder jam-
mer. Ook Tea Lanchava leek niet op ver-
lies af te stevenen. Evenmin Moosa 
Azedmanesh tegen meester Frans Cuij-
pers. Van hen die driemaal meespeelden, 
bleef Marcel Piket met drie remises onge-
slagen. Bij winst op Ordina II, op 3 fe-
bruari (thuis) hoeft met 6 wedstrijdpunten 
het vervolg van de competitie niet pessi-
mistisch tegemoetgezien te worden. 
 
Ronde 3 
 
Amstelveen - Magnus BSG 4 - 6 
S’stad A'doorn - HSG 2.5 - 7.5 
SMB - LSG 4 - 6 
Ordina - Rotterdam 6.5 - 3.5 
Ordina 2 - ESGOO 3 - 7 
  
Ordina - Rotterdam 6.5 - 3.5 
L. van Wely - M.Piket 0.5 - 0.5 
R.Vaganian - Z.Peng 1 - 0 
I.Sokolov - T.Willemze 1 - 0 
M.Gurevich - F.R.v/d Vliet 1 - 0 
E.v/d Doel - T.Lanchava 1 - 0 
J.T.H.v/d Wiel - F.van Harreveld 0.5 - 0.5 
F.A.Cuijpers - M.Azadmanesh jr. 1 - 0 
M.Bosboom - M.Taha Yasen 0 - 1 
M.N.Kuyf  - L.J.M.Kerkhoff 0.5 - 0.5 
S.Smeets - R.van Arkel 0 - 1 
 
Naschrift van Joop Michel. 
Om aan te geven tegen welke overmacht 
de onzen het dienden op te nemen heb ik 
de Elo-rating vermeld. Wat ook duidelijk 
maakt dat het voor ons team geen enkele       
zin had om sterker aan te treden. Ordina 1 
is duidelijk te sterk voor onze 
spelersgroep. 
 
 

Ordina 1                 SO.Rotterdam Elo-rating 
L.van Wely - M.Piket 2653-2404 
R.Vaganian - Z.Peng 2624-2392 
I.Sokolov - Th.Willemze 2691-2297 
M.Gurevich - F.vd.Vliet  2654-2306 
E.vd.Doel - T.Lanchava 2523-2270 
J.vd.Wiel - F.Harreveld 2483-2156 
F.Cuypers - M.Azadmanesh 2471-2149 
M.Bosboom - M.Taha  Yasen 2425-2258 
M.Kuyf - L.Kerkhoff 2436-2180 
S.Smeets - R.van Arkel 1959-2120 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
Stand na drie ronden: 
HSG  6 -  18,5 
Ordina  4 -  17,5 
ESGOO  4 -  17,5 
SO.Rotterdam  4 -  15,5 
LSG  3 -  15,5 
Magnus BSG  3 -  15,5 
Amstelveen  2 -  14 
Ordina 2  2 -  13 
S’stad Apeldoorn 2 -  12 
SMB  0 -  11 
 
Enige conclusie is er aan die mooie 4e  
plaats niet te verbinden. Het is echter wel 
duidelijk tegen welke tegenstanders wij 
onze punten dienen bijeen te sprokkelen. 
Amstelveen lijkt weer sterk (zij hebben al 
twee zware tegenstanders gehad), terwijl 
LSG en BSG voor ons altijd moeilijke 
tegenstanders zijn. Ordina 2 is misschien 
een mogelijkheid. Met acht punten zijn wij 
wel veilig, dus dat moet onze doelstelling 
zijn. 
 
Wit : S. Smeets  
Zwart : Rogier van Arkel 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 a6 6.a4 e5 7.Pb3 Le6 8.Lg5 Pbd7 
9.Le2 Le7 10.0-0 0-0 11.Le3 Tc8 12.Lf3 
Pb6 13.a5 Pc4 14.Lc1 b6 15.axb6 Dxb6 
16.g4 h6 17.Ta4 Tfd8 18.De2 Db7 19.h4 
Pd7 20.g5 hxg5 21.hxg5 Pcb6 
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WyyyyyyyyX 
xAaCcAaGax 
xaFaDeBbAx 
xBdAbEaAax 
xaAaAbAhAx 
xIaAaHaAax 
xaJjAaKaAx 
xAhHaLhAax 
xaAkAaImAx VuuuuuuuuU 
 
22.Ta1 Lc4 23.De1 Lxf1 24.Dxf1 g6 
25.Dh3 Lf8 26.Kg2 Lg7 27.Le3 
 WyyyyyyyyX 
xAaCcAaGax 
xaFaDaBeAx 
xBdAbAaBax 
xaAaAbAhAx 
xAaAaHaAax 
xaJjAkKaLx 
xAhHaAhMax 
xiAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
27.... Txc3 28.bxc3 Pc4 29.Th1 Pxe3+ 
30.fxe3 Dc6 31.Pd2 Dxc3 32.Pf1 Dxc2+ 
33.Kg3 Kf8 34.Ph2 Ke7 35.Pg4 Th8 
36.Df1 Pc5 37.Lg2 Dc3 38.Df3 Pe6 
39.Tf1 Pxg5 40.Df2 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAcx 
xaAaAgBeAx 
xBaAbAaBax 
xaAaAbAdAx 
xAaAaHaJax 
xaAfAhAmAx 
xAaAaAlKax 
xaAaAaIaAx VuuuuuuuuU 
40.... Th3+ 41.Lxh3 Pxe4+ 42.Kh4 Pxf2 
43.Txf2  
0-1 
 
 
 

Wit : Marcel Piket 
Zwart : Loek v.Wely 
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lg5 Pe4 4.Lf4 c5 
5.e3 cxd4 6.exd4 Db6 7.Dc1 Pc6 8.c3 
Lg4 9.Pbd2 Pxd2 10.Pxd2 Lf5 11.Pf3 g6 
12.Le2 Lg7 13.0-0 Tc8 14.Dd2 0-0 
15.Pe5 Pxe5 16.dxe5 d4  
WyyyyyyyyX 
xAaCaAcGax 
xbBaAbBeBx 
xAfAaAaBax 
xaAaAhEaAx 
xAaAbAkAax 
xaAhAaAaAx 
xHhAlKhHhx 
xiAaAaImAx VuuuuuuuuU 
17.cxd4 Tc2 18.De3 Txb2 19.Lf3 Td8 
20.d5 Dxe3 21.fxe3 h6 22.e4 Ld7 
23.Tab1 Txb1 24.Txb1 b6 25.Tc1 Tc8 
26.Txc8+ Lxc8 27.Le2 Ld7 28.Kf2 Kf8 
29.Ke3 Ke8  
½-½  
 
Wit : Manuel Bosboom 
Zwart : Mohamad Taha Yasen 
 
1.c4 Pf6 2.Pf3 e6 3.g3 d5 4.Lg2 d4 5.0-0 
c5 6.d3 Pc6 7.a3 a5 8.e3 e5 9.exd4 exd4 
10.Te1+ Le7 11.Pe5 Pxe5 12.Txe5 0-0 
13.Lg5 Ta6 14.Pd2 Dc7 15.De2 Te6 
16.Txe6 Lxe6 17.Te1 h6 18.Lxf6 Lxf6 
19.Dh5 Dc8 20.b4 Lg5 21.Dd1 axb4 
22.axb4 cxb4 23.Te5 Lg4 24.Pf3 Te8 
25.Tb5 Le7 26.Dd2 Lc5 27.Ta5 b6 
28.Ta1 Df5 29.Ph4 De5 30.Le4 g5 
31.Pg2 Lf5 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaCaGax 
xaAaAaBaAx 
xAbAaAaAbx 
xaAeAfEbAx 
xAbHbKaAax 
xaAaHaAhAx 
xAaAlAhJhx 
xiAaAaAmAx VuuuuuuuuU 
32.Ld5 De2  0-1 
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Wit : Leo Kerkhoff 
Zwart : Rini Kuijf 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 
Db6 6.a3 c4 7.Pbd2 Pa5 8.g3 f5 9.exf6ep 
Pxf6 10.Lh3 Ld6 11.0-0 0-0 12.Te1 Lc7 
13.Pe5 Lxe5 14.dxe5 Pd7 15.Pf3 Pb3 
16.Le3 Pdc5 17.Tb1 Dc7 18.Lxc5 Pxc5 
19.Pd4 De7 20.f4 Ld7 21.Lg2 Tad8 
22.h4 a6 23.Dg4 Kh8 24.Te3 b5 25.Tf1 
a5 26.Dg5 De8 27.h5 Lc8 28.f5 h6 
29.Dh4 exf5 30.e6 Pxe6 31.Pxe6 Lxe6 
32.Tfe1 Td6 33.Lxd5 Txd5 34.Txe6 Dc8 
35.Df4 Dc5+ 36.Kf1 Td7 37.T1e5 Dc7 
38.Txb5 Td1+ 39.Ke2 Dd7  
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAcAgx 
xaAaFaAbAx 
xAaAaIaAbx 
xbIaAaBaHx 
xAaBaAlAax 
xhAhAaAhAx 
xAhAaMaAax 
xaAaCaAaAx VuuuuuuuuU 
40.Txh6+  
½-½  
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S.O. Rotterdam 2 

Peter Reedijk 

Het nieuwe seizoen begon voor het tweede 
met een uitwedstrijd tegen Middelburg, 
een team dat enkele maanden eerder al met 
6½-1½ in de pan was gehakt. Na enkele 
schermutselingen op ‘s lands snelwegen 
zaten uiteindelijk al onze spelers aan de 
borden. De teamleider had een makkelijk 
middagje: mijn jonge tegenstander stelde 
zich in de opening wat passief op, reali-
seerde zich daarna dat hij zijn stelling 
moest bevrijden en kwam vervolgens met 
een slecht getimed e6-e5: 
 
Wit : Peter Reedijk  
Zwart : Henrik Porte  
1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.exd5 Pxd5 4.Lc4 e6 
5.Df3 c6 6.Pge2 Pd7 7.d4 Le7 8.0-0 Lf6 
9.Pe4 0-0 10.c3 Te8 11.Pf4 P7b6 12.Ld3 
e5? 13.Ph5 exd4? 
 WyyyyyyyyX 
xCaEfCaGax 
xbBaAaBbBx 
xAdBaAeAax 
xaAaDaAaJx 
xAaAbJaAax 
xaAhKaLaAx 
xHhAaAhHhx 
xiAkAaImAx VuuuuuuuuU 
 
14.c4 Le5 15.cxd5 Dh4 16.h3 cxd5 
17.Pg5 
1-0 
 
Een lekker begin dus en al snel volgden 
een remise van Henny Versteeg en een 
puike zege van Michiel Besseling. Goede 
vooruitzichten op de teamoverwinning 
normaal gesproken, maar de topborden 
hadden het moeilijk. Eddy Visser, René 
van Hassel en Edwin Vreugdenhil verloren 
uiteindelijk ook, terwijl David van der 
Hoeven niet verder kwam dan remise. Op-
eens moest Steef Bergakker aan bord 8 dus 

winnen om er een gelijkspel uit te slepen. 
Na een provocerende opening (1.e4 Pc6 
2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.d5 Pb8!?) was hij 
echter steeds beter komen te staan, zodat 
niemand bang was voor een slechte afloop. 
Hoewel het nog lang duurde, won hij in-
derdaad. Nog wat partijen uit deze wed-
strijd: 
 
Wit : J. de Wolf 
Zwart : R. van Hassel 
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.c3 Lg7 5.Db3 
Pc6 6.Ph3 e6 7.Pd2 De7 8.0-0 0-0 9.e4 
Kh8 10.exf5 exf5 11.Pf3 Pe4 12.Le3 d6 
13.Tfe1 Df7 14.Dxf7 Txf7 15.Phg5 Pxg5 
16.Pxg5 Tf8 17.Ld2 Lf6 18.Te2 Ld7 
19.Tae1 h6 20.Pe6 Lxe6 21.Txe6 Kg7 
22.T6e2 g5 23.Ld5 Kh8 24.Kg2 Tad8 
25.h4 f4 26.hxg5 Lxg5 27.gxf4 Lxf4 
28.Lxf4 Txf4 29.Te8+ Txe8 30.Txe8+ 
Kg7 31.Tc8 Pe7 32.Txc7 Kf6 33.Lxb7 h5 
34.Td7 Pf5 35.Ld5 Kg5 36.Le6 Ph4+ 
37.Kf1 Pf3 38.Tg7+ Kh6 39.Tf7 
1-0 
 
Wit : C. Jansen 
Zwart : Edwin Vreugdenhil 
commentaar Edwin & Fritz 
1.c4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0-0 5.0-
0 d6 6.Pc3 c6 7.d4 Dc7 8.e4 e5 9.h3 Pbd7 
10.Le3 Te8 11.Tc1 b6 12.b4 La6 13.b5 
Lb7 14.bxc6 Lxc6 15.Pd5 Db7 16.dxe5 
dxe5 17.Pd2 Tac8 18.Df3 Lxd5 19.cxd5 
Da6 20.h4  
20.Txc8 Txc8 21.Ta1 Tc2  
20...Da3 21.Pc4 Dxa2 22.Pd6 Txc1 
23.Txc1 Tf8 24.Tc7 a5 25.g4 Db1+ 
26.Kh2 Db4 27.Pc8 Td8 28.Lg5 h6 
29.Lxf6 Lxf6 
29...Pxf6 30.Pe7+ Kh7 31.Pc6¥ 
30.g5 hxg5 
30...Lg7!?¥ 
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WyyyyyyyyX 
xAaJcAaGax 
xaAiDaBaAx 
xAbAaAeBax 
xbAaHbAbAx 
xAfAaHaAhx 
xaAaAaLaAx 
xAaAaAhKmx 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
31.Lh3± Df8 32.Txd7 
32.Lxd7?! Txd7 33.Txd7 Dxc8± 
32...Txd7 33.Lxd7 Dd8 34.Lh3 b5 35.h5 
b4 36.hxg6 fxg6 37.Le6+ Kg7 38.Db3 
Dc7 1-0 
 
Middelburg - Rotterdam 2 4 - 4 
R.Tiggelman - E.M.Visser 1 - 0 
J.de Wolf - C.A.M.van Hassel 1 - 0 
S.Stange  - H.J.Versteeg ½ - ½ 
C.M.Jansen - E.R.Vreugdenhil 1 - 0 
H.Henderikse - M.T.Besseling 0 - 1 
C.de Wolf - D.A.v/d Hoeven ½ - ½ 
H.Porte - P.J.Reedijk 0 - 1 
W.J.Pannekoek - S.Bergakker 0 - 1 
 
Een gezien de verwachtingen vooraf toch 
enigszins teleurstellende 4-4, zeker voor 
mij persoonlijk, aangezien ik als speler 
geen teamoverwinning meer heb meege-
maakt sinds maart 1998 (HMC – Rotter-
dam 2 4½-5½)! En uiteraard, in de wed-
strijd tegen Overschie, gespeeld tijdens 
mijn vakantie, was het wél raak: bevrijd 
van de kritische blik van de teamleider 
bleven de 8 spelers ongeslagen en dankzij 
overwinningen van David, Edwin en (we-
derom) Steef werd het een klinkende 5½-
2½ overwinning. Uit deze wedstrijd de 
volgende partijen: 
 
Wit : David van der Hoeven 
Zwart : Erik Brandenburg 
commentaar D.A. van der Hoeven 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Pc6 
9.0-0-0 Pxd4 10.Lxd4 Le6 11.Kb1 Dc7 
12.h4 Tfc8 13.h5 Da5 14.hxg6 hxg6 
15.a3 Tab8 16.Ld3 Lc4 17.g4 b5 18.Lxc4 
Txc4 
18...bxc4 19.Ka2 Tc6 20.Tb1 Ta6 21.Ka1 
e5 22.Le3 d5 23.Lh6!?N Lh8 24.Lg5¥ 
19.Lxf6 Lxf6 20.Pd5 Dxd2 21.Txd2 Kg7 
22.Tdh2 Tg8 23.Th7+  

23.b3 Tcc8 24.Kc1 Kf8 25.Pxf6 exf6 
26.Td1 
23...Kf8 24.Pxf6 exf6 25.Th8 d5 
26.Txg8+ Kxg8 27.exd5 Td4 28.Kc1 
Txd5 29.Td1 Te5 30.Td8+ 
30.Td7! Te3? 31.Txa7 Txf3 32.a4!± 
(32.Tb7 Tg3 33.Txb5 Txg4±)  
30...Kg7 31.Kd2 f5 32.gxf5 Txf5 33.Ke3 
Tc5 34.Kd3 a5 35.b4 axb4 36.axb4 Tc4 
37.Td4  
37.c3 Tf4 38.Ke3 Tc4 39.Kd2 Tf4 40.Td5 
Txf3 41.Txb5¥ 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaBgAx 
xAaAaAaBax 
xaBaAaAaAx 
xAhCiAaAax 
xaAaMaHaAx 
xAaHaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
37...Txd4+?  
37...Tc7! 38.Td5 Tb7 39.Kd4 (39.c4 
bxc4+ 40.Kxc4 Kf6) 39...Kf6¥ 40.Kc5 
Tc7+! 41.Kxb5 Txc2 42.Tc5 Tb2 43.Tc3 
Ke5 44.Kc5 g5 45.b5 f5 46.b6 g4 47.fxg4 
fxg4 48.Kc6 Kf4 49.b7 g3 50.Kc7 g2 
51.Tc1 Kf3 52.b8D Txb8 53.Kxb8 Kf2 
38.Kxd4 Kf6 39.Kc5 g5 40.Kxb5 Ke7 
41.Kc5 f5 42.Kd5 
1-0 
 
Wit : R. van Hassel 
Zwart : K. Looijmans  
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 g6 5.Le2 
Lg7 6.0-0 Pc6 7.c4 Pb6 8.exd6 cxd6 9.d5 
Pe5 10.Pxe5 Lxe5 11.Pd2 Dc7 12.Pf3 
Lg7 13.Pd4 0-0 14.b3 e5 15.dxe6 fxe6 
16.Lb2 a6 17.Dd2 d5 18.Da5 Le5 19.g3 
Ld7 20.f4 Ld6 21.cxd5 Pxd5 22.Dxc7 
Lxc7 23.Lf3 Lb6 24.Kh1 Tac8 25.Tfe1 
Kf7 26.Tad1 Lxd4 27.Lxd4 Lc6 28.Kg2 
Pc3 29.Lxc3 Lxf3+ 30.Kxf3 Txc3+ 
31.Te3 Txe3+ 32.Kxe3 Ke7 33.Td4 h5 
34.Tb4 b5 35.a4 Tf5 36.axb5 axb5 37.h3 
Tc5 38.Ke4 Kf6 39.g4 hxg4 40.hxg4 g5 
41.Kd4 
½-½ 
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Wit : Cor Feelders  
Zwart : Gabriel Smit 
commentaar Gabriel Smit 
1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.c3 c6 4.Pf3 d5 5.Pbd2 
Ph6 6.Ld3 0-0 7.0-0 dxe4? 8.Pxe4 Pf5 
9.Pg3 Pxg3 10.fxg3!? Lg4 11.h3? Lxf3  
12.Dxf3 e5 13.dxe5 WyyyyyyyyX 
xCdAfAcGax 
xbBaAaBeBx 
xAaBaAaBax 
xaAaAhAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAhKaLhHx 
xHhAaAaHax 
xiAkAaImAx uuuU 
13...Pd7! 14.Lf4 Lxe5 15.Lc4 De7 
16.Kh1 Lxf4 17.Dxf4 Pe5 18.Tae1 Tae8 
19.Te4 Kg7 20.Tfe1 f6 21.De3 b6 22.Lb3 
Td8?! 23.Th4 g5 24.Te4 Td7?! 25.Df2 
De8!? 26.Lc2 Te7 27.De3 Df7 28.Lb3 
Dg6 29.Dd2 Tfe8 30.Lc2 Df7 31.Lb3 
Dg6 32.Lc2 Df7 33.De2 Pg6 34.Df3 Txe4 
35.Txe4 Txe4 36.Dxe4 Dxa2 37.Dxc6 
Dxb2 38.Lxg6 Kxg6 39.De4+ Kh6 
40.Dd4 Db1+ 41.Kh2 Df1 42.Dd8 Kg7 
43.De7+ Kg6 44.Dxa7 Dc4 45.Db8 De6 
46.Dd8 h5 47.Dd3+ Kh6 48.Dd8 Kg6 
49.Dd3+ f5 50.Dd4 ½-½ 
 
Wit : Edwin Vreugdenhil 
Zwart : Hans Smit 
1.d4 e6 2.Pf3 d5 3.c3 c5 4.Lf4 Pc6 5.e3 
Db6 6.Dc1 Ld7 7.Pbd2 Tc8 8.Le2 Pf6 
9.Db1 cxd4 10.exd4 Pa5 11.0-0 Lb5 
12.Lxb5+ Dxb5 13.Te1 Le7 14.Pe5 Ph5 
15.Le3 Ld6 16.Dd1 Pf6 17.Tb1 0-0 
18.Lg5 Pd7  WyyyyyyyyX 
xAaCaAcGax 
xbBaDaBbBx 
xAaAeBaAax 
xdFaBjAkAx 
xAaAhAaAax 
xaAhAaAaAx 
xHhAjAhHhx 
xaIaLiAmAx VuuuuuuuuU 

19.a4 
1-0 
 
Rotterdam 2 - Overschie 5½ - 2½ 
M.T.Besseling - M.M.de Jong ½ - ½ 
D.A.v/d Hoeven- E.Brandenburg 1 - 0 
G.Smit - C.W.Feelders ½ - ½ 
C.M.van Hassel- K.N.H.Looijmans ½ - ½ 
H.J.Versteeg - R.Ruijtenberg ½ - ½ 
E.M.Visser - H.W.Ochtman ½ - ½ 
S.Bergakker - D.Smit 1 - 0 
E.R.Vreugdenhil- H.Smit 1 – 0 
 
In de derde ronde, tegen de Westlandse 
Schaakcombinatie (WSC), stelde ik mezelf 
weer eens op en prompt ging het mis met 
het team. Tegenover de nederlagen op de 
eerste drie borden stond slechts de zege 
van Eddy in een eindspel met studie -
achtige wendingen: 
 
Westlandse SC  - Rotterdam 2 5 - 3 
J.W.de Jong - G.Smit 1 - 0 
M.Pietersma - M.Taha Yasen 1 - 0 
M.Aagaard - M.T.Besseling 1 - 0 
J.R.Valstar - D.A.v/d Hoeven 0.5 - 0.5 
A.J.Dulk - H.J.Versteeg 0.5 - 0.5 
M.Hofman - E.M.Visser 0 - 1 
T.A.van Dijk - C.A.M.van Hassel 0.5 - 0.5 
J.P.Voorberg - P.J.Reedijk 0.5 - 0.5 
  
Hoewel niet bijgelovig (want dat brengt 
ongeluk, schijnt Kortchnoi eens gezegd te 
hebben), zette ik mezelf de volgende wed-
strijd (Spijkenisse thuis) er toch weer eens 
“naast”. Dat hielp dus ook niet: alles ging 
mis die middag en de eindstand durf ik 
hier niet eens af te drukken. 
Zo is het tweede na vier ronden met drie 
matchpunten een degelijke middenmoter, 
maar wel eentje die moet oppassen! Ge-
zien het loodzware programma in de drie 
laatste wedstrijden, moeten de twee daar-
vóór, tegen Charlois en HWP, gewonnen 
worden! Voor wat betreft de persoonlijke 
scores zitten de meesten zo rond de 50%.  
Alleen Steef Bergakkers 2½ uit 3 steekt 
hier duidelijk bovenuit. 
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S.O. Rotterdam 3 

Van het derde mochten wij geen bijdrage 
ontvangen, derhalve alleen de kale (kille) 
cijfers.  
 
Ronde 1 
S.O. R’dam 4 - S.O. Rotterdam 3 5 - 3 
H.van Bekkum - M.Noordijk 1 - 0 
A.Bonte - M.Strijdhorst ½ - ½ 
M.C.Vreeken - H.M.Maclean 1 - 0 
P.Vreeken - F.Vreugdenhil 1 - 0 
C.L.Bijl - W.de Paus ½ - ½ 
A.R.Edwards - C.Treure ½ - ½ 
H.van Os - G.Markus ½ - ½ 
H.J.Huyser - T.J.Hoogesteger 0 - 1 
 
Ronde 2 
S.O. R’dam 3 - Shah Mata 1 3 - 5 
J.Schell - R.Kraan ½ - ½ 
M.Noordijk - A.J.Steyn 1 - 0 
H.M.Maclean - C.van Oosterom 0 - 1 
F.Vreugdenhil - J.Onderdelinden 0 - 1 
W.de Paus - A.Dabrowski ½ - ½ 
T.J.Hoogesteger- T.H.v/d Sluis 0 - 1 
G.Markus - K.de Ruyter 1 - 0 
A.Zonne - D.Mesman 0 - 1 
 
Ronde 3 
Charl./E’poort 2- S.O. Rotterdam 3 6 - 2 
E.J.v/d Berg - J.Schell 1 - 0 
B.G.J.Boog - M.Noordijk 1 - 0 
J.M.Canedojr. - H.A.Helfrich 1 - 0 
P.Verheij - H.M.Maclean ½ - ½ 
H.T.van Malde - W.de Paus 0 - 1 
M.den Bleker - F.Vreugdenhil 1 - 0 
P.J.Olyrhook - T.J.Hoogesteger ½ - ½ 
V.v/d Wetering - G.Markus 1 - 0 
 
 
 
 

Ronde 4 
S.O. R’dam 3 - HZP/Schiedam 1 3 - 5 
J.Schell - J.R.Klinge  ½ - ½ 
M.Noordijk - B.S.Hoos ½ - ½ 
H.A.Helfrich - J.H.Lulof  0 - 1 
H.M.Maclean - P.van Oevelen ½ - ½ 
W.de Paus - D.A.van Loenen 0 - 1 
F.Vreugdenhil - R.E.G.v.d.Hoff 1 - 0 
A.Zonne - I.Lucas  0 - 1 
G.Markus - T.van Zessen ½ - ½ 
 
Het laatste nieuws is dat ons derde team 
gelukkig de eerste winst heeft binnenge-
haald! 
 
Ronde 5 
De Willige Dame 1-S.O. Rotterdam 3 3 - 5 
A.Goudswaard - J.Schell 0 - 1 
M.v/d Kraan - M.Noordijk 0 - 1 
J.Berrevoets - H.A.Helfrich 0 - 1 
J.de Jong - H.M.Maclean ½ - ½ 
T.den Rooijen - F.Vreugdenhil 1 - 0 
 J.H.Molema - G.Markus 0 - 1 
 K.Campbell - T.J.Hoogesteger ½ - ½ 
 G.de Wolf - A.Zonne 1 - 0 
 
De meest recente stand in de promotie-
klasse 
 
Promotieklasse  Mp Bp 
1. Shah Mata 1   10 25½ 
2. Charlois/Europoort 2 7 22½ 
3. CSV 2   6 23 
4. HZP/Schiedam 1  6 19 
5. S.O. Rotterdam 4 5 18. 
6. Nieuwerkerk ad IJ. 1 3 15½ 
7. S.O. Rotterdam 3 2 16. 
8. De Willige Dame 1 1 12. 
9. CHESS 1               0 8½ 
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S.O. Rotterdam 4 

Goed debuut vierde team in promotieklasse 

Arthur Edwards 

In de Promotieklasse is S.O. Rotterdam 
met twee teams vertegenwoordigd, het 
derde en het vierde. In de eerste ronde 
troffen we elkaar, en ‘wij’ (het vierde), de 
op papier minst sterke ploeg van de deel-
nemende negen, versloegen onze clubge-
noten met 5-3! Na deze overwinning volg-
den twee zwaar bevochten gelijke spelen. 
Pas in de vierde ronde liepen we zware 
averij op in de uitwedstrijd tegen CSV (7-
1). En zo staan we na vier ronden boven 
verwachting in de middenmoot. De goede 
resultaten zijn te danken aan solide spel: 
vrij veel remises, maar elk half puntje 
droeg bij aan het meestal goede eindresul-
taat en in teamwedstrijden gaat het er toch 
in de eerste plaats om niet te verliezen! 
Soms hadden we geluk, maar daar stond 
evenveel pech tegenover. Een goed voor-
beeld is de wedstrijd in de tweede ronde 
tegen Nieuwerkerk aan de IJssel: remises 
aan de borden 2-7, een nederlaag aan bord 
1, een overwinning aan bord 8, maar ons 
eerste bord stond voor de ontknoping ge-
wonnen en het laatste verloren. Ook in de 
wedstrijd tegen het zeer sterke De Willige 
Dame waren er dit soort individuele min 
of meer ‘onterechte’ hele en halve winst- 
of verliespuntjes. Als collectief bleven we 
terecht overeind. De volgende vier ronden 
staan nog een paar zware wedstrijden voor 
de boeg. Een paar wedstrijdpuntjes moeten 
voldoende zijn. 
 
Tenslotte de spelers en hun resultaten tot 
nog toe (ongeveer in bordvolgorde): 
Strijdhorst 1 uit 3 
Logmans  1 uit 1 
Van Bekkum 2 uit 4 
M. C. Vreeken 2 uit 4 
P. Vreeken 1½ uit 3 
Bonte  ½ uit 2 

Edwards 1 uit 3 
Meijer  1 uit 2 
Bijl  1 uit 3 
Huyser  1 uit 3 
Van Os  1½ uit 4  
 
Ronde 1 
S.O. R’dam 4 - S.O. Rotterdam 3 5 - 3 
H.van Bekkum - M.Noordijk 1 - 0 
A.Bonte - M.Strijdhorst ½ - ½ 
M.C.Vreeken - H.M.Maclean 1 - 0 
P.Vreeken - F.Vreugdenhil 1 - 0 
C.L.Bijl - W.de Paus ½ - ½ 
A.R.Edwards - C.Treure ½ - ½ 
H.van Os - G.Markus ½ - ½ 
H.J.Huyser - T.J.Hoogesteger 0 - 1 
 
Ronde 2 
N’kerk ad IJ. 1- S.O. Rotterdam 4 4 - 4 
G.Nieuwenkamp-    M.Strijdhorst 1 - 0 
G.Romkes - H.van Bekkum ½ - ½ 
J.H.Ranft - M.C.Vreeken ½ - ½ 
J.de Koning - P.Vreeken ½ - ½ 
H.Vis - A.R.Edwards ½ - ½ 
E.Pouwelse - C.L.Bijl ½ - ½ 
C.W.Klein - H.van Os ½ - ½ 
W.Graveland - H.J.Huyser 0 - 1 
 
Ronde 3 
S.O. R’dam 4 - De Willige Dame 1 4 - 4 
M.Strijdhorst - A.Goudswaard 0 - 1 
H.Logmans - M.J.A.v/d Kraan 1 - 0 
M.C.Vreeken - J.Berrevoets ½ - ½ 
P.Vreeken - J.de Jong ½ - ½ 
H.van Bekkum - M.V.E.Smeets ½ - ½ 
R.H.Meijer - J.H.Molema 1 - 0 
C.L.Bijl - T.F.H.den Rooijen 0 - 1 
H.van Os - G.de Wolf ½ - ½ 
 
Ronde 4 
CSV 2 - S.O. Rotterdam 4 7 - 1 
D. den Heeten - M.Strijdhorst 0 - 1 
K.C.Lui - M.C.Vreeken 1 - 0 
R.Ammerlaan - H.van Bekkum 1 - 0 
M.P.van Ginkel- A.Bonte 1 - 0 
M.Trimp - A.R.Edwards 1 - 0 
P.T.v/d Lee - R.H.Meijer 1 - 0 
R.van Herk - H.J.Huyser 1 - 0 
J.van Rosmalen- H.van Os 1 - 0 
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S.O. Rotterdam 5 

Arthur Rongen 

Het 5e laat zijn tanden zien. 
Het vijfde achttal is goed uit de startblok-
ken gekomen. Dit team, nog bestaande uit 
voormalige S.O.spelers, voelt zich al pr i-
ma thuis in de nieuwe omgeving. De eer-
ste wedstrijd tegen het piepjonge Spijke-
nisse leek een zware klus te worden. Met 
enige invallers en veel grijze koppen, 
dacht de jonge garde een makkie te heb-
ben. Helaas voor hen waren de haren wel 
verdwenen, maar niet de schaakstreken. 
De telefoon van Remco ging plots af in het 
eerste uur, foei. Voor de wedstrijdleider de 
kans om met verbaal geweld de onzen uit 
balans te brengen. Hetgeen ook mislukte. 
Aan twee borden (een en zes) namen Cor 
Treure en Barrie v.d Graaf remise. Alle 
overige borden wonnen min of meer re-
gelmatig. Goed voor een bliksemstart, 7-1. 
 
De tweede wedstrijd, uit tegen Dordrecht, 
gaf een zinderende strijd. Op volle oor-
logssterkte gingen we langs de rand van de 
afgrond. De meest waarschijnlijke uitslag 
leek 6-2 voor Dord. Toen kwam vrouwe 
Fortuna onze routine te hulp. Roger 
Schreutelkamp offerde in verloren stand 
een kwaliteit voor onduidelijke kansen. 
Het hielp, de tegenstander produceerde 
verbouwereerd drie slechte zetten en de 
rollen waren aan dat bord omgedraaid. De 
teamleider vocht verbeten en geconcen-
treerd in een slecht eindspel tegen de tijd 
en wist juist op tijd een theoretische remi-
se te forceren. De borden heb ik niet kun-
nen volgen, maar de punten werden be-
haald door overwinningen van Remco 
Beekmans, zoals gezegd Roger en Cor 
Verschoor (zie partij). Naast de teamleider 
wisten Cor Treure en Ab Willeboordse 
remise te maken. Wim v. Munster en Bar-
rie spaarden hun krachten en gunden de 
tegenstanders een leuke avond. 4½ - 3½  
voor ons. 

 
Cor Treure : 2 uit 3 
 
De derde wedstrijd, rond Sinterklaas, werd 
de eerste thuis tegen Krimpen 3. Hun 
teamleider had onze gemiddelde rating op 
ons scorebord gezien en gaf direct de 
moed op. Met een beetje rommelen win-
nen we zo iedere thuiswedstrijd. Er was 
veel overeenkomst met de eerste wed-
strijd. De punten vielen vanaf het begin als 
rijpe appels. De overwinning stond al snel 
vast. Ditmaal waren Barrie en ondergete-
kende in twee kurzpartijen de toonzetters. 
Allen Remco Beekmans verslikte zich na 
de twee eerdere overwinningen en verloor. 
Alle overige borden werden gewonnen. 
Soms werd door de tegenstanders wat lang 
doorgespeeld, waarschijnlijk in de hoop 
dat het licht uit zou vallen. Het mocht niet 
baten. Met deze 7-1 en drie overwinningen 
zal een ieder ons als kanshebber beschou-
wen. De eerlijkheid gebiedt dat er nog 
twee vergelijkbare teams zijn. De eerste 
ontmoeten we in het nieuwe jaar, CSV. 
Daarna zullen we onze plaats kennen. 
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Partijen 
 
wit : E in ’t Groen 
zwart : A. Rongen 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 g6 
5.Pc3 Lg7 6.Le3 Pf6 7.f3 Da5 8.Dd2 a6 
9.g4 0-0 10.h4 h5 11.Tg1 d5? 
Winnend is 11...hxg4 12.fxg4 Pxd4 
13.Lxd4 (13.Dxd4 Pxe4 14.Dxe4 Lxc3+-
+) 13...Pxe4 14.De3 Lxd4 15.Dxd4 Pxc3 
12.Pb3 Dd8 13.g5? 
13.gxh5 Pxh5 14.exd5 Pe5 15.Le2 b5 
16.Pc5± 
13...Pxe4 14.fxe4 d4 15.Pxd4 Lxd4  
Beter Pd4 en e5 
16.0-0-0 Lxe3 17.Dxe3 Da5 18.Lc4 Lg4 
19.Le2 Lxe2 20.Dxe2 Tad8 21.Td5 Dc7 
21...Txd5 22.exd5= 
 WyyyyyyyyX 
xAaAcAcGax 
xaBfAbBaAx 
xBaDaAaBax 
xaAaIaAhBx 
xAaAaHaAhx 
xaAjAaAaAx 
xHhHaLaAax 
xaAmAaAiAx VuuuuuuuuU 
22.Tgd1 Df4+ 23.Kb1 Dxh4 24.Dg2 Df4 
25.Txd8 Txd8 26.Pd5 De5 27.c3 Kg7 
28.Pe3? 
Beter 28.Tf1 
28...Txd1+ 29.Pxd1 Df4 30.a3 Pe5  
Het is uit 
31.Pf2 Dd2 32.Dg3 Pc4 33.Pd3 Dd1+ 
34.Ka2 Pd2 35.De5+?? 
35.De1 Dxe1 36.Pxe1 h4 37.Pd3 Pxe4 
38.Pe5 Pxg5 39.Pg4 f5 40.Ph2 Pe4 41.Kb3 
g5 etc. 
35...Kh7 
0-1 
 
wit : C. Verschoor 
zwart : D. Dooren 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d4 Pxe4 4.Ld3 d5 
5.Pxe5 Ld6 6.0-0 0-0 7.Te1 Pf6 8.Pc3 c6 
9.Lg5 Le6 10.f4 Le7? 
10...h6! 
11.Te3 Pbd7 12.f5 Pxe5 13.dxe5 d4?  
13...Pg4!? 14.Lxe7 Pxe3 15.Lxd8 Pxd1 
16.fxe6 Pxb2 

 WyyyyyyyyX 
xCaAfAcGax 
xbBaAeBbBx 
xAaBaEdAax 
xaAaAhHkAx 
xAaAbAaAax 
xaAjKiAaAx 
xHhHaAaHhx 
xiAaLaAmAx VuuuuuuuuU 
14.exf6 Lc5 15.Pe4 
15.fxe6 is beter 
15...dxe3 16.Pxc5 Dd4 17.Pxe6 fxe6 
18.De2 exf5 19.fxg7 Dxg7 20.Dxe3 Tae8 
21.Df4 Dxb2 22.Tf1 De5 23.Dxe5 Txe5 
24.Lf4 Ta5 25.Ld6 Tf6 26.Le7 Te6 
27.Lc4 Kf7 28.Lb4 
1-0 
 
 
wit : C. Willems  
zwart : R. Schreutelkamp 
1.f4 e6 2.e3 Pf6 3.Pf3 b6 4.b3 Lb7 5.Pc3 
d5 6.Lb2 Pbd7 7.Le2 Ld6 8.0-0 a6 9.d4 
c5 10.Pe5 Dc7 11.Kh1 h6 12.Lh5 g6 
13.Pxg6? fxg6 14.Lxg6+ Ke7 15.Lh5 
Pxh5 
15...cxd4! 16.exd4 Lxf4 en wit kan 
inpakken  
16.Dxh5 Pf6 17.Dh4 cxd4 18.Pa4 Dxc2 
19.Lxd4 Taf8 20.Pxb6 Thg8 21.Tf2 Dg6 
22.Tc1 h5 23.Tfc2 Ke8 24.g3? De4+ 
25.Kg1 Tg4 26.Dh3 La3 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaGcAax 
xaEaAaAaAx 
xBjAaBdAax 
xaAaBaAaBx 
xAaAkFhCax 
xeHaAhAhLx 
xHaIaAaAhx 
xaAiAaAmAx VuuuuuuuuU 
 
27.Tc8+?  
beter 27.Pc8  
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27...Lxc8 28.Txc8+ Kf7 29.Txf8+ Lxf8 
30.Df1 h4 31.Dxa6 hxg3 32.h3 Th4  
32...Dc2 en mat in 6 
Vlag 0-1 
 
 
Ronde 1  
Spijkenisse 4 - S.O. Rotterdam 5 1 - 7 
S.de Groot - C.Treure ½ - ½ 
E.’t Groen - A.Rongen 0 - 1 
Erik v/d Berg - A.W.van Munster 0 - 1 
M. Klooster - R.D.Beekmans 0 - 1 
M. de Glopper - A.J.Dries 0 - 1 
J.Soeteman - B.v/d Graaf ½ -  ½ 
S. Deceuninck - C.J.Verschoor 0 - 1 
Jeffrey Stoffers- J.P.Steenbergen 0 - 1 
 
 
 
 

Ronde 2 
Dordrecht 3 - S.O. Rotterdam 5 3½ - 4½ 
J.H.Wertheim - C.Treure ½ - ½ 
M.M.Pluymert - A.Rongen ½ - ½ 
W.Scheurwater - A.W.van Munster 1 - 0 
H.van Ruijven - R.D.Beekmans 0 - 1 
Th.E.Jiskoot - R.Schreutelkamp 0 - 1 
A..v/d Willigen - B.v/d Graaf 1 - 0 
D.R.Dooren - C.J.Verschoor 0  - 1 
B.D.Groot - A.Willeboordse ½ - ½ 
 
Ronde 3 
S.O. R’dam 5 - Krimpen a/d IJ. 3 7 - 1 
C.Treure - W.Mulder 1 - 0 
A.Rongen - J.den Boer 1 - 0 
A.W.v Munster - J.Verboom 1 - 0 
R.D.Beekmans - J.Elezovic 0 - 1 
R.Schreutelkamp- J.Willems 1 - 0 
B.v/d Graaf - R.Moerkerken 1 - 0 
Y.R.E.van Vugt - A.Burgers 1 - 0 
A.Willeboordse- F.Goudriaan 1 - 0 

 

S.O. Rotterdam 6  

Johan Steenbergen 

Dit team is samengesteld uit de voormali-
ge teams S.O.’81 2 & 3. Deze teams 
speelden vorig jaar in de tweede en derde 
klasse, waar ze in de middenmoot en er net 
onder waren geëindigd. Maar wat bij 
krimpende verenigingen het geval is, je 
valt omhoog en met een gemiddelde rating 
van 1623 zullen we heel hard moeten 
vechten om wat punten binnen te halen. 
Tot zover het geklaag over de moeilijkhe-
den in het leven, over tot de orde van wed-
strijden. 
 
Ronde 1: S.O. Rotterdam 6 – De IJssel 1 
0-8 
 
Het begon meteen goed, de eerste bleek 
ook meteen de beste tegenstander en een 
toch wel wat blamerende nederlaag van 8-
0. Wat het leed misschien wat kan verlich-
ten is dat ze de volgende wedstrijd ook 8-0 
wonnen. 
 

Ronde 2: Papendercht Alblasserdam 1 - 
S.O. Rotterdam 6 6-2 
Zie het verslag van J.van.Lopik 
 
Ronde 3: HZP Schiedam 2 - S.O. Rot-
terdam 6 2,5-5,5 
 
Eindelijk een tegenstander waar we wat 
kans tegen hebben, dacht ik. Ons dhr Dries 
was bereid zich op het eerste bord ‘op te 
offeren’ om zo het team wat meer kans te 
bieden. Helaas was het na een wat onge-
pland torenoffer voor hem snel gedaan. 
Zelf was ik ook niet in goeden doen en 
deed een aantal zetten waarvan ik zelf de 
bedoeling ook niet snapte. Gelukkig wist 
mijn tegenstander er ook geen raad mee en 
hebben we maar tot een remise besloten. 
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Punten pakken in Papendrecht. 

Jan van Lopik 

Op dinsdagavond 31 oktober gingen we 
met het zesde team naar Papendrecht. 
Vol goede moed want de vorige keer had-
den we met 8-0 klop gehad en dan kan het 
nu alleen maar beter. 
In Papendrecht hebben ze een denksport-
centrum van aanzienlijke grootte. In de 
grote zaal werd gebridged en wij mochten 
in een bijzaal. Opvallend was dat de vloer 
van zulk materiaal was dat bijna niemand 
even durfde te lopen want dat gaf een 
enorm gepiep. En toen de eerste nullen bij 
ons gingen vallen deerde dat ons niet. Dat 
zijn we immers gewend. Het ging er juist 
om meer dan nul punten te halen. We spe-
len immers tegen het eerste van zo’n club 
en Johan op bord 1 moet dan dus gewoon 
tegen de clubkampioen. Dat blijkt geen 
eenvoudige opgave. We kregen weer klop. 
Maar dhr Motjé en Jan van Lopik konden 
dit keer wel een punt meenemen. Er zit 
een duidelijk stijgende lijn in de uitslagen : 
2-6 
 
We hadden dan wel verloren maar ik voel-
de me op de terugweg wel prettig want 
had gescoord. En wel met een leuke partij. 
De Caro Kann die op het bord kwam heb 
ik al van vroeger op mijn repertoire. Dus 
tot zet 13 was gewoon in het geheugen 
graven. De stelling wordt lekker aanval-
lend en dat tegen een speler die voor een 
rustige Caro Kann kiest is dat een psycho-
logisch voordeel. 
Het is een lekkere aanvalspartij. Toen ik 
hem later nog een keer met de computer 
analyseerde kwamen er alleen nog wat 
betere zetten voor wit uit.   
 
 
 
  
Wit : Jan van Lopik 
Zwart : A. Oostrom 
1.e4 c6 2. d4 d5 3. Pd2 dxe4 4. Pxe4 Lf5 
5. Pg3 Lg6 6. h4 h6 7. h5 Lh7 8. f4 Pf6 9. 
Pf3 e6 10. Ld3 Lxd3 11. Dxd3 Pbd7 12. 

Ld2 Db6 13. 0-0-0 Pg4 14. Thf1 Dc7 15. 
Pe5 Pgf6 16. f5 
Een pionnetje telt niet in zo’n stelling. 
16…Pxe5 17. dxe5 
 WyyyyyyyyX 
xCaAaGeAcx 
xbBfAaBbAx 
xAaBaBdAbx 
xaAaAhHaHx 
xAaAaAaAax 
xaAaLaAjAx 
xHhHkAaHax 
xaAmIaIaAx VuuuuuuuuU 
17… Dxe5 18. fxe6 fxe6 19. Dg6+ Ke7 
20. Pf5+ 
Lf4 ! is nog beter maar Pf5 oogt toch wel 
leuker ik moest in ieder geval goed reke-
nen) 
20…exf5 21. Tde1 Pe4 22. Txf5 De6 23. 
Tf7+ Kd6 24. Lf4+ 
Flauw maar waar is dat 24. Lb4 Mat in 5 
geeft. 
24…Kd5 25. Td1+ 
En hier geeft Tf5 mat in twee. In de 
variantenbrij had ik alleen de damewinst 
gezien. 
1-0 
 
 
Individuele uitslagen: 
 
Ronde : 1 2 3 
J.P.Steenbergen  0 0 ½ 
E.van Briemen  0 0 0 
J.van Lopik  0 1 1 
J.L.Gebraad 0 0 - 
A.J.Dries  0 0 0 
F.Motje  0 1 ½  
P.Th.Jansen 0 0 0 
A.Putter              0 - ½ 
J.H.Haubenwallner    - 0 - 
J.B.P.Timmerhuis      - - 0 
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Ronde 1 
S.O. R’dam 6 - De IJssel 1 0 - 8 
J.P.Steenbergen- J.Evengroen 0 - 1 
E.van Briemen - P.te Lintelo 0 - 1 
J.van Lopik - R.Mandersloot 0 - 1 
J.L.Gebraad - F.Visser 0 - 1 
A.J.Dries - F.J.v/d Pavoordt 0 - 1 
F.Motje - A.Multem 0 - 1 
P.Th.Jansen - M.v/d Berg 0 - 1 
A.Putter - J.Eijgelaar 0 - 1 
 
Ronde 2 
P’drecht/Alb. 1-S.O. Rotterdam 6 6 - 2 
C.Brinkman - J.P.Steenbergen 1 - 0 
M.Smink - E.van Briemen 1 - 0 
A..Oostrom - J.van Lopik 0 - 1 
C.v. Meerkerk - J.L.Gebraad 1 - 0 
J.Pattinama - A.J.Dries 1 - 0 
C.Korteweg - F.Motje 0 - 1 
P.de Jonge  - P.Th.Jansen 1 - 0 
A.Moleman - J.H.Haubenwallner 1 - 0 

 
Ronde 3 
S.O. R’dam 6 - HZP/Schiedam 2 2½ - 5½ 
A.J.Dries - F.Groeneweg 0 - 1 
J.P.Steenbergen- H.de Valk ½ - ½ 
J.van Lopik - J.Brand 1 - 0 
E.van Briemen - A.G.der Kinderen 0 - 1 
J.Timmerhuis - C.G.Sloof 0 - 1 
F.Motje - F.Gerkema ½ - ½ 
P.Th.Jansen - C.Troost 0 - 1 
A.Putter - H.J.C.Slijt ½ - ½ 
 

 
   Klasse 2B   Mp Bp 
1. De IJssel 1   6  21½ 
2. Papendrecht/Alb. 1 6  16½ 
3. Shah Mata 2   6  15 
4. HZP/Schiedam 2  2  11 
5. CSV 4   2  9 
6. H.I.Ambacht 1  1  9½ 
7. Groenoord 4   1  9 
8. S.O. Rotterdam 6 0  4½ 

 
  
 

S.O. Rotterdam 7 

Joop Michel 

Na drie gespeelde wedstrijden in de derde 
klasse B, heeft het zevende 4 matchpunten 
en 15 bordpunten verzameld. De eerste 
wedstrijd tegen Nieuwerkerk a/d Ijssel 2 
was meteen de ongelukkigste in het rijtje. 
Jan Timmerhuis en Wim Heinen verspeel-
den volkomen onnodig een vol stuk en 
daarmee de partij. Zelf raakte ik in de ope-
ning tegen mijn gewoonte (mijn fouten 
volgen meestal in een later stadium) een 
pion kwijt, die ik daarna niet meer terug-
kreeg en die de partij besliste. Jan Schol-
ten ondervond dat regelmatig schaken een 
noodzaak is als je in de competitie wilt 
scoren. Fraaie overwinningen van Duro 
Mesic en Paul van Leeuwen en ook de 
remise van Hans Hofman (1ste bord) en 
Hans Christen, brachten de eindstand op 5-
3 in ons nadeel… 
 
Dan de thuiswedstrijd tegen WSV4: Weer 
met een viertal invallers liepen de zaken 
nu toch heel wat gunstiger. Hans Hofman 
hield samen met Jan Timmerhuis de stand 
aan de eerste twee borden in evenwicht, 
terwijl Duro en ik dit aan bord 3 en 4 hard 

verstoorden. Wim Heinen hield nu het 
hoofd koel en ook Brian Hieralal scoorde 
het volle punt. Paul van Leeuwen demon-
streerde met een fraaie remise dat hij best 
in dit team meekan. Het verlies van Arie 
van Rossum aan bord 6 was jammer, maar 
als goed excuus gold hier dat hij wel heel 
laat hoorde dat hij voor ons team spelen 
moest. 
  
Dan op naar Capelle aan de Ijssel. Hier 
was onze gastheer CSV 6. Een tegenstan-
der die wij al bij voorbaat vreesden. Vorig 
seizoen waren wij tamelijk kansloos ver-
slagen door WSV 4 en de schrik zat er nog 
goed in. Gelukkig konden wij nu eens aan-
treden in onze sterkste formatie. Wim 
Heinen ontbrak dan wel, maar dat werd 
aardig gecompenseerd door het meespelen 
van Fedor en Tomaslav, onze absolute top. 
Dat hebben ze in Capelle dan ook gewe-
ten. Aan het eerste bord stonden de stuk-
ken al heel snel weer in de beginstand. 
Fedor van Dongen demonstreerde een van 
zijn levensgevaarlijke varianten die zijn 
tegenstander in opperste verwarring en ons 
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het eerste punt bracht. Vlot volgt dan ook 
weer Duro Mesic die met een 100% score 
weer heel waardevol voor ons team is. 
Daarna druppelden de bordpunten gestaag 
binnen. Tomaslav Tudjman, Hans Hof-
man, Jan Scholten en de teamcaptain zor-
gen allen voor een vol punt. Jan Timmer-
huis maakt het niet te moeilijk op die vrij-
dagavond en deelt het punt. Alleen Hans 
Christen verliest maar hij heeft naar ik 
weet wel een heel geldige reden om niet in 
topvorm te verkeren. Een 6 ½ – 1 ½ over-
winning is fraai, maar toch moeten wij 
hier niet al te veel waarde hechten nu CSV 
6 wel een bijzonder zwakke indruk maak-
te. Met nog vier partijen te gaan zijn wij 
afhankelijk geworden van een misstap van 
Nieuwerkerk. Teams als Messemaker en 
Het Zwarte Paard die ook in de hoogste 
regionen meedraaien vinden wij nog te-
genover ons, dus hebben wij dat in eigen 
hand. Als Fedor en Tomaslav de tijd vin-
den om de laatste partijen mee te spelen, 
zijn wij zeker niet kansloos in 3B 
 
Persoonlijke scores na 3 wedstrijden: 
Fedor van Dongen  1 uit 1 
Tomaslav Tudjman  1 --- 1 
Hans Hofman   2 --- 3 
Jan Timmerhuis    1 --- 3 
Duro Mesic    3 --- 3 
Joop Michel   2 --- 3 
Jan Scholten   1 --- 2 
Wim Heinen   1 --- 2 
Hans Christen   ½ -- 2 
Paul van Leeuwen  1 ½ -2 
Brian Hiealal   1 --- 1 
Arie van Rossum  0 --- 1 

  

   15 – 24 
    
Ronde 1 
S.O . R’dam 7 - N’kerk ad IJssel 2 3 - 5 
H.Hofman - J.P.van Wageningen ½ - ½ 
J.Timmerhuis - J.H.Everaars 0 - 1 
J.C.J.Michel - W.v/d Wel 0 - 1 
J.M.Scholten - M.J.B.Steverink 0 - 1 
D.Mesic - G.'t Veld             1 - 0 
H.C.Christen - T.de Graaf            ½ - ½ 
W.Heinen - H.Laan 0 - 1 
P.v. Leeuwen - D.Hogerwerf 1 - 0 
  
Ronde 2 
S.O. Rdam 7 - WSV 4 5½ - 2½ 
H.Hofman - E.Hildebrand ½ - ½ 
J.Timmerhuis - A.v/d Starre ½ - ½ 
D.Mesic - A.Versluis  1 - 0 
J.C.J.Michel - H.van Erk 1 - 0 
P.van Leeuwen - G.L.Torenbeek ½ - ½ 
A.van Rossum - T.Wiersma 0 - 1 
W.Heinen - F.Draaisma 1 - 0 
B.Hieralal - D.J.van Offeren 1 - 0 

 
Ronde 3 
CSV 6 - S.O. Rotterdam 7 1½ - 6½ 
R.Schoemaker - T.Tudjman 0 - 1 
R.de Pater - F.van Dongen 0 - 1 
G.J.Slikke - H.Hofman 0 - 1 
Adriaan van Es  - J.B.P.Timmerhuis ½ - ½ 
B.Denic - D.Mesic 0 - 1 
M.Nederlof - J.M.Scholten 0 - 1 
A.Stoppelenburg - J.C.J.Michel 0 - 1 
Kashing Lui - H.C.Christen 1 - 0 
 
 
Klasse 3B   Mp Bp  
1. Nieuwerkerk ad IJ. 2 6  19½  
2. Messemaker 1847 5 6  14½  
3. HZP/Schiedam 3  6  14   
4. S.O. Rotterdam 7 4  15   
5. CSV 6   2  15½  
6. Groenoord 5   2  11   
7. WSV 4   0  7½   
8. Overschie 4   0  7    

 

S.O. Rotterdam 8 

Klasse 4A   Mp Bp 
1. Groenoord 6   7 18½ 
2. WSV 5   7 17½ 
3. Maassluis 2   5 15½ 
4. EBSV 3   4 12 ½ 
5. S.O. Rotterdam 8 1 3½ 
6. Schiebr/W.Regina 4 0 5 
 
S.O. R’dam 8 - Maassluis 2 0 - 6 
WSV 5 - Schiebr/W.Regina 4 5½ - ½ 
EBSV 3 - Groenoord 6 ½ - 5½ 

Correctie uitslag (was 1-5) vanwege overtreding art. 
30, lid 1(R. Ligtvoet, S.O. R'dam 8)  
 
Maassluis 2 - Groenoord 6 3 - 3 
S’/W.Regina 4 - EBSV 3 1 - 5 
S.O. R’dam 8 - WSV 5 3 - 3 
 
Groenoord 6 - Schiebr/W.Regina 4 4 - 2 
WSV 5 - Maassluis 2 4 - 2 
EBSV 3 - S.O. Rotterdam 8 5½ - ½ 
Maassluis 2 - Schiebr/W.Regina 4 4½ - 1½ 
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De kern van de fusie 

Henny Vijgeboom 

Het aloude Rotterdam (Kralingen) meende 
zich genoodzaakt te zien tot een fusie met  
S.O ’81, in dat jaar ontstaan uit de zielto-
gende verenigingen Spangen en Om-
moord. De kern, de beginselgedachte of 
het uitgangspunt, van de in september jl. 
beslechte fusie was en is helder. De club-
avonden van beide verenigingen werden 
op zijn mildst uitgedrukt maar matigjes 
bezocht, behoudens de elf O.K.-avonden 
van Rotterdam. S.O. kampte eveneens met 
het probleem, hoe het ook zijn best deed. 
De tijden en de mensen (hun belangstel-
lingen) veranderen en daar zullen heel wat 
clubs mee moeten leren leven, met “dank” 
aan de TV voor haar Champions League-
hysterie en andere beeldschermvervuilen-
de activiteiten, die het in vroeger jaren – 
vooral na de Max Eeuwe sensatie in 1935 
en nóg indrukwekkender de decennia na 
de Tweede Wereldoorlog – zo gezellige en 
dolenthousiaste clubleven heden ten dage 
zo lijken te verzieken. De pur sang schaker 
van nù is die teloorgang een paskwil. Hij 
wil schaken in een leuke ambiance. 
 
Oriëntaal 
Uit wat de fusievergadering van woensdag 
6 september ademde, kon gedistilleerd 
worden dat de gecombineerde besturen 
zich met hart & ziel dreigen op te maken 
voor “oriëntale” belevenissen. De avond 
werd vrij redelijk bezocht door de leden 
van de beide uit hun coma ontwaakte ver-
enigingen. Ongetwijfeld zal door anderen 
dan uw scribent in dit eerste door de bore-
ling anno 2000 samengestelde clubblad 
reeds uit de doeken zijn gedaan wat er zoal 
is besloten, besproken en (nog niet) defin i-
tief werd vastgelegd. De kinderziektes zul-
len wel overwonnen worden. Daar is even 
tijd en voornamelijk een deskundige wed-
strijdleider interne competitie voor nodig. 
Een iegelijk is van goede wil. 
 
Opperste jolijt 

Er heerste zowaar zo nu en dan een jolijt-
stemming en dat geeft moed, want zonder 
een prima voorzitter, een attente geheim-
schrijver, een alerte penningmeester, harts-
tochtelijk opererende teamleiders, een 
commissaris van op te bergen mat gezette 
koningen, met pils & jus d’orange veront-
reinigde borden en in elkaar gebeukte 
klokken, èn opperste vrolijkheid heeft 
een vereniging geen bestaansrecht. 
 
Gezakt… 
Zo zag de voormalige S.O.-crack Arthur 
Rongen zich zo ongeveer vier teams zak-
ken onder – gelukkig – de grootste hilari-
teit bij hemzelf… Blackmar- Diemer-
Dries heeft een afkeer van uitvluggeren. 
Hij wil liever een partij spelen “tot de klok 
valt”, waarop hem te verstaan werd gege-
ven dat hij die dan wel zelf moet oprapen. 
De zaal gierde en de voltallige besturen 
raakten opnieuw in een coma. Als het bij 
het minste of geringste al zò uit de hand 
loopt, dan voorspel in reeds in september 
2001 een fusieclub S.O.S.-Rotterdam… 
 
Vlaggenschip 
Hoewel alle schepen (teams) van onze 
vloot ons natuurlijk even lief zijn, zal het 
1ste team door zijn grootste vuurkracht naar 
verhouding iets meer aandacht trekken. 
Wij zullen er evenwel aan moeten wennen 
dat, zolang zich geen nieuwe sponsors aan 
de poort van “De Oriënt” melden, het uit-
gangspunt moeilijk het 19e landskampi-
oenschap kan zijn. Wellicht zelfs niet de 
play-offs (de bovenste vier teams na de 
reguliere competitie) of een – gezien de 
schaarse fnanciële middelen – verdienste-
lijke vijfde  of zesde  plaats in de meester-
klasse. Of wordt het met de beschikbare 
kanonniers, onder wie de vurige lands-
kampioene Zhao Qin Peng (Barendrecht) 
en de al even charmante uit de voormalige 
Sovjet Unie afkomstige en in Winschoten 
wonende Tea Lanchava, die in het gevecht 
om de vrouwentitel 2000 tweede  werd, 
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laveren om de degradatiezone (ver) uit het 
zicht te houden? Zoals gebruikelijk, kan 
ëën misslag twee of drie plaatsen op de 
eindranglijst schelen! 
 
Oppassen 
Omdat in de hoogste afdeling van de 
KNSB-competitie geen “zwakke teams” 
bestaan, blijft het oppassen. De punten 
(ëën of twee) zullen dan ook moeten wor-
den gescoord tegen Schaakstad (Ape l-
doorn), LSG (Leiden), SMB (Nijmegen) 
en Amstelveen. Ook tegen ESGOO (En-
schede) zijn we niet kansloos. Dat is (ver-
moedelijk) wèl het geval tegen Panfox I en 
II, HSG (Hilversum) en BSG (Bussum). 
Met zeven matchpunten zal terugkeer naar 

de eerste klasse vrijwel zeker worden 
voorkomen. 
 
Inspirator 
Met Joop Michel als captain (zeg maar 
Maarschalk in Oorlogsdienst) en inspirator 
zal het best wel weer lukken de veilige 
haven – tenminste de achtste plek – binnen 
te stomen. Bij een onverhoopte degradatie 
naar de eerste klasse, zal het een loodzwa-
re taak worden snel terug te komen in de 
meesterklasse. Steun Ons Rotterdam op de 
9 speeldagen, zowel bij de thuis- als de 
uitwedstrijden (waar dan ook in het land)  
met uw nadrukkelijke aanwezigheid, 
S.O.Rotterdammers! Het zal zeker helpen 
(voorzeggen verboden…) en hooglijk ge-
waardeerd worden. 

 
 

 

Kennismaking met de jeugdafdeling 

Barry van der Graaf 

De leden van de ‘Rotterdam’ tak zullen het 
zich misschien wel afvragen. Waar is toch 
die jeugdafdeling? Wat is het eigenlijk? 
En aangezien de meeste leden van de 
‘SO’81’ tak deze vragen ook niet kunnen 
beantwoorden, is het hoog tijd voor een 
korte kennismaking, zij het dan op papier. 
Een kleine terugblik; vroeger (van voor 
mijn tijd, dus misschien wordt ik zelf wel 
gecorrigeerd) bestond S.O. ’81 uit een se-
nioren- en jeugdafdeling op dezelfde 
avond. Eigenlijk gelijk aan de opzet op de 
meeste andere verenigingen. Op een gege-
ven moment werd echter duidelijk dat een 
doordeweekse schaakavond niet echt han-
dig is voor een jeugdafdeling. Huiswerk, 
vroeg naar bed en waarschijnlijk nog wel 
een aantal andere redenen zorgen ervoor 
dat er niet veel kinderen doordeweeks 
kunnen/mogen schaken. Met als gevolg 
een verhuizing naar de vrijdagavond. En 
dat is tegenwoordig nog net zo, de jeugd 
kan/mag doordeweeks niet en dus schaken 

ze op vrijdag. Hoewel het voor de jeugd-
afdeling op zich een goede zaak is, zorgt 
het wel voor de huidige situatie; het be-
staan van twee schijnbaar aparte vereni-
gingen. 
 
Wie, wat en waar 
De jeugdafdeling bestaat uit zo’n 40 kin-
deren en 8 begeleiders. Drie hiervan zijn 
trainers (die ook bij de senioren schaken), 
nl John Gebraad, Brian Hieralal en onder-
getekende, vier zijn ouders van schakers 
en Sep Haubenwallner assisteert bij het 
nakijken van alle schaakopgaves. Daarbij 
dient worden gezegd dat de drie trainers al 
een binding met de jeugdafdeling hadden, 
Brian en ik zijn gewoon blijven hangen en 
doorgegroeid van jeugdspeler naar trainer 
en John kwam binnenlopen met zijn doch-
ters en is sindsdien niet meer weg te den-
ken. Het ledental heeft een aantal jaar te-
gen de vijftig aangelegen, maar dit is met 
de huidige trainersstaf eigenlijk niet werk-
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baar en in de praktijk nivelleert het aantal 
schakers zich tot veertig. De clubavond 
van de jeugd is vrijdagavond. Er wordt 
van halfzeven tot halfnegen gespeeld in de 
Romeijnshof, een wijkgebouw aan de 
Stresemanplaats in Ommoord. U bent van 
harte welkom om een keertje binnen te 
komen lopen. 
 
Overstap naar de senioren 
De gemiddelde leeftijd van de schakers bij 
de jeugd ligt zeer laag. Vanwege allerlei 
oorzaken, waarvan de voornaamste de ver-
schillende speelavond is, haken veel oude-
re jeugdspelers af of stappen ze over op 
een andere vereniging. Ook voor komend 
seizoen verwacht ik nog geen nieuwe 
jeugdspelers bij de senioren. Hoewel dit 
probleem op zich geen eenvoudige oplos-
sing heeft, kan wel gesteld worden dat het 
gebrek aan trainingscapaciteit op dit mo-
ment een tweede grote oorzaak is. Het 
ontbreekt ons gewoon de tijd om ons in-
tensief met de oudere jeugdspelers bezig te 
houden. Met 40 jeugdspelers is de jeugd-
afdeling een van de grotere van de RSB. 
Het door/teruggroeien naar 50 jeugdleden 
is momenteel vanwege de (trai-
nings)capaciteit niet haalbaar. De overstap 
van de jeugd naar de senioren is op dit 
moment het enige echte knelpunt. Alhoe-
wel het jammer is om de betere jeugdspe-
lers te zien vertrekken, heeft het voor de 
jeugdafdeling weinig consequenties. Er 

komen elk jaar weer genoeg kinderen bij 
om het gat op te vullen. Voor de senioren 
is elke vertrekkende jeugdschaker echter 
een gemiste kans. Hieraan zal door de ver-
eniging, zowel jeugd als senioren, hard 
gewerkt moeten worden. Als u wat meer 
wilt weten over de jeugdafdeling kom dan 
gerust een keertje langs of spreek één van 
de trainers aan op woensdagavond. Ik 
hoop dat deze kennismaking een indruk 
geeft over de jeugdafdeling en hoop nog 
meer dat dit schrijven senioren kan inte-
resseren om een keer langs te komen. Al 
met al zijn we namelijk wel één vereni-
ging. 
 
 
 

 
 
 

Contributieverlaging ? 

Henny Vijgeboom 

Het RSB-orgaan De Spiegel telde in december 8 bladzijden, waarvan 2 ½  bladzijde maagde-
lijk wit. Dat is 32%. 
Is het misschien mogelijk de contributie van de verenigingen aan onze bond met dat percen-
tage te verlagen?  
 

Geheimen van Dp-D eindspelen 

Maarten de Zeeuw 
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Doordat zelden of nooit meer wordt afge-
broken is de interesse in theoretische eind-
spelen dramatisch teruggelopen. De moge-
lijkheden om ontdekkingen op dit gebied 
gepubliceerd te krijgen zijn gering. Begin 
1996 rondde ik een Engelstalig artikel af 
over Dp-D-eindspelen, dat nog steeds al-
leen in Duitse vertaling is gepubliceerd 
("Geheimnisse des Endspiels Dame und 
Bauer gegen Dame", Schach Report 1996 
No. 6 pp. 48-50, No. 7 pp. 50-55, en No. 8 
pp. 50-52). Begin 1997 volgde een Engels-
talig artikel over D-Tp-eindspelen. Beide 
naar mijn bescheiden mening baanbreken-
de artikelen werden onmiddellijk aange-
boden aan New in Chess Magazine, en 
enige tijd later ook aan Jaque en Gambito ; 
geen van deze bladen besloot tot publica-
tie. 
 
 
Secrets of the QP-Q-ending 
A few years ago the third volume appeared 
of John Nunn's endgame series "Secrets of 
Rook / Pawnless / Minor Piece Endings". 
In these pathbreaking books, which are 
wholly based on databases created by Ken 
Thompson, several five-men endings are 
hardly or not at all addressed by Nunn, e.g. 
two knights vs. pawns which was so aston-
ishingly accurately analyzed by Troitzky, 
the ending of bishop and knight vs. knight 
which is not so relevant for practice, and 
the ending of queen and pawn vs. queen 
which makes him exclaim: "Do these end-
ings exceed the limit of human compre-
hension in chess, or is it just that we need 
a Kepler to uncover the underlying laws 
governing these endings?" (p. 272). It is 
this latter gap which this (100% database-
proof) article endeavours to fill. 
 
1. The defending king is (or will be) 
posted in front of the pawn 
If the weaker side's king can be posted in 
front of the pawn it is in general a draw. 
The exchange of queens should not be 
feared because the remaining pawn ending 
is a draw. 
 
Alyokhin-Euwe, Berne 1932 
 

WyyyyyyyyX 
xLaAaAaAax 
xaMaGaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaHaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaFaAx VuuuuuuuuU 
 
White's king is posted "aggressively", yet 
this is insufficient to drive Black's king 
away. 
62 Qc8+ Ke7! 
After 62...Kd6? 63 Qe6+ Kc5 64 Qc6+ 
Black's king is driven away, and White 
wins. 
63 Qe6+ 
On 63 Qc7+ there follows 63...Ke8! 64 d6 
Qb5+ 65 Kc8 Qa6+ with a simple draw. If 
the whole diagram position would be 
shifted one file to the left the position 
would be won because there is no 
equivalent of 65...Qa6+. It is for similar 
reasons that in the QP-Q-ending a bishop 
pawns gives even better winning chances 
than the centre pawn. As in the RP-R-
ending, in the QP-Q-ending for both the 
stronger and the weaker side the "short 
side" is preferable to the "long side", 
because there the king finds more easily a 
shelter against checks. For a bishop pawn 
the short side is shorter than for a centre 
pawn, without this leading to space 
problems for the stronger side's king 
himself, as for a knight pawn. 
63...Kd8! 
The king should stay in front of the pawn; 
after 63...Kf8? 64 Kc7 he remains cut off 
along the e-file. 
64 Qd6+ Ke8 65 Qc6+ Kd8! 
Once again the only move, which serves to 
keep White's king on a distance. 
66 Qd6+ Ke8 67 Kc7 
Threatens to gain ground with 68 Qe6+ or 
68 Qc6+ followed by 69 d6. 
67...Qf7+! 
The only move. After 68 Kc8, Qf5+! 
keeps White's pieces on a distance. 
68 Kb8 Qd7 
The queen takes over the blockade. 
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69 Qe5+ Kf8 
Or the consistent 69...Kd8, e.g. 70 d6 
Qb5+ 71 Qxb5 stalemate. 
70 d6 Kf7 
½-½ 
A perfect defence by Euwe, although the 
crucial moves were not difficult to find. 
 
In relatively rare cases the stronger side 
can drive the weaker side's king out of the 
zone in front of the pawn or, if his king 
can also get in front or at least to the side 
of the pawn, liquidate to a won pawn end-
ing. An example of both strategies. 
 
H. Olafsson - Thorhallsson, Iceland 
1994 
 WyyyyyyyyX 
xAaAgAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAmLaFaAax 
xaAhAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
About the same position as in Alyokhin-
Euwe, but shifted one file to the left. The 
weaker side's king is slowly but surely 
driven away, a fascinating fight. 
102 Kb7! 
In case of optimal play White would win 
in 34 moves. 
102...Qf7+ 103 Kb6 Qe6 104 Kb7! Qf7+ 
105 Kb8 Qf4+ 106 Ka8 Qc7 
Now exactly the same configuration has 
emerged as in Alyokhin-Euwe after 
68...Qd7, but with all pieces shifted one 
square to the left. 
107 Qb6 Kd7 
Two moves more stubborn was 107...Kc8 
108 Qb5 Kd8 109 Qb8+ Kd7 110 Qb7. 
108 Qb7 
The crucial zugzwang situation. White 
threatens nothing, in particular not 109 
c6+ Kd6, but Black's king should first let 
go of c6. White's quickest win if he were 
to move would be the tempo move 1 Ka7, 
and after 1...Kd8 again 2 c6!. 

108...Kd8 109 c6 Qa5+ 110 Kb8! 
And now c7 can no longer be prevented. 
As said before in Alyokhin-Euwe ...Qa6+ 
would at this moment have simply drawn, 
but here this move has no equivalent. 
110...Qe5+ 111 c7+ Kd7 112 Qc8+ Kc6 
113 Qa6+ Kd7 114 Qa4+ Ke7 
 WyyyyyyyyX 
xAmAaAaAax 
xaAhAgAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAfAaAx 
xLaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
115 Kb7? 
The decisive error. White should first have 
improved the position of his queen with 
e.g. 115 Qc6, to use the queen at the 6th 
rank as a shield against vertical checks 
(compare the technique of "bridge 
building" in the Rp-R-ending, where this 
happens on the 4th or eventually 5th rank). 
Incidentally after 15 Qc6 Black can still 
defend himself for 18 moves. 
After the text move a situation has 
emerged in which to various squares for 
White's king one or two unique squares are 
connected on which Black's queen is to 
give check. For instance, b7 is linked to b1 
and b2, to b8 to b1 and b2 too, a8 to g2 
and h1, and a7 to f2 and g1. In other QP-
Q-ending Chéron has pointed out this 
theme of connected squares. 
115...Qb2+! 116 Ka7 Qf2+! 117 Ka6 
Qf6+ 118 Ka7 Qf2+! 119 Kb8 Qb2+! 
120 Ka8 Qg2+! 121 Ka7 Qf2+ 
½-½ 
Even the pendant of the last diagram 
position would in Alyokhin-Euwe still be 
a draw on account of a possible check on 
the (with a centre pawn too long) short 
side. Averbakh deems (the mirror image 
of) this position, which regularly occurs in 
practice, a win on account of (the 
equivalent of) 1 Qc4+ Ke7 2 Qb4+ Kf7! 3 
Qb3+ Ke7 4 Qa3+ Kf7! 5 Qb4 (White's 
queen has made a triangle) 5...Qc2+! 6 
Kd8 Qf5! 7 Qc4+ Kf8 8 Kc7, but wrongly 
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so. He overlooks or underestimates 
8...Qa5+! 9 Kc6 (9 Kb7 Ke7!) 9...Qa8+!. 
 
Cifuentes and De Zeeuw (Schach Report 
1996) 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAgAax 
xaAaAaAfAx 
xAaAaAaHax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaMaAx 
xAaAaAlAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
1 Kg4+! Kg8 
1...Ke7 fails to 2 Qa7+ Kf6 3 Qb6+ Ke7 4 
Qc7+ with mate on d8 or d6. More 
complicated but also losing is 1...Ke8, 
which after 2 Qe3+ Kf8 (2...Kd8 3 Qb6+ 
Kc8 4 Qe6+ Kd8 5 Kf5 and the exchange 
of queens on f6 or elsewhere is 
unavoidable) 3 Qf3+ Kg8 4 Qd5+ 
transposes to the main line. 
2 Qa2+! Kh8 
2...Kf8 3 Qa8+ Ke7 4 Qa7+ loses as 
indicated after 1...Ke7. 
3 Qa8+ Qg8 4 Qa1+! Qg7 5 Qh1+ Kg8 6 
Qd5+! Kh8 7 Qd8+ Qg8 8 Qf6+ 
The square that really matters. 
8...Qg7 9 Kg5 
And White wins the pawn ending after 
9...Qxf6+. After 9...Kg8 10 Qd8+ Qf8 
White can choose between 11 Qxf8+ and 
11 Qd5+ with mate on h7. 
This is a correction of a study by Neidze 
from 1980, in which the diagram position 
was shifted one file to the right, which 
enables White to win not only with 1 Kh4, 
but also by the dual 1 Kf4+. In the 
corrected version 1 Ke4? fails to 1...Kg8! 
2 Qa2+ Kh8 (takes advantage of the extra 
space), after which the winning method of 
the main line is impossible because Ke4 
blocks the diagonal h1-a8. 
 
If the weaker side's king threatens to enter 
the zone in front of the pawn the stronger 
side can, again like in rook endings, at-
tempt to cut him off. 

 
Reshevsky-Szabó, Dallas 1957 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaBgAx 
xAaAaAaFax 
xaAaAaAaAx 
xAaAmAaAax 
xaAaAaLaAx VuuuuuuuuU 
 
78...Qf4+? 
The decisive mistake. The simplest 
winning method was to cut off the white 
king with 78...Qe4, e.g. 79 Qg1+ Kh4 80 
Qh2+ Kg4 81 Qg1+ Kh3 and the white 
checks come to an end. Now White's king 
gets in front of the pawn. 
79 Ke2! 
The drawing move. After 79 Ke1? Qe3+ 
80 Kd1 Kg4 Black can recover his 
mistake. 
79...Qe4+ 80 Kf2! Kh4 81 Qd1 Qf4+ 82 
Qf3 Qh2+ 83 Kf1 f4 84 Qg2 Qg3 85 Qf2 
Kh3 86 Qe2 
½-½ 
 
 
2. The defending king directly behind 
the pawn 
In not so frequent cases the weaker side's 
king can draw in a zone directly behind 
the pawn. There he can attack the pawn 
and force it to make an untimely advance, 
or prevent that the opponent's king hides 
itself for the checks. 
 
Leow-Bammoune, Thessaloniki (ol) 
1984 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAmAaAaAx 
xAaHaGaAax 
xaLaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAfAaAx VuuuuuuuuU 
 
49 Kb5? 
Correct was e.g. 49 Qb4 winning in 40 
moves. 
49...Qf1? 
Black could draw by 49...Kd4! 50 Qb2+ 
(50 c5 Qe8+! 51 c6 Qb8+!) 50...Kd3! 51 
c5 Qe8+! and it is clear that White's pawn 
is too vulnerable. In the game there 
followed 
50 Qc2+ Kd4 51 Qd2+ Ke4 52 Qd5+ 
And although Black defended himself 
stubbornly he did not get a second chance. 
 
Cifuentes-Nijboer, Hilversum 1992 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAhAax 
xaAaAaAfAx 
xAaAgAaAax 
xaAaAaLaAx 
xAaAaAaMax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
68 Kh3? 
With the idea of ending the checks after 
68...Qh6+ by taking advantage of the 
position of Black's king on the 4th rank by 
69 Kg3. This would be the correct winning 
plan with Black's king on a4, b4 or c4, but 
not here. Correct was 68 Kf2 Qd2+ 
(68...Qh4+ 69 Kf1 or 69 Ke2) 69 Kg3, and 
in both cases Black's checks end without 
his queen already covering f8. 
68...Qh6+! 
And not 68...Ke5? 69 f7! Qh6+ 70 Kg4!, 
after which White's king advances and can 

support the pawn: 70...Qg7+ 71 Kh4 Qf8 
72 Kh5 Ke6 73 Kg6! and White's king 
occupies a short of "sniper's position" 
occurring frequently for bishop and knight 
pawns: due to the short distance separating 
them Black's heavy artillery (Qf8) cannot 
lash out at the White king. 
69 Kg3 
Now White's king cannot advance further: 
69 Kg4 Qg6+! 70 Kh4 Qh6+!. 
69...Ke5! 
The difference between d4 on the one 
hand and a4, b4 or c4 on the other: Black's 
king can directly attack the pawn. 
70 f7 Qf8! 
And not 70...Qg7+? 71 Kh4!, again 
leading to the variation 68...Ke5?. Now 
71...Ke6 can be prevented no longer. 
½-½ 
 
While drawing zones in front of the pawn 
have a permanent character, eventual 
drawing zones directly behind the pawn 
are non-permanent, which naturally results 
from the walking direction of the pawn. 
On such a drawing zone it is impossble to 
base a long term strategy. 
 
 
3. Drawing zone in the remotest corner 
The most important result of our research 
is that for the knight and rook pawn (but 
not for the centre and the bishop pawn, as 
suggested by various authors) there is a 
drawing zone situated around the corner 
square remotest from the promotion 
square, which gradually shrinks the further 
the pawn advances. 
As for the knight pawn the importance of 
the remotest corner square was already 
pointed out by Chéron and by Pachman. 
Chéron (Vol. IV, p. 40) explicitly restricts 
himself to examples with a White pawn on 
g7 and the Black king on the squares a1, 
a2, b1 or b2, because "that is his best de-
fensive position in case he has no pros-
pects to attack the pawn." Which is fully 
correct; still lacking is the perception that 
the zone around a1 gradually contracts, 
because Chéron like all other authors re-
stricts himself to positions where the pawn 
has already reached the 7th rank. The 
same limitation applies for Pachman, who 
says that "with the white pawn at g7 Black 
should place his king near the corner 
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square, at a1 or a2; if the king stands 
somewhere else White can force the win." 
However, there is hardly any reason to 
stress a2 at the cost of b1. 
Below a game fragment showing the cru-
cial importance of the square a1. 
 
Bogoljubow-König, Vienna 1922 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAmx 
xaAaAaAhAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAfAaAaAx 
xAgAaAaLax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
88...Ka1! 
The only move. In his comments to 
Botvinnik-Minev, Amsterdam (ol) 1954 
[cf. Chéron III p. 142, 169] Botvinnik 
pointed out the princ iple that White in 
order to win should place his king on the 
same rank as the Black king, or one rank 
higher (if checks come from below) or 
lower (if checks come from above), to be 
able to ward off all checks by a counter-
check. It should be added that for the 
knight pawn this "rank lower" is crucial 
for the success of the strategy, and that 
with Black's king on the 1st rank White 
should adopt a different winning strategy, 
not mentioned by Botwinnik, but 
completely analogous, namely placing his 
king on the same file as the Black king, or 
for a knight pawn, basically on the line to 
the left of the Black king (e.g. a8 or a3). 
This explains why 88...Ka1 is the only 
move. All this can be illustrated by the 
following variations which apart from one 
moment are optimal: 
1) 88...Ka3? 89 Kh7 Qd3+ 90 Kh6 Qe3+ 
91 Kh5 Qe8+ 92 Kh4 Qd8+ (92...Qg8 
lasts 2 moves longer but is in principle a 
concession) 93 Kh3 Qc8+ 94 Kh2 Qg8 
(now forced) 95 Kg1, followed by check 
on the g-file, check on the f-file and Qf8; 
2) 88...Kb1? 89 Kh7! Qc7 (the only move; 
now White first brings his queen to the 

crucial square d4) 90 Qg1+ Ka2 91 Qd4 
(because White made a silent move 
Black's king could still switch for one 
time) 91...Kb1 (now the marching route of 
White's king is fixed: to the a-file. Black 
must continuously give check, in view of 
the promotion threat he has never time to 
put his king back on a2. The only moving 
pieces are White's king and Black's queen; 
for that reason a strategy can be based on 
the Black king's position, which has a 
semi-permanent character. White's queen 
should, once she has reached d4, not 
interfere too quickly before her king has 
reached his destination - here the a-file, 
elsewhere the 1st rank) 92 Kg6 Qc2+ 93 
Kf6 Qc6+ 94 Kf5 Qf3+ 95 Ke5 Qg3+ 96 
Kd5 Qg5+ 97 Kc6 Qg6+ 98 Kb5 Qg2 99 
Kb6 Qg6+ 100 Ka5 Qf5+ 101 Kb4 Qg6 (a 
well-known diagram position from 
Averbakh; he gives here the unprincipled 
102 Qe5 followed by walking to the pawn, 
which is 2 moves slower) 102 Qd7 Qe4+ 
103 Ka5 Qe1+ 104 Ka6 Qg3 105 Qf7 
Qd3+ 106 Ka7 Qa3+ 107 Kb7 Qb4+ 108 
Ka8 Qa3+ 109 Qa7 and wins. 
Therefore Black's king withdraws in the 
corner, like a boxer minimizing his 
vulnerability by withdrawing in a corner 
of the ring. In the game Bogoljubow 
attempted to bring his king back to the 1st 
rank, but this strategy fails in the absence 
of a square g0 to 25 consecutive checks. 
89 Kh7 Qd3+ 
Or 89...Qc2+ (a stalemate trick which 
incidentally does not explain the essential 
importance of the square a1) 90 Qg6 
Qh2+! 
90 Kh6 Qd6+ 91 Kh5 Qe5+ 92 Kh4 
Qf4+ 93 Qg4 Qh6+ 94 Kg3 Qe3+ 95 Kg2 
Qd2+! 96 Kf3 Qd3+ 97 Kf2 Qd2+ 98 
Kf1 Qc1+ 99 Ke2 Qc2+ 100 Ke3 Qc3+ 
101 Ke4 Qc4+ 102 Kf5 Qf7+ 103 Ke5 
Qe7+ 104 Kd5 Qf7+ 105 Kc6 Qf6+! 106 
Kb5 Qb2+! 107 Kc4 Qa2+ 
But not 107...Qc1+? 108 Kd5! Qh1+ 109 
Kd4 with a checkless position. 
108 Kc3 Qb2+ 109 Kd3 Qb1+ 110 Kd2 
Qb2+ 111 Ke1 Qc3+ 112 Kf2 Qd2+ 113 
Kf3 Qd3+ 114 Kf4 Qd4+ 
½-½ 
 
It was the brilliant merit of Averbakh to 
perceive that White is winning if with the 
pawn on g7 he can bring his queen to the 
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crucial square d4 (like in variation 2 
above), where she keeps Black's king out 
of the corner, protects pawn g7, and occu-
pies a beautiful central position. It should 
be noted that Black, if his king timely re-
ports in the remotest corner, can always 
prevent the combination of queen at d4 
and pawn at g7. 
The mentioned advantages of d4 all apply 
for the square e5 too, which however does 
not like d4 guarantee the win because 
there the queen leaves the square f2 unpro-
tected, due to which in the following posi-
tion White's king is not able to move to the 
1st rank in order to take advantage of 
Black's king position by a cross-check. 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaFaAhMx 
xAaAaAaAax 
xaAaAlAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xGaAaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
1...Qh3+ 2 Kg6 Qg4+ 3 Kf6 Qf3+! 
3...Qh4+? loses immediately: 4 Kf7! Qf2+ 
(4...Qh7 5 Qe6+ and 6 Kf8) 5 Ke8 with a 
direct win. 
4 Kg5 Qg2+! 5 Kh4 
Of course not 5 Kf4 Qf2+ 6 Ke4 Qe2+ 7 
Kf5 Qh5+ with a well-known drawing 
mechanism known as "star checks", which 
pccurs only with the stronger side's queen 
at a centre square or at the edge of the 
board. 
5...Qh1+ 6 Kg3 Qg1+! 7 Kh3 Qf1+! 8 
Kh2 Qf2+! 
And in the corner around h1 White 
achieves nothing. 
With the king at b1 Black should save 
himself in the diagram position with 
1...Ka2!, but the checks 1...Qd3+ or 
1...Qh3+ lose, because due to possible 
cross-checks at g6 and f5 Black's queen 
can be forced to the unfavourable square 
c7, after which White's queen can occupy 
the crucial square d4, e.g. 1...Qh3+ 2 Kg6 
Qg4+ 3 Kh6 Qh4+ 4 Qh5 Qf4+ 5 Kh7 

Qc7 6 Qd1+ and 7 Qd4, or 1...Qd3+ 2 Kh6 
Qd2+ 3 Kg6 Qg2+ 4 Qg5 Qc6+ 5 Kh7 
Qc7 6 Qg1+ and 7 Qd4. 
By the way these examples with the queen 
at e5 indicate that in the QP-Q-ending cen-
tralisation of the queen is in itself not a 
decisive factor. 
 
Absolutely incorrect is the opinion, found 
in the older literature, that as regards the 
position of Black's king "practice" [sic] 
"has shown, that a4 and a5 are the best 
squares" in case of a knight pawn. This 
opinion is based on theoretical analyses by 
Keres of 25 positions that could have re-
sulted from the game Botvinnik-Ravinsky, 
Moscow 1944, and which can be found in 
Chéron III Nr. 1655-1679. In all these po-
sitions Black is lost while his king is 
posted at a4 or a5. However in 19 of these 
25 cases there is a drawing zone in the 
corner around a1 (in the 6 remaining posi-
tions Black's queen is placed passively at 
g8 or White's queen is at the diagonal a1-
h8). In none of these cases there is a draw-
ing zone around a4 and a5. Keres' recom-
mendation that the Black king in "certain, 
special" positions should be held at a4 is 
therefore totally wrong; at a4 the king is 
never strategally better placed than at a1, 
a2 or b1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botvinnik-Minev, Amsterdam (ol) 1954 
 



 Rotterdamchess, jaargang 20, nr. 1, januari 2001 Pagina 37  

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaLax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaBaAax 
xaAaAaAaMx 
xAgAaAaAax 
xaAaAaAhAx 
xAaAaAaAax 
xfAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
A famous fragment, discussed by Botvin-
nik, Euwe, Pachman etc. 
 
56 Qg4+?! 
Pointless. Black gets an extra tempo to 
move to the safe corner, but does not use 
it. 
56...Ka5?! 
Simpler is 56...Kb3 57 Qxe6+ Kc2 or 
57...Kb4, or 56...Ka3 57 Qf3+ 
("particularlyl dangerous for Black") 
57...Kb4!. 
57 Qxe6 Qh8+ 58 Kg6 Qc3 59 g4 Qd2 60 
g5 Qd4? 
Now it was time to move to a1 by means 
of 60...Kb4 or 60...Ka4. In this position 
with the black queen at d2 Black draws if 
his king can anter either of two drawing 
zones: a zone round the remotest corner 
square (bordered by a1-a5-d2-d1) and a 
zone directly behind the pawn (the squares 
f4, g3 and h4). 
61 Qf5+? 
"Now White needs the Black king again at 
the 4th rank", according to one 
commentator. In fact White returns the 
decisive tempo to Black. White could win 
by 61 Kh7! Qh4+ 62 Qh6! or 61...Kb4 62 
g6!. 
61...Ka4 
The only alternative was 61...Kb4. 
62 Kh5 Qh8+ 63 Kg4 Qh1? 
The drawing zone in the remotest corner 
had already shrunk to the squares a1, a2, 
a3, b3 and c1. Correct was therefore only 
63...Kb3 or 63...Ka3, heading for a1, or 
the more risky 63...Qd8 64 g6 Ka3!. 
64 Qf4+(!) 
Driving Black's king away from a1 by 
cleverly using the exchange possibility at 
f3. 

64...Ka5 65 Qe5+ 
But this is risky again. Normal is 65 g6. 
65...Ka4 66 g6?! Qd1+ 67 Kg5 Qd8+ 68 
Kf5 Qc8+ 69 Kf4 Qc1+ 70 Qe3 Qc7+ 71 
Qe5 Qc1+ 72 Kf5 Qc8+ 73 Kg5 Qd8+ 74 
Qf6?! 
According to Botvinnik the only winning 
move, but in fact the slowest from among 
all winning moves. Botvinnik analyses 74 
Kh6? Qh4+! 75 Kg7 Qh3?, but 75...Ka3! 
draws. 
74...Qd5+(!) 75 Qf5! 
All other moves only draw, e.g. 75 Kf4? 
Qd2+! 76 Kg4 Qg2+! and White can only 
escape from the checks by blocking the 
pawn at g7 or g8 (77 Kh5 Qe2+; 77 Kf5 
Qf3+ 78 Ke6 Qc6+ 79 Kf7 Qd7+ 80 Qe7 
Qf5+). 
75...Qd8+ 76 Kh5 Qe8(!) 77 Qf4+? Ka5? 
The drawing zone existed here of the 
squares a3, a2 and b1 (but not a1 or b2, 
because then White could play Qd4+ with 
gain of tempo, after which g6-g7 cannot 
be prevented). So the saving move was 
77...Ka3!. However Black has read Keres 
and moves here as well as at the 56th, 64th 
and 79th move the king consistently back 
and forth between a4 and a5 (cf. 
Ljubojevic-Unzicker, Milan 1975 and 
many other games). 
78 Qd2+ Ka4 79 Qd4+(!) 
Enters the crucial square d4. Now for 
Black's king there is no drawing zone 
anymore. 
79...Ka5 80 Kg5 Qe7+ 81 Kf5 Qf8+ 82 
Ke4 Qh6 83 Qe5+ Ka4 84 g7 Qh1+ 85 
Kd4 Qd1+ 86 Kc5 Qc1+ 87 Kd6 Qd2+ 
88 Ke6 Qa2+ 89 Qd5 Qe2+ 90 Kd6 
Qh2+ 91 Kc5 
1-0 
On the basis of this game it has been sug-
gested that the ending of queen and g-pion 
vs. queen is generally won: an example of 
induction based on one single observation. 
The number of 5 decisive mistakes is 
rather reasonable for a case with a knight 
pawn. The record, as far as we are aware, 
was established in Pachman-Gligoric, 
Moscow 1947, in which in the QP-Q-stage 
half a point was given away 17 times. 
 
For the bishop and centre pawn there is no 
drawing zone in the remotest corner, be-
cause the stronger side's king has suffi-
cient space to the short side of the pawn to 
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force the win, and therefore does not have 
to walk to the 1st rank or a-file in order to 
apply Botvinnik's principle. For the knight 
pawn this may occassionaly be true, but 
for the rook pawn there simply is no short 
side, which makes the principle of Botvin-
nik the only (but far from powerless) sys-
tematic potential winning method. For the 
rook pawn we do not know references in 
which this is formulated approximately 
correctly. Batsford Chess Endings p. 409 
says that the optimal position of the king 
depends on how far the pawn has ad-
vanced, and that for a pawn at a7 opinions 
vary between e1, f1, g1, h2, h3 and h4. So 
the most important square, h1, is not men-
tioned. Pachman states that a win is possi-
ble only in exceptional cases. Though in-
deed drawing chances are greatest for a 
rook pawn (for instance all positions in 
which the rook pawn did not advance fur-
ther than the 2nd or 3rd rank and the 
weaker side has the initiative are always 
drawn), this is certainly incorrect: if the 
weaker side's king is sufficiently remote 
from both the queening square and the op-
posite corner square (i.e. near one of the 
two remaining corner squares), winning 
chances are very real. 
 
 
4. Winning technique with the pawn at 
the 7th rank 
The winning method advocated by Aver-
bakh and Euwe for the centre and bishop 
pawn is placing the queen behind the pawn 
(compare Tarrasch' rule in rook endings) 
and moving the king back to the first rank. 
If Black's king finds himself on the 1st 
rank it should first be driven away from 
there by a horizontal check, otherwise it 
does not work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day - Bisguier, Lone Pine 1979 
 

WyyyyyyyyX 
xMaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAfAax 
xaLaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAgAx 
xAaAaAbAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
105 Qb8+ Qf4 106 Qg8+ Qg4 107 Qb8+ 
Kg2 108 Qb2 
All White's moves are forced. 
108...Qg8+ 
Not the shortest winning strategy, but the 
simplest one. 
109 Ka7 Qf7+ 110 Ka8 Qf8+ 
The check we mentioned. 
111 Ka7 Kg3 112 Qe5+ Kg4 113 Qe4+ 
Kg5 114 Qg2+ Kh6 115 Qh3+ Kg7 116 
Qf1 Qf7+ 117 Ka8 Kf8 118 Kb8 Qe8+ 
119 Kc7 Qe1 
and after some moves White resigned. 
 
Yet it can often be done in a simpler way. 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaFaHmAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xgAaAaAaAx 
xAaAaAlAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
Euwe [Praktische Schaaklessen 4 p. 224] 
gives here 
1 Kg6 
Wins in 10 moves 
1...Qd6+ 2 Kg5 Qe5+ 3 Kh4 Qe7+ 4 Kh3 
Qd7+ 5 Kg2 
And wins, with various side variations. It 
is an unnecessary round-about method: 
White wins in 4 moves with 1 Qc5+, 
followed by 2 Kf6 Qd8+ 3 Ke6 and 4 f8Q. 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAmAax 
xaAaAhAaAx 
xAaAfAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAlAaAx 
xAgAaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
Here Euwe [Praktische Schaaklessen 4, 
same page] gives 
1 Kf7 Qc7 2 Kf6 Qc6+ 3 Kg5 Qg2+ 4 
Kf4 Qh2+ 5 Kf3 Qh3+ 6 Kf2 Qh2+ 7 
Kf1 Qh1+ 8 Qg1 Qe4 
And now 9 Qg2+ exchanging queens 
would be easiest. Again there is a much 
simpler method: 1 Kg7 Qc7 (1...Qd7 2 
Qe5+ and 3 Kf8) 2 Qd4+ and 3 Kf8; or, at 
the 2nd move of Euwe's line, again 2 
Qd4+ and 3 Kf8. 
 
In both positions a pawn was pinned hor i-
zontally at the 7th rank, with Black's 
queen at the long and White's king at the 
short side. There is only one such pin 
which really holds in the long term, 
namely with Kh7, p. g7 vs. Qd7, provided 
Black's king is placed at a1 (eventually 
a2/b1). 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAfAhMx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaLax 
xgAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
1...Qd7! 
The only move: Black prevents White's 
queen coming to d4, as after 1...Qc7? 2 
Qg1+ Ka2 3 Qd4, winning. Directly losing 
is 1...Qa7?? 2 Qf1+ Ka2 (2...Kb2 3 Qf6+ 
and 4 Kh8) 3 Qc4+ and 4 Kh8 and wins. 
After 3...Ka3 4 Kh8 Qb6/e3 White should, 

by the way, still avoid 5 g8Q?? Qh6+ with 
a drawing pattern already discovered by 
Lolli, which is possible if Black's king 
finds himself in one of the two triangles 
a3-a6-d6 and c1-f1-f4. This resource never 
has practical significance, because the 
critical square (h6) can be simply covered 
(here with 5 Qc1+ or 5 Qa6+ 
respectively). 
2 Kh6 
2 Kh8 Qd4! 
2...Qd6+ 
(or 2...Qe6+) and White does not escape 
from the check avalanche. 
 
In case of a horizontal pin of a knight 
pawn where the weaker side's queen is 
separated by one square from the pawn she 
pins (Kh7, p. g7 vs. Qe7) White wins im-
mediately if he can check at d4 or f4 (in 
both cases followed by Kh8) or at d5 (fol-
lowed by 2 Kg6 Qe8+ 3 Kf6) or at c6 (fol-
lowed by 2 Kg6 Qd8 3 Kf7; the most 
ironic line, White's king drives back 
Black's queen). White is able to force a 
check on one of these squares; the role of 
f4 is marginal in the process. 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAfAhMx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAlx 
xgAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
1 Qg1+ Ka2 
1...Kb2 is of course met by 2 Qd4+. 
2 Qf2+ 
Because Black's queen controls the e-file 
White's queen cannot continue her 
zigzagging approach. From f2 she jumps 
across the e-file towards b6 and zigzags at 
the a- and b-file before making another 
jump towards the d-file with its adiacent 
squares d4 and d5. 
2...Kb3 
2...Ka3 3 Qf8; 2...Kb1 3 Qf1+ Kb2 4 
Qb5+ Ka3 5 Qd3+ and check at d4 or d5; 
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4...Ka1 5 Qa4+ Kb1 6 Qd1+ and check at 
d4 or d5. 
3 Qb6+ 
The silent move 3 Qf4 would be one move 
quicker here. 
3...Ka2 
3...Ka3 4 Qa5+ Kb2 5 Qd2+ 
4 Qa5+ Kb1 5 Qb5+ Ka1 6 Qa4+ Kb1 7 
Qd1+ 
Winning. 
 
The Batsford-edition of Averbakh (p. 68) 
mentions all four critical squares; in the 
newer Pergamon-edition remarkably only 
d4 and d5 are still mentioned. If the position 
is shifted one or two files to the left, the 
critical squares are shifted as well. In, for 
instance, a position with Kg7, p. f7 vs. Qd7, 
checks on b6, c5, c4 or e4 are immediately 
decisive. 
 
Kotov - Suetin, semifinal ch. USSR, Er-
evan 1955 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaFaHmAx 
xLaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAgAaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
A good example of bad technique. White 
can win directly with 69 Qb6+, followed 
by 70 Kf6 Qc8 71 Ke7 and 72 f8Q. 
69 Qe2+?! Ka1 70 Qe4?! 
White still could return to the straight path 
by 70 Qa6+. 
70...Qc7 
After this move White cannot win by 
checks alone. His king is to utilize the 
space at the h-file. 
71 Qe1+ Kb2 72 Qd2+ Kb1 73 Qd3+ 
1-0 
Black resigns, because it seems that every 
move is met by the immediately decisive 
74 Kg8. But after 73...Ka1(!), 74 Kg8?! 
drifts not less than 10 moves away from 
the optimal win (74 Qa6+(!) winning in 9) 

on account of the resource 74...Qb8+ 75 
f8Q? (75 Kh7 winning in 18) 75...Qb3+! 
and stalemate. 
 
With Black's queen at the promotion 
square White's king can often like a sniper 
hide himself in the direct environment; the 
short distance which separates him from 
Black's "heavy artillery" perfectly safe-
guards him against checks. 
 
Donchev-Nikolov, Bulgaria 1987 
 WyyyyyyyyX 
xAaFaAaAax 
xaAhAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAmAlAaAx 
xAaAaAaAgx 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
78 Kb6(!) 
A standard winning method for a bishop 
pawn, when the short side is sufficiently 
long for White's king, but just too short for 
Black's queen. If the whole position is 
shifted one file to the right Black would 
still have an anoying check at a8; now he 
is completely powerless. 
78...Kh3 
Or 78...Kg4 79 Qe4+ followed by 80 Qc6, 
81 Ka7 and 82 Qb7. 
79 Qc3+ 
One move quicker is 79 Ka7 followed by 
80 Qe4+ and 81 Qb7. 
79...Kg4 80 Qc6 
80 Ka7 is equally quick. 
80...Kh3 81 Ka7 
Again followed by 82 Qb7. 
1-0 
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Averbakh 1962 WyyyyyyyyX 
xAaAaFaAax 
xaAaAhAmAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaLaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaGaAx VuuuuuuuuU 
White threatens to win here with a check 
at the d-file followed by Qd8, a check at 
the f-file followed by Qf8/f7, or by Qe6 
followed by Qf7. Black still tries a 
powerless pin: 
1...Qd7 
Now Averbakh gives the line 
2 Kf8 Qd6 3 Kf7 Qd7 4 Kg7 Qa7 5 Kh8 
Qa1+ 6 Kh7 Qa7 7 Qf3+ Kg1 8 Qf7 
In which White's king again utilizes the 
space at the short side, but simpler is at the 
2nd or 4th move Qf4+, followed by Kf8. 
 
5. Forced exchange of queens  
If the weaker side's king cannot enter the 
drawing zone in front of the pawn it may 
happen that the strongest side is able  to 
exchange queens by force. When these 
combinations occur always the stronger 
side's king is placed centrally, while the 
weaker side's queen is posted at the edge 
of the board. A more precise characteristic 
of these positions cannot be given; often 
they seem to happen "out of the blue." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Löwenfisch-Pavlov, 1st USSR ch., Mos-
cow 1920 

WyyyyyyyyX 
xAaLaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAmAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaGaHax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaFaAx VuuuuuuuuU 
65 Qc2+ Ke3 66 Qc3+ Ke4 67 Qe5+ 
1-0 
Sometimes the pawn does not play any 
role in bringing about the exchange of 
queens. Here it is different: after 65...Kf4 
(65...Kd4 66 Qc5+!) White has to rely on 
66 Qf5+, enabled by pawn g4. If the pawn 
is placed not on g4 but a2 there is an en-
tirely different combination: 
1 Qe8+! 
1 Qc2+? Kf4! 
1...Kd4 2 Qe5+ Kc4 3 Qc5+ 
And White takes advantage of the pawn's 
control of b3. 
With the pawn at a3 in stead of a2 
everything becomes different again: 
1 Qb7+! Ke3 
After 1...Kd4 2 Qb2+! (2 Qb4+? Qc4!) 
2...Kc4 (2...Ke3 3 Qc3+ Ke4 4 Qe5+ 
transposes to the main line) 3 Qb4+! 
White takes advantage of his control of b4. 
2 Qb3+! Ke4 
2...Kd2 (2...Qd3+ 3 Qxd3+ Kxd3 4 Kc5!) 
3 Qb2+! Ke3 transposes to the previous 
line. 
3 Qd5+ Ke3 4 Qg5+ Kd4 5 Qc5+ Ke4 6 
Qe5+ 
Winning. 
Finally a pawn at h2 (h3, h4) does not con-
trol any significant square, but White must 
avoid, in a way which again is different, 
that Black's king eliminates the pawn after 
the exchange of queens: 
1 Qb7+! Ke3 
1...Kd4 is met not by 2 Qb2+? Kc4! but by 
2 Qb4+! Ke3 3 Qc3+ Ke4 4 Qe5+!. 
2 Qb3+! Ke4 3 Qd5+ Ke3 4 Qe5+ 
Not 4 Qg5+? Qf4+! drawing. 
4...Kd2 5 Qb2+! Ke3 6 Qc3+ Ke4 7 
Qe5+! 
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Ivkov-Kozomora 
Sarajevo 1967 
 WyyyyyyyyX 
xAlAaAaAax 
xaAaMaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAgAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaHaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAfAx VuuuuuuuuU 
 
58...Kf5 59 Qf8+(!) Ke5 60 Qd6+ Kf5 61 
Qe6+ Kf4 62 Qf6+ 
1-0 
Here the pawn makes the square e4 inac-
cessible. A pawn at f3 would have the 
same effect. 
 
Seirawan-Alburt, ch. USA 1984 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAlx 
xaAaAaAaAx 
xBaAaAaAax 
xaAaGaMaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAfAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
Black forces a check at e5. A similar com-
bination was already reported by Von der 
Lasa [Bilguer's Handbuch p. 907]. The 
pawn could have been nearly anywhere. 
63...Qc2+ 64 Kg5 Qg2+ 65 Kf4 Qe4+ 66 
Kg3 Qe5+! 67 Qxe5+ Kxe5! 68 Kf3 
Kd4! 
0-1 
 
 
 
 
 
Yakovich-Kanstler, Uzhgorod 1987 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAlAaAfx 
xaAaAmAaAx 
xAaHaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAgx 
xaAaAaAaAx VuuuuuuuuU 
 
68...Qg5+(?) 
By 68...Qe3+ Black could have provided 
resistance for 34 moves. Now White 
carries out a 10 moves deep combination 
leading to the exchange of queens. 
69 Ke6+(!) 
Now White can bring about a check at d5, 
e5, f5 or f6 (or, at one of both last squares, 
pin Black's queen if Black's king would go 
to h4 or h5). 
69...Kg1?! 
Six moves more stubborn was 69...Kh3 70 
Qd3+ Kh2 71 Qe2+ Kh3 (71...Kg1 72 
Qe1+ Kg2 transposes to 74...Kg2) 72 
Qf1/f3+ Kh2 73 Qf2+ (now 73...Kh3 can 
be met by 74 Qf5+) 73...Kh1 74 Qe1+ 
(taking distance again) 74...Kg2 75 Qe4+ 
Kg1 76 Qd4+. 
70 Qd4+ 
1-0 
In bringing about the exchange of queens 
the pawn did not play any role; it could 
have stood at e.g. a2 as well. With the 
pawn a3 however Black could have 
reached a draw due to 1 Ke6 Kh3! 2 Qd3+ 
Kh2! 3 Qe2+ Kh3 (or 3...Kg1) 4 Qf1+ 
Kh2! 5 Qf2+ Kh1! 6 Qe1+ Kg2! 7 Qe4+ 
Kf2! 8 Qf5+ Qxf5+ 9 Kxf5 Ke3 and the 
pawn is lost because the square b3 is not 
controlled. 
 
The length record for this sort of combina-
tion is (it seems) 19 moves. 
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WyyyyyyyyX 
xLaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaMaAax 
xhAaAaAaAx 
xAaAaAaGax 
xaAaAfAaAx VuuuuuuuuU 
 
A variation of a sort published computer-
print by Roycroft. The only thing which 
matters is forced exchange of queens, and 
never and no way the advance of the pawn 
to a4. As Black's king is already in the 
strategically optimal corner it would be 
completely drawn without the tactical re-
source of exchanging queens. White's 
pawn could have been at many places, e.g. 
b3. 
1 Kf4+! Kh2 2 Qh8+! Kg2 3 Qg8+ Kh2 
4 Qh7+ Kg1 5 Qg6+ Kh2 
Continuously Black must avoid the 
exchange of queens at e4, e3 or g3. 
6 Qh5+ Kg1 7 Qc5+ Kh1 8 Qd5+ Kg1 9 
Qd4+ Kh2 10 Qe5 
A first ambush. 
10...Qd1 
10...Qg3+ 11 Ke4! Kh1 (the stalemate 
resource) 12 Qh5+ etc.; 10...Qf2+ 11 Ke4! 

11 Ke3+! 
And not 11 Kg5+? Kg2! 12 Qe4+ Qf3! 
and the pawn ending is drawn. (With 
White's pawn at a2, which is Roycroft's 
position, this ending would be already 
winning, because Black's king does not 
have the square b3; cf. Yakovich-
Kanstler.) 
11...Kh1 12 Qe4+ Kg1 13 Qd4 
Another ambush, and again Black's queen 
mut keep protecting squares like f3 and e2. 
13...Qh5 
Now the whole positions has been 
mirrorred in the diagonal a8-h1, and the 
mirror image of 11 Kg5 wins: 
14 Kd2+ Kg2 
14...Kh2 15 Qf2+ Kh3 16 Qe3+ Kh4 17 
Qe1+ 
15 Qe4+! Kg3 16 Qe1+ Kf4 17 Qe3+ 
Exchanging queens. 
 
 
6. Conclusion 
Although there would still be a lot to say 
about the history of the QP-Q-ending and 
its treatment in the present endgame litera-
ture we suffice with giving some statistics. 
We investigated a database with some 1.37 
mln. games, in which 989 games (0.07%) 
occurred with a QP-Q-ending. Although 
these games teem with mistakes, their re-
sults coincide with the theoretical findings: 

 
Centre pawn 120 +63 =57 76% 
Bishop pawn 229 +129 =100 78% 
Knight pawn 319 +160 =159 75% 
Rook pawn 321 +95 =226 65% 
Total 989 +447 =542 73% 
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Euwe op postzegels 

Herman van Bekkum 

In het vorig clubblad kon ik melden dat 
ons oud-lid en oud-wereldkampioen Max 
Euwe deel uitmaakte van een mooi blok 
van de Comoren (met Botwinnik, Kaspar-
ov en Rubinstein). Een nog weer mooier 
blok met Euwe zag recent het licht in Tad-
jikistan, overigens een filatelistisch niet 
geheel bevoegd land. Het blok herbergt 
alle wereldkampioenen met als frankeer-
waarde het nummer in de reeks. Voor dr. 
Euwe is dat zes. Daarnaast is er per we-
reldkampioen een blok met betreffende 
zegel en een vergrote beeltenis. Gezegd 
moet worden dat onze grote landgenoot 
prachtig afgebeeld is! Ook zijn opponent 
Aljechin laat ik zien. De Heer Sjoerd van 

Ketel, secretaris van de motiefgroep scha-
ken, die mij aan het postzegelmateriaal 
hielp, denkt dat de Euwe-foto een spiegel-
beeld is van de foto op de Euwe-biografie 
van Alexander Münninghoff (1976). Wie 
op de hoogte wil blijven van nieuwe uit-
gaven op schaakgebied raad ik aan lid te 
worden van deze motiefgroep (tel. Van 
Ketel 071-5140727), men ontvangt dan 
periodiek De Schaakkoerie r met nieuws en 
meer. Tenslotte het laatste Euwe-nieuws: 
op 3 april 2001 verschijnen 2 Nederlandse 
aan Euwe gewijde postzegels! Eindelijk, 
honderd jaar na zijn geboorte. Onze vere-
niging nam hiertoe het initiatief. 
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Diepe analyse van één zet… 

Henny Vijgeboom 

Deze zomer kreeg ik Lex Jongsma’s ru-
briek in de telegraaf onder ogen, waarin 
hij zijn schare lezers op een curios iteit 
trakteert. In een partij Ekström-Kutuzovic 
speelde de Zweed in onderstaande stelling 
20.Lxf5 !! 
 WyyyyyyyyX 
xAaAaAcGax 
xbEaAaAbAx 
xAbAfBeLkx 
xdAaAjBaAx 
xAaAhAaAax 
xaAcKaAaAx 
xHaAaAhHhx 
xiAaAiAmAx VuuuuuuuuU  
 
 
De Kroaat gaf het op. “Waarom eigen-
lijk?”, vraagt Lex Jongsma zich af. “Wat 
speel je dan na 20… exf5 21.Lxg7 Lxe5”! 
Uitroepteken Lex. De Bloemendaler meldt 
nog “Opgegeven in gewonnen stelling…” 
Om onnaspeurlijke redenen ligt Lex mij 
vrij na aan het hart. Ik zal hem derhalve 
niet adviseren zijn carrière als schaakme-
dewerker, of zelfs als schaker, op te geven. 
Ik beperk mij ertoe hem kond te doen van 
mijn diepe analyse na 21… Lxe5. Deze 
vergt één zet: 22.Lf6 mat. Jongsma’s fan 
uit de Maasstad verspilt er geen uitroepte-
ken aan. In mijn onnozelheid denk ik een 
primeur te hebben, die mij wereldwijd 

voor eeuwig beroemdheid verschaft. Om 
Lex niet het idee te geven dat ik hem laag-
hartig wil aanvallen, bel ik hem voorzich-
tigheidshalve op om hem van mijn vondst 
op de hoogte te stellen en hem zo een 
geestelijke en lichamelijke ineenstorting te 
besparen. Voor sommige met een goede 
inborst behepte oude bekenden ben ik be-
reid uiterst mild te zijn. Mijn directe weg 
wordt versperd door Lex’ antwoordappa-
raatje, maar hij belt terug. “A-ha! Vijg aan 
de bel. Zeg mij waarover het gaat.” – 
“Over ’t slippertje in je rubriek van…” 
“Ho-ho! Oh-oh! Ontelbare telefoontjes en 
stapels brieven ontving ik, waaronder ano-
nieme. Daarin werden mij de ernstigste 
ziekten en andere vreselijke dingen toege-
wenst. Maar je mag er best een leuk stukje 
over schrijven hoor. Vermeld er dan wel 
bij dat al een week later de rectificatie 
plaatsvond.” Mijn primeur viel dus in dui-
gen. 
 
Tuig 
Anoniem schrijverstuig blijf je altijd hou-
den. Ook individuen die op internet bele-
digingen en verdachtmakingen de wereld 
insturen, beschouw ik daaronder. En al 
helemaal als de slachtoffers geen internet 
hebben… Duizenden onzer zullen ooit wel 
eens mat in één zet overzien hebben. Die 
lijden dan óók. In stilte, zoals onze oud-
eerstetientaller uit de glorietijd. Zo nu en 
dan treft schakers een lot dat ze járen bij-
blijft. 
Zo zit ons spel in elkaar. 
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Clubbladperikelen (?) 

Henny Vijgeboom 

Rotterdamchess is een gerespecteerd, alom 
geprezen en voortreffelijk clubblad, dat 
coûte que coûte in stand moet blijven wil 
onze club niet een deel van zijn imago 
verspelen. Niet alleen de prestaties op het 
bord worden als public relations be-
schouwd. Het driemaandelijks creëren van 
zo'n oeuvre is een heidens karwei. Dat kan 
niet door een of twee enthousiastelingen 
worden gedaan. De redacteur moet er so-
wieso op kunnen rekenen dat hij door de 
teamleiders of spelers zo snel mogelijk na 
de gespeelde wedstrijden bediend wordt 
met verslagen. Ook andersoortige kopij is 
van node, wilt u voorkomen dat “een 

blaadje” van 16 pagina's verschijnt. Zoals 
het er nu voorstaat (op het moment dat dit 
geschreven wordt, 24 november), staat 
Hans Christen daar zo ongeveer alleen 
voor. Hij heeft het op zich genomen het 
gebodene "op papier" te zetten. Ontelbare 
uren gaan daar inzitten. Ik kan mij niet 
voorstellen dat hij erin kan/zal slagen ons 
clubblad regelmatig te doen verschijnen, te 
weten in december, maart en juni. Zij die 
daaraan niet willen meewerken (hoe be-
scheiden ook), kunnen zich deelachtig 
voelen aan een dreigende verarming van 
ons verenigingsorgaan. Gaat eens bij 
uzelf te rade, leden van S.O.Rotterdam... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie Schaakvereniging S.O. Rotterdam 



 Rotterdamchess, jaargang 20, nr. 1, januari 2001 Pagina 49  

S.O. Rotterdam is voortgekomen uit de fusie tussen Schaakvereniging S.O. ’81 en 
Schaakvereniging Rotterdam 
 
Bestuur: 
 
Voorzitter:  Herman van Bekkum  tel. 010-4742145  
   Willem de Zwijgerlaan 11     
   3136 AP  Vlaardingen 

 
Secretaris RSB:  C.J. Verscoor 
                            Maria Wesselingstraat 223 
   3065 GD Rotterdam 
   010-4470543 
 
Secretaris KNSB: 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: J.H. Haubenwallner  tel. 010 - 4218593   
 
Wedstrijdleider Extern: J.C.J. Michel  
                                                 
Wedstrijdleider Intern: J.P. Steenbergen 
       
Jeugdleider:  B. van der Graaf 
   
Speelavond & lokatie: woensdag van 19:30 - 23:30 

Wijkcentrum "Orient" 
Kobehof 5 

   3067 MC  Rotterdam 
                                       tel. 010 - 4553799 
 
Speelavond & lokatie  

 jeugd: vrijdag van 18:30 - onbekend 
   Wijkcentrum "De Romeynshof" 
   Stresemanplaats 8 
   3068 JL  Rotterdam 
 
Lidmaatschap:  f 200,- voor gewone leden 
                                       f 150,- voor dubbelleden 
                                       f 120,- voor studentleden 
                                       f 110,- voor jeugdleden 
                                                bank: 57.67.44.182 (ABN-Amro) 
                                                giro: 53.90.49 t.n.v. S.V. Rotterdam 
SO Rotterdam is te bereiken op het volgende emailadres: sorotterdam@hotmail.com 
 
 


