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Van de redactie 

Hans Christen 

Het is weer zover, het clubblad ligt vers 
van de pers voor u. Het is helaas wat later 
dan gepland, ik hoop dat u mij dat niet 
kwalijk neemt. Ik beloof u dat ik het juni-
nummer strakker zal plannen. Dit late 
verschijnen had diverse redenen, waar ik u 
niet mee zal vermoeien. Deels ondervond 
ik diverse problemen met programmatuur 
en computersysteem, wat ontzettend 
ophield. Maar al met al zitten we met 2x 
verschijnen (i.v.m. toch nog steeds 
beperkte financiële middelen) nog netjes 
op de helft van het seizoen denk ik. Eén 
aspect wil ik wel belichten, ik heb deze 
keer voor het eerst met Chessbase 7 
gewerkt en dat ging niet helemaal zonder 
slag of stoot. Zo ontaardde het artikel van 
Bruno Carlier, wat hij ook voor het eerst in 
chessbase had geschreven, in druk 
emailverkeer, waarna hij ten einde raad het 
maar heeft geprint en opgestuurd (bedankt 
Bruno voor het geduld) en ik het opnieuw 
heb ingevoerd. De koppeling van 
diagrammen van Chessbase aan Word is 
niet erg gladjes, maar ik denk dat we na 
mijn krachtsinspanning om dit voor elkaar 
te krijgen nu toch weer mooiere 
diagrammen hebben in ons blad. Dank aan 
Harmen Jonkman voor zijn tips, hij 
beantwoordde zelfs een email van mij uit 
de Oekraïne!! 
Een opmerking over de bron van de 
partijen, soms kan ik die van internet 
downloaden, maar lang niet altijd. Ik kreeg 
3 kopieën van notatieformulieren van de 
vierde ronde meesterklasse van Joop 

Michel. Na uren puzzelen kon ik er 1 
plaatsen. Het zou mooi zijn als de spelers 
mij de juiste zetten van hun 
belangwekkende partijen even per email 
zouden sturen, liefst nog in pgn-formaat, 
maar als dat niet lukt is een andere manier 
natuurlijk ook welkom. We weten 
allemaal wat er gebeurt tussen zet 30 en 40 
en we moeten noteren�  
Dank wederom aan Henny Vijgeboom, die 
de correcties verzorgde (heel veel d, t, en 
dt). Mocht u toch nog ongerechtigheden 
vinden, hij heeft niet álle artikelen gezien. 
Verder zorgde hij naast de verslagen van 
ons eerste team ook nog voor een mega 
hoeveelheid kopij! Ik kan natuurlijk niet 
iedereen gaan noemen, maar enkele 
uitzonderingen wil ik wel maken, Rogier 
van Arkel liet zich deze keer ook niet 
onbetuigd, niet alleen wat betreft zijn 
schaakprestaties, maar ook de hoeveelheid 
werk aan zijn bijdragen, Alexander van 
Beek kon ik nog op het laatste moment 
meenemen (het voordeel van wat later 
verschijnen! Op het laatste moment heb ik 
zelfs de ratinglijst van 1 februari erin 
kunnen proppen), ik heb nog een heel 
klein beetje op hem gewacht, wilde hem er 
per se nog bij hebben en heb er nog veel 
werk van gemaakt om zijn verhaal te 
corrigeren en te polijsten. Zeer vereerd 
voelde ik mij om een bijdrage van Zhao 
Qin Peng te ontvangen. De rest hoeft zich 
hierdoor niet achtergesteld te voelen! 
Bedankt voor de bijdragen, allemaal!! 
Veel lees- en schaakplezier!! 
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Van de voorzitter 

Herman van Bekkum 

Voor u ligt het eerste clubblad van het sei-
zoen 2001/2002. Beetje laat, maar voor de 
enige redacteur, Hans Christen, is het een 
groot karwei om voldoende kopij van ni-
veau aangeleverd te krijgen en te verwer-
ken. Diverse mensen moeten gebeld en 
geactiveerd worden etc. Namens een ieder 
zeg ik Hans wederom dank voor zijn Tour 
de Force. Onze "jonge" club, ontstaan door 
fusie van SO �81 en SV Rotterdam, zag 
zijn naam, SO Rotterdam, met de komst 
van de sponsor al snel veranderd naar SV 
VastNed Rotterdam. Zeer verheugend is 
dat onze sponsor, de VastNed Groep, be-
sloot apart wederom het open kampioen-
schap (startend 27 februari) te sponsoren. 
Terwijl we dit schrijven is de interne com-
petitie o.l.v. Johan Steenbergen al ver over 
de helft en is de externe competitie op een 
derde. Van onze teams doet het achtste 
met Brian Hieralal als captain, het het best 
met een 100% score. Ook het tweede, het 
derde en het zesde team doen het goed. 
Het vierde zit anderszijds goed in de zor-
gen. Men zie de verslagen. Het eerste, met 
Joop Michel als captain en econoom, ken-
de een daverende start met 2 overwinnin-
gen. Op een derde zege werd eigenlijk ge-
rekend, maar in een wedstrijd waarin heel 
veel tegenzat, werd verloren van Het Witte 
Paard uit Sas van Gent, een plaatsje met 
3000 inwoners. Zelden heb ik een geluk-
kiger mens gezien dan de heer Cardon, 
sinds 1955 voorzitter, ziel en motor van 
HWP! Meest spraakmakend lid van onze 
vereniging in de afgelopen maanden was 
ongetwijfeld Zhao Qin Peng. Eerst be-
haalde zij in de Olympiade aan het eerste 

bord van het Nederlands team de fantasti-
sche score van 6.5 uit 9, met daarbij o.a 
een overwinning op oud-wereldkampioene 
Maja Tschiburdanidze. Peng werd daar-
mee gedeeld eerste voor wat betreft het 
resultaat aan het eerste bord. Daags na de 
wedstrijd tegen HWP reisde Peng af naar 
Moskou om te strijden om het Wereld-
kampioenschap. In dit slopende knock-out 
toernooi bracht Peng het tot de kwartfina-
les, waarin ze na barrage net verloor van 
de al genoemde Tschiburdanidze. Peng, 
tweemaal gefeliciteerd! We zijn bijzonder 
trots op je! In september passeerden we 
zonder feestgedruis ons 80-jarig bestaan; 
de oprichtingsdatum van Spangen, één der 
voorouders van de vereniging, was 3 sep-
tember 1921. Er is maar één lid ouder dan 
de club, dat is Jan Dries (1919). Met hem 
voorop, wens ik alle leden een gezond en 
succesvol 2002 toe. Om u ook met zwart 
het goede gevoel te geven volgt hier een 
kort partijtje, ontleend aan de altijd onder-
houdende schaakrubriek van ons oud-lid 
Hans Ree in de NRC (15-12-01). 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4. Pc3 Pc6 
5.Pf3 e6 6.Lc4 Dc7 7.0-0 Pf6 8.De2 Pg4 
9.h3? Pd4! 
En wit verliest de dame of gaat mat op h2. 
De zwartspeler was de coach van het 18-
jarige supertalent Ponomariov, die zich 
plaatste voor de finale van het wereldkam-
pioenschap. De valkuil draagt de naam  
�de Siberische val�. De legende wil, dat de 
toen 12-jarige Ponomariov de dag na het 
partijtje de val zelf kon opstellen in een 
partij van 12 zetten! 
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Gewaagd experiment� 

Henny Vijgeboom 

Op het gevaar af mij belachelijk te maken, 
waag ik mij heden, de 16de juli 2001, aan 
een prognose voor het komend seizoen, 
waar het meesterklasser VastNed Rotter-
dam betreft. Ik steek hiermee met angst & 
beven mijn nek uit, met de niet onwaar-
schijnlijke zekerheid dat bij dramatisch 
falen van deze "paragnost" de strop on-
barmhartig zal worden aangehaald... 
 
Versterkt arsenaal. 
Dankzij de hooggewaardeerde monetaire 
steun van onze nieuwe sponsor kon het 
arsenaal alom flonkerende sterren aanzien-
lijk worden versterkt. Door competities en 
toernooien in omliggende landen, kan niet 
iedereen alle negen wedstrijden meespe-
len. En dáár zit onder meer de kneep. 
Als geen epidemieën van ernstige be-
smettelijke ziekten uitbreken, zullen Am-

stelveen, Apeldoorn en Het Witte 
Paard/Sas van Gent (na drie ronden) ver-
slagen zijn en zes wedstrijdpunten opgele-
verd hebben. Tegen topteam Hilversum 
zal 5-5 (vermoedelijk) niet bereikt worden. 
Tegen het Enschedese ING/ESGOO (vrij-
wel zeker) wèl. Ook Groningen, Euwe 
(Amsterdam) en LSG (Leiden) zullen zes 
punten opbrengen met een nederlaag tegen 
Ordina (Breda) tot slot. 
 
 
Play-offs 
Al doende worden, als nummer 3 of 4, de 
play-offs gehaald. En dat is méér dan 
VastNed verlangt, maar wèl hoopt. 
Bungelt de "helderziende", als deze Rot-
terdamchess in januari 2002 verschijnt, al 
reddeloos? 

 
 
 
 
Eerste ronde KNSB/meesterklasse. 
 

Nieuwe ster Harmen Jonkman schittert 

Henny Vijgeboom 

De Orient, 29 september '01 
VastNed Rotterdam 1 heeft zijn nieuwe 
sponsor niet teleurgesteld. Meteen in de 
openingsronde bevocht de nogal drastisch 
gewijzigde ploeg een vrij ruime, maar toch 
wat "magere" 6½ -3½  zege op het immer 
gevaarlijke Amstelveen, dat niet over 
grootmeesters beschikt. Het lukte geen van 
onze borden 1 t/m 4 in een overwinnings-
roes te geraken. Luc Winants, onze al even 
vriendelijke oosterburen Roland Schmaltz 
en Fabian Doettling(21) en pseudo-

schilder Jeroen Bosch konden de Amstel-
veense vestes niet slechten. Na uren ram-
men werden vier vredespijpen opgestoken. 
 
Fileleed 
De Brusselaar had met fileleed te kampen 
gekregen, waardoor hij met drie kwartier 
achterstand in bedenktijd moest starten, 
maar haalde dat zowaar in. Heilbronner 
Doettling verontschuldigde zich het toren-
eindspel, ondanks een pion extra, niet te 
hebben gewonnen. "Schade...", jammerde 
hij. De schade viel uiteindelijk mee. Mees-



 Rotterdamchess, jaargang 21, nr.1 , januari 2002 Pagina 5  

ter Harmen Jonkman was de stralende ster 
van De Orient die middag. De Beverwijker 
won via een dameoffer in 18 zetjes, met 
zwart nota bene. Marcel Piket en de weer 
op het oude nest neergestreken Bruno Car-
lier voerden de score vrolijk op. Na nog 
een half puntje door Frenk van Harreveld 
en een langdradige (75 zetten) nederlaag 
van oud-RSB-jeugdkampioen Alexander 
van Beek begon de captain zijn team direct 
al weer op te peppen voor het duel tegen 
Apeldoorn. 
 
Vast net losgerukt... 
De verstandhouding met Amstelveen is al 
járen maximaal. Nooit problemen over & 
weer. Kortom, een aparte belevenis. Vorig 
seizoen waren we bereid Arno Bezemer 
vooruit te laten spelen. Peng schiep toen 
een 1-0 voorsprong. Woensdag 26 sep-
tember, drie etmalen voor de reguliere 
speeldag kwam de Amstelvener (nu op ons 
verzoek, Zhao had dat weekend een lan-
denwedstrijd in Duitsland) opnieuw naar 
De Orient. Joop had haar toegefluisterd 
"Nu je zwart hebt, mag je best snel remise 
geven..." Dat was aan dovevrouwsoren 
gericht. Vast net losgerukt van haar moe-
derlijke plichten, stormde zij zwaar verlaat 
binnen binnen. 
 
Stevige ruine 
Ogenschijnlijk voorzichtig koos zij voor 
het Frans. Tot lichte ontsteltenis van man-
lief, die even langs was komen wippen, de 
admiraal en zijn reporter liet Zhao haar 
koningsstelling ruineren. Maar grootmees-
ters zien alles veel beter. "Plotseling" was 
er pionwinst voor de VastNed-ster. Wit 
had nog wel wat spel, maar na zijn 26. 
Pb5, i.pl.v. Pe6 (!) volgde de afrekening. 
In beider tijdnood was het toreneindspel 
voor de Barendrechtse een fluitje van een 
ouderwetse cent. Wederom 1-0. "Ik heb nu 
wel genoeg tegen je gespeeld...", compli-
menteerde de sportieve Arno onze eigenste 
goedlachse Máxizhao. 
 
NOS-teletekst had weer eens geblunderd 
door bij de uitslagen de naam van onze 
sponsor weg te laten en wèl die van Ordi-
na en ING(ESGOO) te noemen. Na ons 
hevig protest vond snel herstel plaats. 
 
 

VastNed R'dam- Zukertort A'veen 6.5 - 3.5 
L.Winants - M.J.v/d Werf 0.5 - 0.5 
R.Schmaltz - A.v/d Oudeweetering 0.5 - 0.5 
F.Doettling - M.Solleveld 0.5 - 0.5 
J.Bosch - R.C.H.Bertholée 0.5 - 0.5 
H.Jonkman - M.Okkes 1 - 0 
M.Piket - T.v/d Vorm 1 - 0 
Z.Peng - A.Bezemer 1 - 0 
B.Carlier - N.Vink 1 - 0 
A.van Beek  - S.Strating 0 - 1 
F.v. Harreveld - J.de RodaHusman     0.5 - 0.5 
 
Stand Meesterklasse 
   Mp  Bp   
1.  Ordina   2  7   
2.  LSG   2  7   
3.  HSG   2  7   
4.  VastNed Rotterdam 2   6.5 
5.  Euwe   1  5   
6.  HWP (SvG)   1  5   
7.  Zukertort Amstelveen 0  3.5 
8.  Groningen   0  3   
9.  ING/ESGOO  0  3   
10. Schaakstad Apeldoorn 0  3   
 
Partijen: 
 
Wit : Arno Bezemer 
Zwart : Zhao Qin Peng 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 dxe4 
5.Pxe4 Pbd7 6.Pf3 h6 7.Pxf6+ Pxf6 
8.Lh4 c5 9.Ld3 cxd4 10.Pxd4 Lc5 11.Pf3 
Dc7 12.0-0 0-0 13.Lxf6 gxf6 14.Dd2 Kg7 
15.Tae1 f5 16.Dc3+ Kh7 17.Pe5 Ld6 
18.Dd4 f6 19.Pf3 e5 20.Dc4 e4 
XIIIIIIIIY 
9r+l+-tr-+0 
9zppwq-+-+k0 
9-+-vl-zp-zp0 
9+-+-+p+-0 
9-+Q+p+-+0 
9+-+L+N+-0 
9PzPP+-zPPzP0 
9+-+-tRRmK-0 
xiiiiiiiiy 
21.Pd4 Lxh2+ 22.Kh1 Le5 23.Dxc7+ 
Lxc7 24.Lc4 Le5 25.Td1 Td8 26.Pb5 
Ld7 27.c3 Kg6 28.Pd6 Lxd6 29.Txd6 
La4 30.Td5 Lc6 31.Td4 Txd4 32.cxd4 
Td8 33.d5 Ld7 34.Lb3 Tc8 35.Td1 f4 
36.d6 f5 
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XIIIIIIIIY 
9-+r+-+-+0 
9zpp+l+-+-0 
9-+-zP-+kzp0 
9+-+-+p+-0 
9-+-+pzp-+0 
9+L+-+-+-0 
9PzP-+-zPP+0 
9+-+R+-+K0 
xiiiiiiiiy 
 
37.Td4 Kf6 38.Tb4 b6 39.La4 Ke6 
40.Lxd7+ Kxd7 41.Td4 Tc2 42.Td5 Txf2 
0-1 
 
 
Wit : Jeroen Bosch 
Zwart : R.Bertholee 
1.d4 e6 2.c4 a6 3.e4 d5 4.exd5 exd5 5.Pc3 
Pf6 6.Pf3 Lb4 7.Le2 0-0 8.0-0 dxc4 
9.Lxc4 Pbd7 10.Lb3 c5 11.Lg5 Dc7 
12.dxc5 Lxc3 13.bxc3 Pxc5 14.Lxf6 gxf6 
15.Pd4 Pxb3 16.Dxb3 Ld7 17.Tad1 Tac8 
18.Td3 Kh8 19.Te3 Lc6 20.Tfe1 Tce8 
21.Txe8 Txe8 22.Txe8+ Lxe8 23.Db4 
Kg8 24.Pf5 h5 25.Pe7+ Kg7 26.Pf5+ Kg8 
27.Pe7+ Kg7 28.Pf5+ Kg8 
½-½ 
 
 
Wit : Bruno Carlier 
Zwart : N.Vink 
1.Pf3 Pf6 2.g3 d5 3.Lg2 e6 4.0-0 Le7 5.c4 
Pbd7 6.b3 0-0 7.Lb2 c6 8.Dc2 b6 9.d4 
Lb7 10.Pc3 g6 11.Tad1 Tc8 12.e4 dxe4 
13.Pxe4 Tc7 14.Pc3 Pe8 15.Dd2 Pdf6 
16.Tfe1 Pg7 17.h3 Da8 18.g4 Td8 
19.Dh6 Pge8 20.Df4 Ld6 21.De3 Te7 
22.c5 Lc7 23.Dh6 Db8 24.Lc1 Ted7 
25.Lg5 bxc5 
 
 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-wq-trn+k+0 
9zplvlr+p+p0 
9-+p+psnpwQ0 
9+-zp-+-vL-0 
9-+-zP-+P+0 
9+PsN-+N+P0 
9P+-+-zPL+0 
9+-+RtR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
 
26.Pe4 Pxe4 27.Lxd8 Dxd8 28.Txe4 Pf6 
29.Tee1 cxd4 30.Pe5 Lxe5 31.Txe5 Td6 
32.Dg5 Kg7 33.Tc5 Kg8 34.b4 La6 
35.Lxc6 Le2 36.Td2 d3 37.Lb7 De7 
38.De5 h6 39.Tc8+ Kh7 40.Lg2 Td8 
41.Txd8 Dxd8 42.Lf1 Lxf1 43.Kxf1 
XIIIIIIIIY 
9-+-wq-+-+0 
9zp-+-+p+k0 
9-+-+psnpzp0 
9+-+-wQ-+-0 
9-zP-+-+P+0 
9+-+p+-+P0 
9P+-tR-zP-+0 
9+-+-+K+-0 
xiiiiiiiiy 
 
Da8 44.Txd3 Dh1+ 45.Ke2 Pd5 46.Tf3 
1-0 
 
 
Wit : Frenk van Harreveld 
Zwart : J.de Roda 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.g3 Pf6 4.Lg2 dxc4 
5.Pf3 a6 6.Dc2 b5 7.Pe5 Pd5 8.0-0 Lb7 
9.e4 Pb4 10.De2 Dxd4 11.Le3 Dxe5 12.f4 
Dd6 13.e5 
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XIIIIIIIIY 
9rsn-+kvl-tr0 
9+lzp-+pzpp0 
9p+-wqp+-+0 
9+p+-zP-+-0 
9-snp+-zP-+0 
9+-+-vL-zP-0 
9PzP-+Q+LzP0 
9tRN+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
 
 
Dd3 14.Dxd3 Lxg2 15.De2 Lxf1 16.Kxf1 
Pd7 17.a4 
½-½ 
 
 
 
 
 
 
Wit : Marcel Piket 
Zwart : T.van der Vorm 
1.d4 d5 2.Pf3 c6 3.Lf4 Lf5 4.e3 Pf6 
5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 e6 7.0-0 Ld6 8.Lxd6 
Dxd6 9.Db3 Dc7 10.Pbd2 0-0 11.c4 Pbd7 
12.Tac1 Db6 13.Da3 a5 14.b3 Tfe8 
15.Db2 Dc7 16.Tfd1 h6 17.h3 Dd8 
18.Dc2 De7 19.e4 dxe4 20.Pxe4 Pxe4 
21.Dxe4 a4 22.Tb1 axb3 23.Txb3 Pf6 
24.De2 Ta7 25.Tdb1 Tea8 26.De5 Pe8 
27.c5 Dd7 28.Df4 Pf6 29.Pe5 Dc7 30.g4 
Pd5 31.De4 Pf6 32.Df3 Td8 33.Dc3 Pe4 
34.Db2 Tb8 35.De2 Pf6 
vlag zwart 
1-0 
 
 
 
Wit : M.Solleveld 
Zwart : F. Doettling 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Pf6 
5.Pc3 e6 6.Pf3 Le7 7.cxd5 Pxd5 8.Ld3 
Pc6 9.0-0 0-0 10.Te1 Pf6 11.a3 b6 12.Lg5 
Lb7 13.Lc2 Pd5 14.Dd3 g6 15.Lh6 Te8 
16.Pe4 Pf6 17.Dd2 Tc8 18.Tad1 Pa5 
19.Pe5 Lxe4 20.Lxe4 Pxe4 21.Txe4 Pc4 
22.Pxc4 Txc4 23.De2 Tc7 24.h3 Td7 
25.Dc4 Lg5 26.Lxg5 Dxg5 27.Tde1 Ted8 

28.T1e3 Dd5 29.Dxd5 Txd5 30.Tc3 Txd4 
31.Txd4 Txd4 32.Tc7 Td1+ 33.Kh2 Td2 
34.Txa7 Txf2 35.b4 b5 36.h4 h6 37.Ta5 
Tf5 38.Kg3 Kg7 39.Ta7 Kf6 40.Tb7 Td5 
41.Kf4 g5+ 42.hxg5+ hxg5+ 43.Ke3 Kg6 
44.Te7 Td6 45.Tb7 Ta6 46.Txb5 Txa3+ 
47.Kf2 f5 48.Tb8 Tb3 49.b5 f4 50.b6 Kf5 
51.b7 Kg4 52.Ke2 Tb2+ 53.Kf1 e5 
54.Te8 Txb7 55.Txe5 Kh4 56.Ta5 g4 
57.Ta3 Tb1+ 58.Kf2 g3+ 59.Kf3 Tf1+ 
60.Ke4 Kg4 61.Ta8 Te1+ 62.Kd3 Te3+ 
63.Kd2 Te5 64.Tg8+ Tg5 65.Tf8 Ta5 
66.Ke2 Ta2+ 67.Kf1 Ta1+ 68.Ke2 Tg1 
69.Tg8+ Kf5 70.Tf8+ Ke5 71.Te8+ Kd6 
72.Kf3 Tf1+ 73.Kg4 Kd5 74.Td8+ Ke4 
75.Te8+ Kd3 76.Te7 Tf2 77.Te8 Tf1 
78.Te7 Tf2 79.Te8 Te2 80.Tf8 Txg2 
81.Txf4 
½-½ 
 
 
 
 
 
 
Wit : S.Strating 
Zwart : Alexander van Beek 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c6 4.e4 dxe4 5.Pxe4 
Le7 6.Pf3 Pf6 7.Ld3 Pxe4 8.Lxe4 Pd7 
9.0-0 Pf6 10.Lc2 0-0 11.Pe5 c5 12.Le3 
Dc7 13.De2 b6 14.Lf4 Ld6 15.Lg5 cxd4 
16.Lxf6 gxf6 17.Dh5 f5 18.Pf3 Kh8 
19.Tad1 Le5 20.Tfe1 Lf6 21.Pg5 Lxg5 
22.Dxg5 f6 23.Dh6 Df7 24.Txd4 Lb7 
25.Ted1 Tfe8 26.Td7 Te7 27.La4 Tg8 
28.g3 Dg7 29.De3 Lc8 30.Td8 e5 31.Dd3 
Le6 32.Txg8+ Lxg8 33.Dd8 f4 
XIIIIIIIIY 
9-+-wQ-+lmk0 
9zp-+-tr-wqp0 
9-zp-+-zp-+0 
9+-+-zp-+-0 
9L+P+-zp-+0 
9+-+-+-zP-0 
9PzP-+-zP-zP0 
9+-+R+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
 
onleesbaar 1-0 na 67 zetten 1-0 
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Wit : M.van der Werf 
Zwart : Luc Winants 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Ld2 a5 
5.Pc3 d6 6.Dc2 Pc6 7.a3 Lxc3 8.Lxc3 0-0 
9.g3 De7 10.Lg2 e5 11.0-0 Lg4 12.d5 Pb8 
13.Ph4 c6 14.e4 cxd5 15.cxd5 Ld7 
16.De2 a4 17.Tae1 Te8 18.Dd2 Pa6 19.f4 
Pc5 20.fxe5 dxe5 21.d6 Dd8 22.Pf5 Lxf5 
23.exf5 e4 24.Dd4 Pb3 25.Dd1 Db6+ 
26.Kh1 Tad8 27.Lxf6 Txd6 28.Dc2 gxf6 
29.Txe4 Txe4 30.Dxe4 Td2 31.Dg4+ Kf8 
32.De4 Pc5 33.Df4 Dxb2 34.Te1 Te2 
35.Txe2 Dxe2 36.h3 Kg7 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+p+-+pmkp0 
9-+-+-zp-+0 
9+-sn-+P+-0 
9p+-+-wQ-+0 
9zP-+-+-zPP0 
9-+-+q+L+0 
9+-+-+-+K0 
xiiiiiiiiy 
 
37.Dc7 De5 38.Dd8 ½-½ 

 
 
 
2de ronde KNSB/meesterklasse 

Schaakschilderijtjes & schaakblindheidjes 

Henny Vijgeboom 

Apeldoorn, 3 november 2001. 
Het gaat goed, ook het tweede duel van 
onze vrouwtjes- & mannetjesputters werd 
gewonnen. Maar de 4-6 was geen echte 
afspiegeling van het verschil in speelsterk-
te tussen VastNed Rotterdam en de chau-
vinistische Schaakstad Apeldoorn; zelfs 
2½-7½ heeft er ingezeten als er helemaal 
niets was fout gelopen. Wat een simpel 
karweitje had moeten worden, liep hier & 
daar zwaar en raar uit de hand... 
Eerst de bonuspunten: aspirant-groot-
meester Harmen Jonkman, Zhao Qin Peng, 
Alexander van Beek, Michel Jadoul en 
Tea Lanchava leverden partijen af, die het 
alleszins waard waren te worden ingelijst. 
Vooral die van Alexander. 
 
Draagbaar pc'tje 
Aan bord 1 wist Lubomir Ftacnik tegen 
Igor Glek niet tot voordeel te geraken, on-
danks dat de Slowaak vlak voor z'n partij 
nog gauw even zijn draagbare PC'tje raad-

pleegde. Had hij zijn Russische collega--
grootmeester niet verwacht? Die was van 
het uit de hoogste afdeling verdwenen 
Bussum komen overwaaien. Bruno Carlier 
had zelfs zes uur nodig om een half puntje 
tegen de sluwe Erik Knoppert te bereiken. 
 
Sinterklazen 
De hoop op een eclatante zege vervloog 
toen Luc Winants in gelijkwaardige stand 
's lands nieuwe sterretje Sipke Ernst al een 
maand voor sinterklaas een paard cadeau 
deed. Zijn gewonnen stelling overziend, 
neuriede Sint van der Vliet Oh, kom er 
eens kijken hoe ik ga winnen... Edoch, 
tot ontsteltenis van de VastNed-aanhang 
en tot genoegen van de Veluwenaren, die 
de maan door de bomen zagen schijnen, 
vond onze man uit Den Haag een re-
glementaire nul wegens tijdsoverschrijding 
in z'n schoentje. Hij kan niet met het mo-
derne elektronische uurwerk omgaan. Geef 
hem zo'n lekker ouderwetse klok anno 
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1920, dan is hét (en ons!) probleem ver-
holpen. Een vlaggetje of een paar cijfer-
tjes: het is een wereld van verschil... 
Jeroen Bosch moest lijdelijk toezien dat 
ook de Oekraïner Alexander Kabatianski 
kunstwerkjes kan produceren. 
 
Topscores: 
Jonkman & Peng 2 uit 2 
Carlier 1½  uit 2 
Eervolle vermeldingen Piket, Lanchava en 
Jadoul 1 uit 1. 
O.a. Marcel Piket, Roland Schmaltz en 
Fabian Doettling konden daar bij 't Loo 
niet opgesteld worden. 
 
Stand na twee ronden: 
1. Hilversum  4-16 
2. Ordina  4-14 
3. LSG  4-13½  
4. VastNed R'dam 4-12½  (onnodig bordpuntenver-
lies !) 
5. ING/ESGOO 2-11 
6. t Witte Paard  1-8½  
7. Euwe  1-6 
8. Apeldoorn  0-7 
9.Amstelveen  0-6½ 
10. Groningen  0-5. 
 
Als de schimmel uit Sas van Gent onder-
steboven gelopen is, zien wel verder... 
 
Schaakstad A'doorn-VastNed R'dam 4 - 6 
I.Glek - L.Ftacnik 0.5 - 0.5 
S.Ernst - L.Winants 1 - 0 
M.Jonker - H.Jonkman 0 - 1 
A.Kabatianski - J.Bosch 1 - 0 
L.van Beek - Z.Peng 0 - 1 
E.G.J.Knoppert - B.Carlier 0.5 - 0.5 
M.van Delft - M.Jadoul 0 - 1 
H.de Bie - T.Lanchava 0 - 1 
J.Sloots - A.van Beek 0 - 1 
F.v.d.Elburg - F.R.v/d Vliet 1 - 0 
 
Partijen 
 
Wit : Alexander Van Beek 
Zwart : J.Sloots 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 e6 4.g3 d5 
5.exd5 exd5 6.Lg2 d4 7.Pd5 Ld6 8.0-0 
Pge7 9.Pef4 0-0 10.d3 Tb8 11.Te1 b6 
12.Dh5 Lb7 13.Le4 Pg6 14.Ld2 Pce7 
15.Pxe7+ Lxe7 16.Pd5 Ld6 17.f4 f6 
18.Te2 Dd7 19.Tae1 Tbe8 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+rtrk+0 
9zpl+q+-zpp0 
9-zp-vl-zpn+0 
9+-zpN+-+Q0 
9-+-zpLzP-+0 
9+-+P+-zP-0 
9PzPPvLR+-zP0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
20.Pxf6+ gxf6 21.Lxb7 Tb8 22.Ld5+ 
Kh8 23.Te6 Lc7 24.Lc6 Df7 25.Df5 Dg7 
26.Kh1 Ld8 27.De4 f5 28.De2 Lf6 
29.Td6 Tbd8 30.De6 Txd6 31.Dxd6 Pe7 
32.Lf3 Df7 33.De6 Dg7 34.Dd7 Df7 
35.Dxa7 Pc8  
1-0 
 
Wit : Alexander Kabiatinski 
Zwart : Jeroen Bosch 
1.c4 e6 2.Pc3 d5 3.d4 c5 4.cxd5 exd5 
5.Pf3 Pc6 6.g3 Pf6 7.Lg2 Le7 8.0-0 0-0 
9.Lg5 cxd4 10.Pxd4 h6 11.Le3 Te8 
12.Tc1 Lg4 13.Da4 Dd7 14.Tfd1 Lh3 
15.Lh1 Lc5 16.Pc2 
XIIIIIIIIY 
9r+-+r+k+0 
9zpp+q+pzp-0 
9-+n+-sn-zp0 
9+-vlp+-+-0 
9Q+-+-+-+0 
9+-sN-vL-zPl0 
9PzPN+PzP-zP0 
9+-tRR+-mKL0 
xiiiiiiiiy 
Txe3 17.Pxe3 Lxe3 18.fxe3 De7 19.Pxd5 
Pxd5 20.Lxd5 Dxe3+ 21.Kh1 Dxe2 
22.Df4 Tf8 23.Td2 De7 24.Lg2 Lxg2+ 
25.Kxg2 Pe5 26.De4 Kh8 27.Dd5 Pg4 
28.Df3 Pe5 29.De3 b6 30.Dd4 f6 31.a3 
Te8 
En wit won later (notatie onleesbaar) 
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Wit : Michel Jadoul 
Zwart : M. Van Delft 
1.c4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0-0 5.0-
0 d6 6.Pc3 Pc6 7.Tb1 e5 8.d3 a5 9.a3 Te8 
10.Pd2 Le6 11.Pd5 h6 12.b4 axb4 
13.axb4 Tb8 14.b5 Pe7 15.Db3 Pf5 16.e3 
Pd7 17.Dc2 Pe7 18.La3 Pf6 19.Db3 Dd7 
20.b6 c6 21.Pxf6+ Lxf6 
XIIIIIIIIY 
9-tr-+r+k+0 
9+p+qsnp+-0 
9-zPpzplvlpzp0 
9+-+-zp-+-0 
9-+P+-+-+0 
9vLQ+PzP-zP-0 
9-+-sN-zPLzP0 
9+R+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
22.Lxd6 Ta8 23.Dc3 Pc8 24.Pe4 Lg7 
25.Lxe5 
1-0 
 
Wit : H. De Bie 
Zwart : Tea Lanchava 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 Pf6 
5.Lf4 c6 6.Dd2 Da5 7.0-0-0 b5 8.e5 b4 
9.exf6 bxc3 10.fxg7 cxd2+ 11.Lxd2 
Dxd2+ 12.Pxd2 Tg8 13.Te1 Txg7 14.Pc4 
Kd8 15.Pa5 f6 16.g3 Kc7 17.Lg2 Ld7 
18.Te3 Pa6 19.a3 d5 20.Lf1 Pb8 21.Pb3 
Kd6 22.f4 Lf5 23.Lg2 Pd7 24.The1 Te8 
25.Pa5 g5 26.fxg5 Txg5 27.Tc3 Tc8 
28.Pb7+ Kc7 29.Pa5 Kb6 30.b4 e6 31.a4 
Tgg8 32.Pb3 e5 33.Lf1 Le4 34.a5+ Kc7 
35.b5 Kd6 36.bxc6 Txc6 37.Txc6+ Kxc6 
38.dxe5 fxe5 39.c4 Kd6 40.Pd2 Lf5 
41.cxd5 Tc8+ 42.Pc4+ Kxd5 43.Td1+ 

Ke6 44.Kd2 Pf6 45.Te1 Tc5 46.Kc3 
Pd5+ 47.Kd2 Pb4 48.Pe3 Lg6 49.Lc4+ 
Kd6 50.Lb3 Pc6 51.Ta1 Pd4 52.La4 Pc6 
53.Lb3 Kc7 54.a6 Pa5 55.Le6 Kb6 56.g4 
Le4 57.h4 Tc6 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9zp-+-+-+p0 
9Pmkr+L+-+0 
9sn-+-zp-+-0 
9-+-+l+PzP0 
9+-+-sN-+-0 
9-+-mK-+-+0 
9tR-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
58.Lf5 Pb3+ 
0-1 
 
Wit : Zhao Quin Peng 
Zwart : L.Van Beek 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.d5 exd5 
5.cxd5 d6 6.Pc3 g6 7.Da4+ Ld7 8.Db3 
Pa6 9.e4 Tb8 10.Lb5 Pc7 11.0-0 Lg7 
12.e5 dxe5 13.Lxd7+ Pxd7 14.Lg5 Pf6 
15.Da4+ Dd7 16.Dxa7 0-0 17.Lxf6 Lxf6 
18.Dxc5 Tfc8 19.Tad1 b5 
XIIIIIIIIY 
9-trr+-+k+0 
9+-snq+p+p0 
9-+-+-vlp+0 
9+pwQPzp-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-sN-+N+-0 
9PzP-+-zPPzP0 
9+-+R+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
20.d6 Pe6 21.De3 Pf4 22.Pxe5 Lxe5 
23.Dxe5 Dg4 24.g3 Ph3+ 25.Kg2 Tc4 
26.Pd5 
1-0 
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VastNed Rotterdam � Apeldoorn 

Harmen Jonkman 

Wit : Harmen Jonkman 
Zwart : Marc Jonker 
 
Analyse:Harmen Jonkman 
 
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 c6 
Het Tsjechisch systeem wat Marc al sinds 
jaar en dag speelt. Natuurlijk scoorde 
Marc hiermee in Tsjechië afgelopen zomer 
een meesternorm! 
4.f4 Da5 5.Ld3 e5 6.Pf3 Lg4 7.Le3 Db6 
8.Pa4 Da5+ 9.Pc3 Db6 10.Dd2 exf4 
11.Lxf4! 
Een pionoffer, maar kansrijker dan [11.Lf2 
Lxf3 12.gxf3 Ph5 (12...Dxb2 13.Tb1 Da3 
14.Txb7 Pbd7 15.Tb3 Da5 16.Dxf4 is iets 
beter voor wit.) 13.0-0-0 met compensatie 
voor de pion.] 
11...Lxf3 12.gxf3 Dxd4 13.0-0-0 Pbd7 
14.Le3 Db4 15.Kb1 
Profylactisch gespeeld. Brengt Pd5 in de 
stelling, en wacht nog even hoe zwart zich 
gaat ontwikkelen. 15...Da5 16.Thg1 h6 
Te langzaam. Maar zwart vreesde zijn 
pion te moeten teruggeven na [16...0-0-0 
17.Tg5 Dc7 18.Lxa7] 17.Df2 0-0-0 18.Lc4 
Pe5 19.Lb3 b5? 
In de stijl van het Tsjechisch systeem en 
het maakt veld c4 beschibaar voor het 
paard van e5. Het verzwakt echter ook de 
koningsstelling... 
20.Df1 Dc7 21.a3 
Bereidt f4 voor zonder dat e4 zwak wordt. 
21...Kb7 22.f4 Pg6 
 
 
 
 
 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-tr-vl-tr0 
9zpkwq-+pzp-0 
9-+pzp-snnzp0 
9+p+-+-+-0 
9-+-+PzP-+0 
9zPLsN-vL-+-0 
9-zPP+-+-zP0 
9+K+R+QtR-0 
xiiiiiiiiy 
23.Pxb5! 
De eerste klap bij de koning! 
23...cxb5 24.Dxb5+ Ka8 25.e5! 
XIIIIIIIIY 
9k+-tr-vl-tr0 
9zp-wq-+pzp-0 
9-+-zp-snnzp0 
9+Q+-zP-+-0 
9-+-+-zP-+0 
9zPL+-vL-+-0 
9-zPP+-+-zP0 
9+K+R+-tR-0 
xiiiiiiiiy 
En door het midden... 
25...Tb8 26.Da4 
Sterker dan Da6 want nu houdt wit veld d7 
onder controle. 
26...dxe5 27.Txg6! 
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XIIIIIIIIY 
9ktr-+-vl-tr0 
9zp-wq-+pzp-0 
9-+-+-snRzp0 
9+-+-zp-+-0 
9Q+-+-zP-+0 
9zPL+-vL-+-0 
9-zPP+-+-zP0 
9+K+R+-+-0 
xiiiiiiiiy 
En ook rechts van het bord worden 
stukken uitgeschakeld! Dit alles om veld 
d5 te kunnen veroveren voor de witte 
loper. 
27...fxg6 28.fxe5 Txb3 
Bittere noodzaak. Indien het paard wijkt 
volgt Ld5 gevolgd door Dxa7 mat. 
29.cxb3 Lc5 30.exf6! 
Na 30.Lxc5 Dxc5 31.exf6 gxf6 leeft zwart 
nog. 
30...Lxe3 31.Td7 Dc8 
Na 31...Dc1+ 32.Ka2 is de dreiging Da4-
e4-b7 mat in combinatie met fxg7 en g8 
dame niet meer te verhinderen. 32...Tc8 
32.De4+ Kb8 
Nu volgt er een zigzaggende reeks 
schaakjes , meer om de tijdcontrole te 
halen dan om te tegenstander te pesten. 
33.De5+ Ka8 34.Dd5+ Kb8 35.Dd6+ 
Ka8 36.Dd5+ Kb8 37.De5+ Ka8 38.De4+ 
Kb8 39.fxg7 Te8 
Ik verwachtte hier 39...Tg8 waarna 
40.De5+ Ka8 41.Dd5+ Kb8 42.Tb7+! 
Dxb7 (42...Ka8 43.Tb5+ Dc6 44.Dxc6#) 
43.Dxg8+ wint. 
40.Db4+ Lb6 41.Dd6+ 
Zoals Peng na de partij aangaf was hier 
meteen 41.Tf7 met het idee Tf8 met winst 
wel zo snel geweest. Wit doet het iets 

omslachtiger maar komt uiteindelijk ook 
met de toren op f8. 
41...Lc7 42.Dc6 Tg8 
De enige zet om niet meteen groot 
materiaal te verliezen. Bijvoorbeeld: 
42...Db7 43.Txc7!+-; 42...Lb6 43.Tb7+! 
Dxb7 (43...Ka8 44.Tc7++-) 44.Dxe8++- 
43.Db5+ Lb6 
Enige zet, want op  43...Db7 wint 
44.Dc4!+-; en na 43...Ka8 is 44.Txc7! 
Dxc7 45.Dd5+ winnend. 
44.De5+ Lc7 45.Db5+ Lb6 46.De5+ Lc7 
47.Dd5 
XIIIIIIIIY 
9-mkq+-+r+0 
9zp-vlR+-zP-0 
9-+-+-+pzp0 
9+-+Q+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9zPP+-+-+-0 
9-zP-+-+-zP0 
9+K+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
Met een stuk minder staat wit compleet 
gewonnen door zijn totale dominantie. 
Zwart kan nagenoeg enkel nog pionzetten 
doen, terwijl wit meerdere plannen tot 
winst heeft. Eerste plan is 48.Tf7, gevolgd 
door 49.Dc5 of 49.Df3 en 50.Tf8. Tweede 
plan is 48.Df7, dreigt Txc7, dus de loper 
wijkt, en vervolgens 49.Tb7! Ka8 50.Dd5! 
gevolgd door een winnend aftrekschaak. 
47...h5 48.Tf7 Dd8 49.Df3 Te8 50.Tf8 
Zo'n partij geeft mij een zeer tevreden 
gevoel, maar bezorgt teamleiders 
doorgaans hartklepstoornissen en 
luchttoevoerproblemen... 
1-0 
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Falende sterren wekken verbazing 

Henny Vijgeboom 

3de ronde KNSB-meesterklasse, 24 no-
vember 2001 
Met wild geraas en het kwistig uitdelen 
van cadeautjes heeft ons eerste team in de 
thuiswedstrijd tegen "Sas van Gent� een 
verrassende 4-6 nederlaag geleden. Niks 
geen door het dak van De Oriënt gezakt 
Witte Paard; wèl een bedenkelijk falen van 
de ploeg, die mocht hopen zijn derde zege 
in successie te behalen. Al bij het begin 
van het duel. was er spanning. Beverwij-
ker Harmen Jonkman zat bij Haarlem in de 
file-problemen en kwam met drie kwartier 
achterstand in bedenktijd tot zijn ope-
ningszet. Al vaker werd aangetoond dat 
hoge elo-ratings niet immer successen ga-
randeren. Onze "overkill" aan de borden 1 
t/m 5 bedroeg bijna 600 punten. Toch 
werden de Oosterflankers juist daar met 
1½ -3½ afgetroefd. 
 
Balen & trappelen 
Harmen Jonkman en Zhao Qin Peng had-
den duidelijk een offday en dat kostte het 
team de kop. Hoort er allemaal bij.... "Ik 
baal van die twee fouten", luchtte Harmen 
min of meer verontschuldigend zijn ge-
moed. Zhao stond op het punt te gaan 
trappelen van ergernis. Prima partijopzet 
vergooid. Jeroen Bosch (tegen de Schotse 
grootmeester Paul Motwani), Luc Winants 
en Michel Jadoul bereikten remises. Dus 
moest de rest het maar �even" doen... Tea 
Lanchava kwam ternauwernood, 
maar toch knap, tot een ½  puntje. Fred 
van der Vliet wees, om althans nog aan 5-
5 te kunnen meewerken, in tijdnood (remi-
seachtig gedoe) een vredesvoorstel af, 
maar ging dramatisch onderuit. Zo ook 
Frenk van Harreveld, die aanvankelijk op 

winst afstevende, vervolgens een eindspel 
(met voordeel) verkeerd inschatte en zich 
tenslotte nog liet bezwendelen. 
 
  
Trekpleisters 
De zeges van Bruno Carlier (topscorer met 
2½ uit 3) en Alexander van Beek, een 
aanwinst, waren zelfs geen trekpleisters op 
de gapende wonde, toegebracht door de 
zelfbewuste Zeeuws-Vlaamse, half Belgi-
sche formatie. Gelatenheid & verbazing 
bij de onzen, die ter verwerking van het 
doorstane leed door VastNed-Sint Cees 
Dubbeldam voor geanimeerd Chinezen 
werd uitgenodigd. We misten zeer node 
Zhao's schaterlachjes; zij was spoorslags 
naar het WK in Moskou afgereisd. Ook 
Frenk mankeerde op het nasi- & bamifes-
tijn. 
De geplande play-offs raken een weinig 
uit het oog. Zeker met Hilversum en Ordi-
na nog aan de horizon. 
 
De stand na 3 ronden: 
1/2. Hilversum en Ordina 6-22 
3.ING/ ESGOO  4-18 
4. LSG   4-17½  
5. VastNed Rotterdam 4-16½   
6. HWP   3-14½  
7. Apeldoorn   2-14 
8. Euwe   1- 9 
9.Amstelveen   0- 9½  
10. Groningen   0- 7 
 
Vorig seizoen stonden we na 3 ronden op 
6 punten. zwaar weer wordt niet verwacht, 
maar 't zou leuk zijn als er nog een paar 
overwinninkjes uitgeperst worden. 
De achs & weeën zijn we al vergeten... 
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VastNed R'dam- HWP (SvG) 4 - 6 
J.Bosch - P.Motwani 0.5 - 0.5 
L.Winants - G.v/d Stricht 0.5 - 0.5 
H.Jonkman - H.Cardon 0 - 1 
Z.Peng - G.Deleyn 0 - 1 
M.Jadoul - J.Goormachtigh 0.5 - 0.5 
B.Carlier - M.de Waal 1 - 0 
F.R.v/d Vliet - K.Nieuwelink 0 - 1 
T.Lanchava - H.Groffen 0.5 - 0.5 
F.van Harreveld- B.de Bruycker 0 - 1 
A.van Beek - M.Lacrosse 1 - 0 
 
 

 
 
 

Carlier � De Waal 

Bruno Carlier 

Etentje 
Deze wedstrijd tegen het "zwakke" Sas 
van Gent moesten we winnen. Temeer 
daar er na afloop een etentje op het pro-
gramma stond bij de uitstekende "Chi-
nees" om de hoek, met de gulle sponsor 
van VastNed. 
Mijn partij liep gestroomlijnd.... 
 
Wit : Bruno Carlier 
Zwart : De Waal 
1.Pf3 Pf6 2.g3 d5 3.Lg2 Lf5 4.c4 c6 5.b3 
Pbd7 6.Lb2 Dc7 
XIIIIIIIIY 
9r+-+kvl-tr0 
9zppwqnzppzpp0 
9-+p+-sn-+0 
9+-+p+l+-0 
9-+P+-+-+0 
9+P+-+NzP-0 
9PvL-zPPzPLzP0 
9tRN+QmK-+R0 
xiiiiiiiiy 
 
 

Een ambitieus idee. Zwart wil e5 
doorzetten. Gebruikelijk is hier 6... e6 om 
vervolgens af te wachten wat wit doet. Als 
ik wil kan ik nu 7. d4 spelen om e5 te 
verhinderen, maar waarom zou ik? 
7.0-0 e5 
Het zwarte centrum oogt als een reus op 
lemen voeten. Om hem te ondermijnen ga 
ik verder in de voetsporen van Richard 
Reti. 
8.cxd5 cxd5 9.Pc3 d4 
De loper op g2 krijgt nu een prachtig 
uitzicht over de diagonaal. Beter lijkt iets 
als 8...Le7 en de zwarte stelling is nog 
speelbaar. 
10.Pb5 Db6 
Beter is 10... Da5, met als mogelijk 
vervolg 11.a4 Le7 12.d3 0-0 13.Pd2 met 
een fijne stelling voor wit, maar zwart 
speelt nog. 
11.Pa3 Lc5 
De beslissende fout, maar een goed 
alternatief is moeilijk aan te geven. 
12.Pc4 Dc7 13.Tc1 a5 
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XIIIIIIIIY 
9r+-+k+-tr0 
9+pwqn+pzpp0 
9-+-+-sn-+0 
9zp-vl-zpl+-0 
9-+Nzp-+-+0 
9+P+-+NzP-0 
9PvL-zPPzPLzP0 
9+-tRQ+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
 
Om het verschrikkelijke 14.b4 te 
verhinderen. De ramp vindt nu elders 
plaats. 
14.Pcxe5 Pxe5 15.Lxd4 
Het centrum wordt met een paar handgra-
naten vernietigd. 
15�  Ped7 16.Lxc5 Pxc5 17.d4 Td8 
18.Txc5 Dd7 19.Txa5 
"Rijp voor de sloop" zou Rini Kuijf hier 
zeggen. 
19� 0-0 20.e3 b6 21.Pe5 Dc7 22.Ta4 h5 
23.Pc6 Tde8 24.d5 Dd6 25.Dd4 Le4 
26.Td1 h4 27.Ta7 Lxg2 28.Kxg2 Te4 
29.Dxb6 h3+ 
Een zinloze actie 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-trk+0 
9tR-+-+pzp-0 
9-wQNwq-sn-+0 
9+-+P+-+-0 
9-+-+r+-+0 
9+P+-zP-zPp0 
9P+-+-zPKzP0 
9+-+R+-+-0 
xiiiiiiiiy 
30.Kxh3 Nd7 31.Db5 95 32.Kg2 g4 
33.Ta4 Txa4 34.Dxa4 f5 35.Df4 Df6 
36.d6 Kh7 37.h3 gxh3+ 38.Kxh3 Dc3 
39.Dh4+ Kg6 40.Pe7+ Kf7 41.Td4 De1 
42.Kg2 Pf6 43.Pxf5 Ke6 44.Dh3 

 
 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-tr-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-zPksn-+0 
9+-+-+N+-0 
9-+-tR-+-+0 
9+P+-zP-zPQ0 
9P+-+-zPK+0 
9+-+-wq-+-0 
xiiiiiiiiy 
Een komische eindstelling. Mijn tegen-
stander had vandaag een minder vaste 
hand. Onder het toeziend oog van de spon-
sor zag het er op de overige borden ook 
goed uit en ik rekende al op een grote 
overwinning. Toen ging er iets vreselijk 
mis. Door ingrijpen van de duivel werd 
een zekere overwinning omgebogen in een 
smadelijke nederlaag. Vooral het verlies 
van Peng doet ingrijpen van Hogerhand 
vermoeden. Gelukkig was de sponsor nog 
wel bereid om naar de Chinees te gaan. 
Hoewel we ons de rijsttafel goed lieten 
smaken, waaide er toch een koude wind 
door het etablissement. 
Terug naar Utrecht ging ik nog even langs 
het casino. Kan ik het lot verder tarten? Ik 
zet honderd gulden op rood. Het balletje 
rolt... rien ne va plus... rood! 200, laat ik 
liggen, de croupier laat met haar bevallige 
handen het balletje weer rollen... rien ne 
va plus... rood! 400. Ik raap de fiches op 
en wissel bij de kassa. Binnen 5 minuten 
sta ik weer buiten. Er hing een dikke mist 
en ik trek de kraag van mijn jas over mijn 
oren. Ik loop naar de auto en huiver, den-
kend aan "De Fatalist" van Lermontov. 
Thuisgekomen vraagt mijn vrouw: wat 
vind je leuker, een partij winnen of winnen 
in het casino? Wat een vraag. Winnen in 
het casino natuurlijk!! 
1-0 
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4de ronde KNSB-competitie(meesterklasse) 
Hilversum, 15 december 2001 

Donkere dagen voor Kerstmis na tweede nederlaag 

Henny Vijgeboom 

Het oude jaar werd afgesloten met de 
tweede nederlaag van ons eerste team. Als 
u de kranten & tijdschriften over de com-
petitie gelezen hebt, dan is dat oud nieuws 
voor u. Het verslag doen van een met 8-2 
verloren wedstrijd is geen pretje. Daarom, 
en ook omdat de deadline van Rotterdam-
chess nadert, geen lang kerstverhaal. 
Gelukkig was verlies tegen het zeer sterke 
Hilversum ingecalculeerd maar vervelend 
was dat het met die cijfers afliep, waar 
"slechts" 7-3 of 6½-3½  iets minder on-
draaglijk zou zijn geweest. Ondanks dat 
teamleider Joop Michel een vrij represen-
tatieve ploeg kon opstellen, was er geen 
eer te behalen tegen de radiostadmensen. 
 
Overboord 
Vier grootmeesters hadden zij voor-
zichtigheidshalve in de strijd geworpen en 
dat heeft ons vlaggenschip geweten. Het 
kapseisde, en niet in het zicht van de remi-
sehaven, een zalig gelijkspelletje. Het zag 
er in den beginne zo leuk uit. Marcel Pi-
ket, tegen grootmeester Dennis de Vreugt 
al in een pril stadium zijn loper op f7 offe-
rend, liet toe dat hij zelf ook niet meer kon 
rokeren en viel tenslotte overboord. 
 
Hope des vaderlands 
Harmen Jonkman, de nieuwe hope des 
vaderlands, vond de Bosnier Pedrag Niko-
lic tegenover zich. Na uren en uren briljant 
"keepen" kreeg Harmen zowaar een remi-
seaanbod, wat hij grootmoedig accepteer-
de. Bruno Carlier moest vaststellen dat er 
tegen Friso Nijboer niet valt op te boksen, 
hoe lang je ook standhoudt. Jeroen Bosch 
(bord 1) deed het tegen voornaamgenoot 
Piket 6½  uur voortreffelijk, maar met 

eeuwig schaak in handen liep er toch iets 
mis. Rood aangelopen van de spanning en 
minuten uitblazend, kon Jeroen de Eerste 
zijn winstpunt noteren. 
 
Zielige Zhao 
Aan het slot van haar duel tegen het 14-
jarige talent Daniel Stellwagen overzag 
onze enige aanwezige grootmeester(es) de 
bevrijdende patwending (Tf8!). Teleur-
stelling alom natuurlijk. Het was een zieli-
ge nederlaag. Fred van der Vliet miste 
eveneens een half puntje. Frenk van Har-
reveld bereikte dat wèl en daar was hij zelf 
ook blij mee. Tea Lanchava en Henny 
Versteeg konden het niet bolwerken. 
Alexander van Beek, tegen oud-nationaal 
jeugdkampioen (1993) Henk Vedder, ze-
gevierde als enige VastNedder. Topscorer 
met 3 uit 4! 
 
Stand: 
1. Ordina  8/31½  
2. Hilversum  8/30, 
3. LSG  6/23½  
4. ING/ESGOO  4/22 
5. VastNed R"dam 4/18½  enz. 
 
De play-offs kunnen nog steeds gehaald 
worden, met wat minder pech & wat meer 
geluk. 
 
HSG - VastNed Rotterdam 8 - 2 
J.P.Piket - J.Bosch 1 - 0 
P.Nikolic - H.Jonkman 0.5 - 0.5 
D.de Vreugt - M.Piket 1 - 0 
F.Z.Nijboer - B.Carlier 1 - 0 
D. Stellwagen - Z.Peng 1 - 0 
L.Pliester - T.Lanchava 1 - 0 
R.Douven - F.R.v/d Vliet 1 - 0 
P.A.Boersma - F.van Harreveld 0.5 - 0.5 
H.R.Vedder - A.van Beek 0 - 1 
W.Zagema - H.J.Versteeg 1 - 0 
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Wit : Marcel Piket 
Zwart : Dennis de Vreugt 
1.d4 Pf6 2.Lg5 d5 3.Lxf6 exf6 4.e3 Ld6 5.c4 dxc4 6.Lxc4 0-0 7.Pc3 c5 8.dxc5 Lxc5 
9.Lxf7+ Kxf7 10.Dh5+ Kg8 11.Dxc5 Pa6 12.Dc4+ Kh8 13.Pf3 Db6 14.Db5 Dc7 15.Pd4 
Pc5 16.Dc4 b6 17.b4 La6 18.Pdb5 De5 19.bxc5 Lxb5 20.Dd4 De8 21.cxb6 axb6 22.a4 La6 
23.Td1 Dg6 24.g3 Dh5 25.Dd5 Dh3 26.Pe2 Dc8 27.Tc1 Dg4 28.Pf4 Tac8 29.Td1 Tc2 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-tr-mk0 
9+-+-+-zpp0 
9lzp-+-zp-+0 
9+-+Q+-+-0 
9P+-+-sNq+0 
9+-+-zP-zP-0 
9-+r+-zP-zP0 
9+-+RmK-+R0 
xiiiiiiiiy 
30.Td2 Lb7 31.h3 Tc1+ 32.Td1 Txd1+ 
0-1 
 
 
 
 
5de ronde KNSB-competitie (meesterklasse). 
De Orient, 5 januari 2002. 
 

Verdiende zege op "Die Mannschaft" 

Henny Vijgeboom 

Het scheelde maar een haar of we hadden 
de wedstrijd tegen ING/ESGOO met 0-10 
verloren... Door een administratieve ver-
gissing bleek vlak voor de speeldag dat De 
Orient op de dag voor Driekoningen niet 
beschikbaar was! Hoe moet je zoiets "even 
gauw" rechtbreien? Dat kan alleen de ka-
pitein van het vlaggenschip, ome Joop. 
Misschien dat hij in dit nummer de horror-
story nog nabevend op papier zet. 
 
"Die Mannschaft" 
Om een redelijke kans te maken op het 
bereiken van de vierde plaats, die na negen 
ronden toegang verschaft tot de play-offs, 
moest van "Die Mannschaft" gewonnen 

worden. In zijn welkomstspeech bewie-
rookte preses Herman van Bekkum de re-
cente prestaties van Harmen Jonkman en 
Zhao Qin Peng, Harmen had net zijn derde 
grootmeeterresultaat in Lwow (Oekraïine) 
behaald en Zhao schopte het bewon-
derenswaardig ver in het WK te Moskou. 
Overborrelend van elan en overladen met 
schaamte over de afgang tegen het minus-
cule Sas van Gentse Witte Paard stortten 
de onzen zich zelfverzekerder dan ooit op 
de vervaarlijke rivaal. Fred van der Vliet 
hield het liever een keertje voor gezien. 
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Titellozen 
Puur uit eerbied voor de titellozen 
Alexander van Beek en Frenk van Har-
reveld leggen we de nadruk op hun uiterst 
belangrijke aandeel in het duel tegen de 
"Tukkers". Alex, met zwart aan bord 9, 
leek tegen Christoph Sielecki (officieel 
bord 5) niet aan een nederlaag te ontko-
men, maar zijn zowat geroosterde zitvlees 
(niks geen tochten door de wandel-
gangen!) en blijven peinzen over wat al-
lemaal nog net kon, leverden de jonge 
Delftenaar na 6½  uur spelen een bejubel-
de remise op. Frenk schaakt wellicht beter 
dan hij zelf denkt. Anders gaan denken 
dus... Gretig en sterk spelend joeg hij zijn 
opponent met een dameoffer in gierende 
tijdnood over de kling. Zelden hebben wij 
zo meegeleefd met de ingetogen blijd-
schap van een titelloze winnaar. 
 
Puntenmachine 
De geoliede puntenmachine werd voorts 
vakkundig gehanteerd door Roland Sch-
maltz, Luc Winants en Zhao Qin Peng. 
Vrijwel geruisloos kwamen de zeges bin-
nen.Deels moeizame remises ontsproten 
uit de breinen van Fabian Doettling, Je-
roen Bosch en Marcel Piket. Nauwelijks te 
bevatten was de totaal onverwachte ne-
derlaag van Harmen Jonkman, die in ge-
wonnen positie verzuimde zijn partij met 
offers hardhandig uit te maken en zelfs 
nog verloor. Ook Bruno Carlier z'n stelling 
was veelbelovend; hem trof hetzelfde 
droevig lot. "Belachelijk...", bleef hij nog 
dagen jammeren. Het duo had de eind-
stand naar 8-2 kunnen opschroeven... 
 
Toekomstmuziek 
Het eerstvolgende duel is tegen Gronin-
gen, op 23 februari. We gaan er met auto's 
heen. 't Is niet te hopen dat het dan ijzelt 
en we met 1½  man en een paardenkop 
aldaar arriveren� Verder: thuis (16 maart) 
tegen Euwe, dat onderaan bengelt, uit te-

gen LSG (6 april), 3de op de ranglijst, en 
tenslotte op 21 april thuis tegen landskam-
pioen Ordina. 
 
Scores: 
Alexander de Grote Van Beek 3½ (5) 
Peng   3 (5) 
Jonkman en Carlier  2½ (5) 
Winants en Van Harreveld 2 (4) 
Schmaltz en Jadoul  1½ (2) 
Piket en Lanchava  1½ (3) 
Bosch   1½ (5) 
Doettling 1 (twee remises) 
Ftacnik   ½ (1) 
Versteeg   0 (1) 
Van der Vliet   0 (3) 
 
VastNed R'da - ING/ESGOO 6 - 4 
R.Schmaltz - G.Schebler 1 - 0 
H.Jonkman - M.Hoffmann 0 - 1 
F.Doettling - M.Feygin 0.5 - 0.5 
L.Winants - Th.Henrichs 1 - 0 
J.Bosch - D.Hausrath 0.5 - 0.5 
Z.Peng - M.Thesing 1 - 0 
M.Piket - F.M.Kroeze 0.5 - 0.5 
B.Carlier - G.H.Grotenhuis 0 - 1 
A.van Beek - C.Sielecki 0.5 - 0.5 
F.van Harreveld- A.J.Ellenbroek 1 - 0 
 
 
De stand na 5 ronden: 
1. Ordina (Breda)  10 - 40 
2. Hilversum   10 - 38 
3. LSG (Leiden)  8 - 32 
4. VastNed Rotterdam 6 -  24½  
5. ING/ESGOO  4 - 26 
6. Apeldoorn   4 - 21 
7. Witte Paard   3 -  21½  
8. Amstelveen   2 - 18 
9. Groningen   2 - 16 
10. Euwe (Amsterdam) 1 - 13. 
 
Als we ervan uitgaan dat zich tegen Gro-
ningen en Euwe geen rampen met 10 op 
de schaal van Richter voordoen, dan kan 
via LSG (de "match van de eeuw"?) een 
plaatsje bij de top-4 bereikt worden. Dat 
moet dit seizoen toch "op z'n minst" de 
opzet zijn. We zullen best nog wel een 
leuke lente krijgen. 
Denk ik. 
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Overpeinzingen van een captain 

Joop Michel 

De verslagen van de wedstrijden zijn bij 
Hennie Vijgeboom in goede handen en in 
stijl nauwelijks te evenaren. Om als cap-
tain toch iets van mij te laten horen, benut 
ik de persoonlijke scores om enig com-
mentaar te leveren. Allereerst wil ik het 
opnemen voor Fred . Hoe is die beroerde 0 
uit 3 eigenlijk tot stand gekomen? Tegen 
Apeldoorn stond Fred straal gewonnen, 
maar valt op de 39e zet zijn vlag. Ook 
tegen HWP heeft Fred de pech dat het 
team op verlies staat en hij een 
remiseaanbod om die reden niet kan 
accepteren. Van R.Douven verliezen (elo 
2434) is daarbij zeker geen schande. Een 
50% score was met een beetje geluk een 
heel wat redelijker resultaat geweest. Ook 
de score van Jeroen Bosch valt tegen als je 
niet weet hoe die tot stand gekomen is. 
Meestal was hij de man die gekoppeld 
werd aan de zwaarste tegenstander. De 
resultaten van het gehele team stonden 

steeds voorop. Ronduit prachtig is het om 
de verrichtingen van Alexander te volgen. 
Die werkvakantie in Australië heeft hem 
echt goed gedaan. Begon hij nog wat 
aarzelend met een nul tegen Amstelveen, 
daarna speelde hij bruisend van energie de 
een na de andere tegenstander van het 
bord. Het zou mij niets verwonderen als 
Alexander zich ontwikkeld tot een hele 
goeie waaraan onze club veel plezier 
beleven kan. Voor alle andere niet 
genoemde spelers niets dan lof. Het is 
steeds weer een plezier met hen samen te 
mogen werken. VastNed heeft ons in staat 
gesteld een duidelijk sterker team samen te 
stellen. Niet sterk genoeg om ons te meten 
met de grote twee (Ordina � HSG) maar 
wel krachtig genoeg om ons ver van de 
degradatiezone te houden en dat is een 
hele verademing voor een ieder die onze 
club een warm hart toedraagt. 

 
 

Een oudere schaker uit Gieten 
Had moeite met alle gambieten 

Als hij weer niet won 
Ondanks pluspion 

Dan was hij dus niet te genieten 
 

Laatst was een speler uit Rome 
De opening goed doorgekomen 

Want inplaats van Spaans 
Werd het Italiaans 

Dat kon hij natuurlijk wel dromen 
 

Een aanvalsspeler uit Genève 
Speelde graag Lxh7 

Maar wat was de pest 
Iedereen deed � h6 

Zo was er geen lol te beleven 
 

Peter Reedijk 
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Henny Vijgeboon 

Scheherazade, de sprookjesvertelster uit 
�Duizend-en-een-nacht�, brengt via wijlen 
Rimsky Korsakov een mare over, die als 
een symfonie in de oren klinkt. In2002 zal 
het Koninkrijk der Nederlanden worden 
verblijd  met de herrijzenis, het 19de lands-
kampioenschap, van onze meesterklassers. 
Máximaal 250. 000 uitzinnige Rotter-
dammers zullen de Coolsingel bevolken. 
Ivo Opstelten gaat de �krukken�, waar we 
sinds het behalen van de titel, in 1995, bij 
de Bredase en Hilversumse grootmachten 
voor doorgaan, ten raadhuize bejubelen. 
Speeches & loftuitingen van hoogwaar-
digheidsbekleders en de snacks & drinks, 
geoffreerd door figuren in livrei, jagen de 
sfeer op tot euforie. De balkondeuren ope-
nen zich plechtig. 
 
Alexander 
Niet Willem van Hanegem maar Alexan-
der van Beek torst de zo juist ontvangen 
beker hoog boven de balustrade, buigt te 
ver naar voren en laat de met zoveel ge-
mak veroverde trofee uit zijn vingers glip-
pen. Een zwalkende zwerver gaat er triom-
fantelijk mee vandoor. Jonkman Harmen 
maant de uitgelaten teamcaptain jonkheer 
Van Michel tot Kralingen tot kalmte. Wil-
lem-Alexander en Máxima volgen de fes-
tiviteiten thuis op het beeldscherm. Zij 
overwegen "die leuke club" een paar ton 
uit de oranjepot te schenken . 
 
 

TV-camera's 
NOS-camera's registreren hoe Lubomir 
Ftacnik en Luc Winants het maasstedelijk 
gepeupel worden ingejonast. Viktor Kor-
chnoi tekent heftig gebarend bezwaar aan 
als Fred van der Vliet hem een goudrenet 
op het hoofd zet en er met pijl & boog op 
richt. Roland Schmaltz en Fabian Doett-
ling worden bedolven onder confetti en 
serpentines. Een cameraman van het ZDF 
roept hen toe: "Ja, es ist ein fröhliches 
Völkchen!!! 
"Kan wel wezen, maar wilt u mijn vader 
z'n fiets laten terugbezorgen?" schatert 
Marcel Piket. Jeroen Bosch schildert de 
situatie als zorgelijk en slurpt uit een glas 
kwast, hem door een stadhuisbode aange-
reikt. Door het gedrang op het balkon be-
landt het vitaminerijke vocht op het beton. 
Een interieurverzorgster slaat met een pen-
seeltje aan 't restaureren. 
 
Volksliederen 
De Belg Michel Jadoul heft abusievelijk 
de Brabançonne aan, waarop Bruno Car-
lier en Frenk van Harreveld luidkeels het 
Wien  Neêrlands  Bloed, ons volkslied 
vóór 1932, ten gehore brengen. Nadat 
Zhao Qin Peng en Tea Lanchava van een 
meneer uit Hollywood filmcontracten kre-
gen aangeboden, arriveert de M.E., die 's 
lands rumoerigste boulevard schoonveegt. 
De berichtgever krijgt een flinke tik, voor 
zover hij die nog niet had, en komt in de 
goot terecht. De burgervader vlucht naar 
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binnen. President Herman van Bekkum 
springt naar beneden en wordt gered door 
een zeil van de brandweer, gewaarschuwd 
door onze commissaris van materiaal. 

Rrrrrr... De wekker gaat af. "Lig jij nou 
nóg in je nest? Je moet toch met je klup-
pie naar Groningen!?" 

 
 
 

VastNed Rotterdam 2 � De Pion 

Rogier van Arkel 

Nieuwe gezichten 
De eerste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen betekende voor het tweede nogal wat 
�nieuwe� gezichten. 
Gabriel Smit vertrok naar Leiden en (play-
ing) teamcaptain Peter Reedijk ging defi-
nitief voor Amersfoort spelen. Peter, nog-
maals bedankt voor al je diensten voor 
Rotterdam, we zullen je missen in het 
tweede. Versterkingen kwamen er in de 
vorm van Andrezj Pietrow, een trouw 
deelnemer aan het OK, maar nog niet eer-
der voor Rotterdam uitkomend. En verder 
Leo Kerkhoff, Mohamad Taha en Rogier 
van Arkel, die allen doorschoven uit het 
(versterkte) eerste team. Vaste krachten 
Michiel, Henny, René, Edwin, David en 
Steef bleven wel en Eddy wilde dit seizoen 
graag een stapje terug doen, maar was 
eventueel beschikbaar als invaller indien 
nodig. Jan Timmerhuis wilde wel teamlei-
der worden, dus al met al stond er een bre-
de selectie aan de start die op papier in de 
top zou moeten kunnen meedraaien met 
drie spelers. Helaas werden we ingedeeld 
bij de sterke teams Ivoren Toren, HWP 2, 
en vooral LSG 2.Promotie zou sowieso 
een hele lastige klus worden. 
 
De Pion 
In de eerste ronde troffen we het Brabantse 
�De Pion� �kan het nog suffer-, een sub-
topper op papier met vijf 2100+ spelers. 
Onze teamleider was op vakantie in het 
zonnige zuiden, en verder ontbraken er 
nog wat mensen, waaronder kopman Leo 
Kerkhoff. Door een misverstand verscheen 
Mohamad uiteindelijk niet op het eerste 
bord, dus Eddy nam zijn plaats in met een 
uur tijdsachterstand. Desondanks verliep 

het begin van de wedstrijd vrij voorspoe-
dig, de witspelers hadden prettige stellin-
gen en de zwartspelers waren niet in grote 
problemen. Nadat de kruitdampen van de 
tijdcontrole waren opgetrokken bleek het 
gelijk op te gaan. Andrezj hield het met 
zwart niet droog, en invaller Huibert Log-
mans werd ondanks stevig verzet met wit 
weggedrukt. Edwin en Steef �die ik voor 
het eerst met wit zag schaken- wonnen 
overtuigend. Henny�s remise was mis-
schien een lichte teleurstelling, maar voor 
de Rotterdammers natuurlijk geen verras-
sing. Er leek nog wel een overwinning in 
te zitten gezien de stand op de topborden. 
Eddy had een rommelige Franse partij, 
waarin beide partijen uitstekend weerwerk 
boden, en stond iets beter. Te winnen was 
het alleen niet. Michiel ging helaas ten 
onder, ondanks het feit dat hij lange tijd 
goed had gestaan. Rogier was uiteindelijk 
als laatste bezig en restte de taak om nog 
een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dit 
lukte uiteindelijk vrij gemakkelijk gezien 
het gunstige dame-eindspel. Eens te meer 
bleek dat dame en paard vaak veel sterker 
zijn dan dame en loper in het eindspel. 
Al met al een behoorlijke teamprestatie, en 
dat belooft nog wat als we op �volle 
kracht� spelen! Overigens hadden we in de 
volgende thuiswedstrijd (ronde 3) een 
soortgelijke wedstrijd, waarin Michiel 
ditmaal een matchpunt redde door knap 
remise te keepen in een minder toreneind-
spel.  
 
 



 Rotterdamchess, jaargang 21, nr.1 , januari 2002 Pagina 22  

Wit : Robert Schuermans (2141) 
Zwart : Rogier van Arkel(2153)  
Commentaar Rogier van Arkel 
 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 
5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Be7 
De oude mainline is objectief gezien 
waarschijnlijk minder goed dan bijv. de 
poisoned pawn (Db6), maar  er zijn maar 
gelukkig maar weinig witspelers die de 
varianten erg goed beheersen. (ze moeten 
immers al zoveel weten als ze open 
Siciliaans spelen) 
8.Qf3 Qc7 9.0�0�0 Nbd7 10.g4 b5 
11.Bxf6 Nxf6 12.g5 Nd7 13.f5  
Tot zover werd alles a tempo gespeeld, 
hier dacht ik een kwartier na of ik me in 
zou laten op de scherpe varianten na 
13�Nc5, maar ik besloot in mijn eerste 
wedstrijd niet teveel risico te nemen. 
Kritiek voor zwart is de zgn. Perenyi-
aanval na 13�Nc5 14.f6 gxf6 15.gxf6 Bf8 
16.Rg1! met de bedoeling Rg7 en vaak 
ook een stukoffer op d5. 
13�Bxg5+ 14.Kb1 Ne5 15.Qh5 Qd8 
XIIIIIIIIY 
9r+lwqk+-tr0 
9+-+-+pzpp0 
9p+-zpp+-+0 
9+p+-snPvlQ0 
9-+-sNP+-+0 
9+-sN-+-+-0 
9PzPP+-+-zP0 
9+K+R+L+R0 
xiiiiiiiiy 
 
16.Nxe6  
Een belangrijk moment, wit heeft hier 
diverse alternatieven: 
16.fxe6?! g6 17.exf7+ Kxf7 18.Qe2 Bg4� 
16.h4 Bf6 17.fxe6 0�0 18.Bh3 fxe6 
19.Bxe6+ Kh8 20.Nd5 Nc4� 
16.Rg1 h6 (=16...Bf6 ) 17.fxe6 g6 
18.exf7+ Kxf7� 
16...Bxe6 17.fxe6 g6 
Ook mogelijk is: 17...0�0 Een theoretisch 
belangrijke partij is: 

18.Rg1 (18.Bh3) 18...Bf6 19.exf7+ Kh8 
20.Nd5 g6 21.Qh3 Rxf7 22.Nf4 Qd7 
23.Qb3 Qc6 24.Bh3 Bg7 25.Rgf1 Raf8 
26.Ne6 Rxf1 27.Bxf1 Rf2� 28.a4? bxa4! 
29.Qb8+ Bf8 30.Nxf8 Qxc2+ 31.Ka2  
 
XIIIIIIIIY 
9-wQ-+-sN-mk0 
9+-+-+-+p0 
9p+-zp-+p+0 
9+-+-sn-+-0 
9p+-+P+-+0 
9+-+-+-+-0 
9KzPq+-tr-zP0 
9+-+R+L+-0 
xiiiiiiiiy 
 
31�Nc6!! (Een nieuwtje van Fritz op zet 
31!) 32.Nxg6+ Kg7 33.Qc7+ Rf7 34.Qb6 
a5 0�1, Relange-Sadler 1997]  
18.exf7+ Kxf7 19.Qe2 
[19.Qh3 Kg7 20.Qe6 Nf7 21.h4 Bf6 22.h5 
(22.Nd5!�) 22...Qc8= ] 
19...Kg7 20.Bh3 
[20.Nd5 Ra7 21.Bh3 Rf8 22.Rhf1 Raf7 
23.Rxf7+ Rxf7 24.Rf1 Qf8= ] 
20...Rf8!?N 
Ik was hier inmiddels op eigen kracht 
aangewezen, normaal is hier 20...Re8 om 
de loper van e6 af te houden. Een 
voorbeeldpartij: 21.Rhf1 Ra7 22.Qf2 Rc7 
23.Nd5 Rc5 24.Nf4?! Bxf4 25.Qxf4 Qe7 
26.Rd5 Nc4 27.b3? Rxd5! 28.exd5 Qe1+ 
29.Rxe1 Rxe1+ 30.Qc1 Rxc1+ 31.Kxc1 
Nb6�+ 32.c4 bxc4 33.bxc4 Kf6 34.Bf1 
Ke5 35.Kc2 Kd4 36.c5 Kxc5 37.Bxa6 
Nxd5 38.a3 Ne3+ 39.Kd3 Ng4 40.h4 d5 
0�1 Andres Gonzalez,I-Vink,N/Aviles 
2000/CBM 77 ext (40) 
21.Rhf1?! 
[�21.Be6] 
21...Ra7? 
Jammer, hier had ik kunnen profiteren met 
21...Rxf1 22.Rxf1 Nc4! 23.Ka1 Bf6� 
22.Be6 Rxf1 23.Rxf1 Re7 24.Bb3 Rb7�  
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XIIIIIIIIY 
9-+-wq-+-+0 
9+r+-+-mkp0 
9p+-zp-+p+0 
9+p+-sn-vl-0 
9-+-+P+-+0 
9+LsN-+-+-0 
9PzPP+Q+-zP0 
9+K+-+R+-0 
xiiiiiiiiy 
Wit staat hier natuurlijk erg prettig 
25.Nd5 h5?! 26.Nf4?  
Dezelfde strategische fout als in de 
voorbeeldpartij van Vink, vanaf nu begon 
ik in winst te geloven, sterk was 26.Qg2± 
De witspeler moet gedacht hebben in de 
aanval te winnen. 
26...Bxf4 27.Rxf4 a5 28.Bd5 Rb8 29.Qf2 
Qb6 30.Qf1 Qe3!? 31.Rf6 Qg5 32.Rf2 
[32.Rxd6? Rf8 33.Qc1 (33.Qh1 Rf2; 
33.Qd1 Qg2) 33...Qg2�]  
32...b4 
XIIIIIIIIY 
9-tr-+-+-+0 
9+-+-+-mk-0 
9-+-zp-+p+0 
9zp-+Lsn-wqp0 
9-zp-+P+-+0 
9+-+-+-+-0 
9PzPP+-tR-zP0 
9+K+-+Q+-0 
xiiiiiiiiy 
Inmiddels zijn we in de tijdnoodfase 
beland en wit dacht nu uit te halen met: 
33.Qa6? 
[33.Rf4�] 
33...Qg1+! 
Dit had wit gemist, de dame spoedt nu 
terug naar de damevleugel en even later 
worden ook de laatste torens geruild, 
waarna wit geen aanvalskansen meer over 
heeft. 

34.Rf1 Qb6 35.Qe2 Rf8! 36.Rxf8 Kxf8� 
37.b3 Qg1+ 38.Kb2 Qd4+ 39.Kb1 Qg1+ 
40.Kb2 Qd4+ 41.Kb1 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-mk-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-zp-+p+0 
9zp-+Lsn-+p0 
9-zp-wqP+-+0 
9+P+-+-+-0 
9P+P+Q+-zP0 
9+K+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
Tijdcontrole gehaald en wat overblijft is 
het al eerder beschreven eindspel. Het lijkt 
me verloren voor wit. Van het paard op e5 
gaat in het vervolg van de partij een stille 
kracht uit. Zwart kan op aanval spelen, 
maar eenvoudiger is het om een vrijpion te 
creëren aan de andere kant. 
41�Kg7 42.Qf1 Qe3 43.a4!? 
Liever dan passief te blijven probeert wit 
het in het vervolg met een wandelkoning. 
43�bxa3 44.Ka2 Qd2 45.Kxa3 Qxh2 
46.Ka4 Qd2 47.Kb5 Qb4+ 48.Ka6 a4 
49.Qa1 axb3 50.cxb3 h4 51.Qf1 Qc3 
52.Qf4 Qg3 53.Qc1 h3 54.b4 h2 55.b5 
Qg1 56.Qc7+ Kh6 57.Qxd6 Qa1+ 
58.Kb7 h1Q 59.b6 Qhf1 60.Kc8 Qaa6+ 
61.Kd8  
XIIIIIIIIY 
9-+-mK-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9qzP-wQ-+pmk0 
9+-+Lsn-+-0 
9-+-+P+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+q+-0 
xiiiiiiiiy 
61�Nf7+  
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Wel een aardige slotzet, als je bedenkt dat 
het geweldige paard op e5 vanaf zet 14 al 
niet meer van zijn plaats is gesprongen. 
0�1 
 
wit : M. Dogge (1986) 
zwart : Edwin Vreugdenhil (2011) 
[B92] 
[Fritz 6 (30s)] B92: Sicilian Najdorf: 6 
Be2 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 
5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be7 8.0�0 0�0 
9.Be3 Be6 10.Qd2 Nbd7 11.Bf3 Rc8 
12.a4 Nb6 13.Na5 Qc7 14.Rfc1 Rfe8 
15.g3 
[15.Rd1 Red8 16.Qe1 Rd7=]  
15...h6 
Prevents intrusion on g5  
16.Qe1 
XIIIIIIIIY 
9-+r+r+k+0 
9+pwq-vlpzp-0 
9psn-zplsn-zp0 
9sN-+-zp-+-0 
9P+-+P+-+0 
9+-sN-vLLzP-0 
9-zPP+-zP-zP0 
9tR-tR-wQ-mK-0 
xiiiiiiiiy 
16�d5 17.exd5 
[17.Bxb6 Qxb6 18.exd5 Bf5 (�18...Qxa5 
19.dxe6 fxe6 20.Qe2�) 19.Qxe5 Bh3�]  
17...Nbxd5 18.Nxd5 Bxd5 19.Bxd5 Nxd5 
20.Bd2 f5 21.c4 Nf6 22.c5 Ne4 23.b4 
Kh8 
[23...b6 24.cxb6 Qxb6 25.Rab1�] 
24.h4 
[24.Be3!?=] 
24...Nxd2 
[24...b6 25.Nc4 bxc5 26.b5�] 
25.Qxd2� Rcd8 26.Qe2 e4 
Black gains space 
27.Rc4 b6  
[27...Rd3 28.Rd1 Qd7 29.Rcc1�] 
28.cxb6= Qxb6 29.Qe3 
[29.Nc6!? Rc8 30.Nxe7 Rxc4 31.Qxc4�]  
29...Qf6 

[29...Qxe3 30.fxe3 Rd3 31.Kf2 Rd2+ 
32.Kf1�] 
30.Re1 
[30.Rb1 Rd3 31.Qe2 Ra3�] 
30...Rd3� 31.Qe2 Red8 
[31...Qb6 32.Qh5 Rf8 33.Rc6�µ] 
32.Rc6 
[32.Nc6 R8d5�] 
32...R8d6 
[32...Qd4 33.Rg6 Qc3 34.Nc6 Bxb4 
35.Nxb4 Qxb4 36.Rxa6�]  
33.b5 Rxc6 34.Nxc6 axb5  
[34...Bc5 35.Kg2�] 
35.axb5 
[�35.Nxe7 Rd8 36.Nxf5 Qxf5 37.axb5±] 
35...Bc5� 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-mk0 
9+-+-+-zp-0 
9-+N+-wq-zp0 
9+Pvl-+p+-0 
9-+-+p+-zP0 
9+-+r+-zP-0 
9-+-+QzP-+0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
The mate threat is Rxg3  
36.Kg2 Qd6??  
Allows the opponent back into the game 
[36...Qc3 37.Rd1 Rf3 38.Rf1 ] 
37.Rf1?? 
a transit from better to worse [�37.Ne5! is 
a viable option 37...Rxg3+ 38.fxg3 Qxe5 
39.Rb1�] 
37...e3  
[37...Qd5 38.Rc1 Bxf2] 
38.Ne5  
[�38.Qf3!? exf2 39.Ne5 Rxf3 40.Nf7+ 
Kh7 41.Nxd6 ] 
38...Qd5+ 39.Kh2? 
[�39.Nf3 Rd2 40.Qe1] 
39...Rd2 40.Ng6+ Kh7 41.Nf4 Qe4 
[41...Rxe2 42.Nxd5 Rd2 43.Nf4; 
41...exf2?! 42.Qe8 Qd7 43.Qxd7 Rxd7 
44.Kg2�] 
42.Qe1 e2 
[42...Rxf2+ 43.Rxf2 exf2 44.Qxe4 fxe4 
45.Kg2=] 
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43.Rh1 Rd1 
[43...Rd1 44.Qxd1 exd1Q 45.Rxd1 Bxf2]  
0�1 
 
 
 
Wit : M. Besseling 
Zwart : L. Tolhuizen 
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Pf6 4.Lg2 c6 5.Pf3 
5.Ph3 d6 Op deze wijze wilde de 
zwartspeler Ph3 tegen de Stonewall 
vermijden; 5.Pd2 d5 6.Ph3 Dit is 
misschien effectiever dan Pf3+Pc3. 
5...d5 6.0-0 Ld6 7.Pc3 0-0 8.Lg5?! 
8.Dc2 en Tb1, b4 is theorie  
8...Pbd7 9.Dc2 h6 10.Lxf6 
10.cxd5 hxg5! 11.dxe6 Pb6 12.Dxf5 
(12.Pxg5 Pg4∑) 12...Ph7∑  
10...Dxf6 11.e3 
11.cxd5 exd5 12.e3 en Tb1, b4 'voorkomt' 
dc4:  
11...dxc4!? 12.e4? 
12.Pd2 e5 13.Pxc4 Lc7 14.Tad1 exd4 
15.Txd4 Pe5=  
12...e5µ 
XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9zpp+n+-zp-0 
9-+pvl-wq-zp0 
9+-+-zpp+-0 
9-+pzPP+-+0 
9+-sN-+NzP-0 
9PzPQ+-zPLzP0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
 
13.exf5 Dxf5 14.Pe4 Lc7?! 
Te voorzichtig. De meer ingewikkelde 
varianten lopen meestal beter voor zwart 
af: [14...Pb6 15.Ph4 De6 (15...Dh7 16.De2 
Lc7 17.Pc5´) 16.Pxd6 Dxd6 17.dxe5 
Dxe5 18.Pg6 Lf5 19.Pxe5 Lxc2µ;  
14...b5 15.b3 Pb6µ]  
15.Dxc4+ Df7 16.Dxf7+ Txf7 17.Tad1 
exd4 18.Pxd4 Pe5 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-+k+0 
9zppvl-+rzp-0 
9-+p+-+-zp0 
9+-+-sn-+-0 
9-+-sNN+-+0 
9+-+-+-zP-0 
9PzP-+-zPLzP0 
9+-+R+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
Het voordeel van het loperpaar wordt 
gecompenseerd door de problematische 
ontwikkeling van zwart, met name van 
Lc8. 19.b3? Wanneer zwart het gevaar van 
de b6-g1 diagonaal op tijd had gezien was 
er nog iets aan te doen geweest: [19.Pc5 
Lb6 20.Pa4= (20.b4= blokkeren op c5 kan 
ook) ]  
19...Lb6!µ 20.Pd6 
20.Td2 Lg4µ  
20...Tf6 21.Pxc8 Txc8 22.f4? 
22.Tfe1! Wit moet streven naar ongelijke 
lopers desnoods ten koste van een pion. 
22...Pg4 23.f3 (23.Lh3 h5) 23...Td8 
24.fxg4 Lxd4+ 25.Kh1µ  
22...Td6? 
Zwart mist de winst die door wits foute 
vorige zet mogelijk was geworden en 
komt nu toch in een moeilijk te winnen 
eindspel met ongelijke lopers. [22...Pg4! 
23.Lh3 h5 24.Lxg4 hxg4 25.Kh1 (25.Kg2 
Td8 26.Pe2 Tfd6 27.Txd6 Txd6 28.Ta1 
Td2 29.Kf1 Kf7∑) 25...Td8 26.Pe2 Tfd6 
27.Pc3 Td2 28.Txd2 Txd2 29.Td1 Tc2 
30.Td3 Kf7∑]  
23.fxe5 Lxd4+ 24.Kh1 Lxe5 25.Txd6 
Lxd6 26.Lh3 Te8 27.Td1 Lc5 28.Td7 
Te1+ 29.Kg2 Te2+ 30.Kf3 Tf2+ 31.Ke4 
Txh2 32.Le6+ Kf8 33.Tf7+ Ke8 
34.Txb7?? 
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XIIIIIIIIY 
9-+-+k+-+0 
9zpR+-+-zp-0 
9-+p+L+-zp0 
9+-vl-+-+-0 
9-+-+K+-+0 
9+P+-+-zP-0 
9P+-+-+-tr0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
34.Txg7 Te2+ 35.Kf5 Ld4 36.Tg6= en 
zwart zal zijn pluspion niet in winst 
kunnen omzetten.  
34...Te2+ 35.Kf5 g6+ 
0-1 
 
 
Wit : M.Smits 
Zwart : E.Visser 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 
Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Pf3 Ld7 8.a4 Da5 
9.Dd2 Pbc6 10.Ld3 f6 11.exf6 gxf6 12.0-
0 cxd4 13.cxd4 Dxd2 14.Lxd2 Kf7 
15.Tfe1 Pf5 16.Tab1 b6 17.a5 Pfxd4 
18.Pxd4 Pxd4 19.axb6 axb6 20.Txb6 
Thb8 21.Txb8 Txb8 22.c4 Tg8 23.Te3 
dxc4 24.Lxc4 Lb5 25.La2 Ta8 26.Lb1 
Ta1 27.Te1 Pe2+ 28.Kh1 f5 29.h4 h5 
30.Kh2 Ta4 31.Lg5 Ta1 32.Th1 Lc4 
33.f3 Pc3 34.Lc2 Txh1+ 35.Kxh1 Ld5 
36.Ld3 Lc6 37.Kg1 Lb5 38.Lc2 La4 
39.Lxa4 Pxa4 40.Kf2 e5 41.Ke2 Pc5 
42.Le3 Pd7 43.Kd3 Ke6 44.Kc4 
½-½ 
 
 
Wit : H.Logmans 
Zwart : V.Maes 
1.d4 d5 2.Lg5 h6 3.Lh4 c6 4.e3 Db6 
5.Dc1 e5 6.c3 Pd7 7.Pf3 e4 8.Pfd2 Pe7 
9.Lxe7 Lxe7 10.c4 Pf6 11.Pc3 0-0 12.Le2 
Dd8 13.Dd1 b6 14.cxd5 cxd5 15.Tc1 Lb7 
16.0-0 Ld6 17.Kh1 Tc8 18.Da4 Lb8 
19.Tfd1 h5 20.Pf1 g6 21.Pb5 Dd7 22.Da3 
Lc6 23.Pc3 Lb7 24.Tc2 Kg7 25.Tdc1 
Tfd8 26.Lb5 

XIIIIIIIIY 
9-vlrtr-+-+0 
9zpl+q+pmk-0 
9-zp-+-snp+0 
9+L+p+-+p0 
9-+-zPp+-+0 
9wQ-sN-zP-+-0 
9PzPR+-zPPzP0 
9+-tR-+N+K0 
xiiiiiiiiy 
26� Txc3 27.Txc3 Dxb5 28.Kg1 Dd7 
29.b3 Tc8 30.T1c2 Txc3 31.Txc3 Dd6 
32.Da4 h4 33.b4 h3 34.gxh3 De6 35.Dc2 
Dxh3 36.a4 Pg4 37.Tc7 Lxc7 38.Dxc7 
0-1 
 
 
 
Wit : Steef Bergakker 
Zwart : E.v Loon 
1.e3 e5 2.b3 Pc6 3.Lb2 Pf6 4.c4 d5 
5.cxd5 Dxd5 6.Pc3 Dd8 7.a3 a6 8.Pf3 
Lg4 9.Dc2 Dd7 10.b4 Lf5 11.d3 Td8 
12.Pe4 Pxe4 13.dxe4 
XIIIIIIIIY 
9-+-trkvl-tr0 
9+pzpq+pzpp0 
9p+n+-+-+0 
9+-+-zpl+-0 
9-zP-+P+-+0 
9zP-+-zPN+-0 
9-vLQ+-zPPzP0 
9tR-+-mKL+R0 
xiiiiiiiiy 
13� Lxb4+ 14.axb4 Pxb4 15.Dc3 Lxe4 
16.Dxb4 
1-0 
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Rotterdam 2 - De Pion 4 - 4 
E.M.Visser - M.Smits ½ - ½ 
M.T.Besseling - L.Tolhuizen 0 - 1 
R.van Arkel - R.Schuermans 1 - 0 
H.J.Versteeg - C.Kuijpers ½ - ½ 
A.Pietrow - P.Eerens  0 - 1 
H.Logmans - V.Maes 0 - 1 
E.Vreugdenhil - M.Dogge  1 - 0 
S.Bergakker  - E.van Loon  1 - 0  
 
 

 

 
 

 
 

VastNed Rotterdam 2 

Jan Timmerhuis 

Middelburg 
Na de 4-4 tegen de Pion Roosendaal werd 
het eens tijd voor een overwinning. Leuk 
uitgangspunt, vervelend dat de tegenstan-
der ook zo denkt. Enfin, de volgende op-
ponent was Middelburg dat de eerste wed-
strijd met 6-2 verloren had van LSG 2. Op 
zaterdagmorgen vertrokken we naar het 
verre Middelburg, waar ik hoopte dat ie-
dereen op tijd zou aankomen. Dat lukte 
niet helemaal, maar ook Middelburg zat 
met het zelfde euvel.  
 
In de eerste uren van de wedstrijd liepen 
de partijen gelijk op. Alleen Mohammed 
TahaYasen stond vanaf het begin erg goed 
en ronde die partij dan ook met winst af. 
Martin Noordijk had evenmin moeite met 
zijn stelling, hij kon remise maken wan-
neer hij dat wilde. Martin stelde het een 
beetje uit tot de andere partijen enigszins 
duidelijk werden. Een interessante partij 
was die van Andrzej Pietrow. Hij had een 
stukoffer uitgerekend wat in de partij op 
remise uitliep, maar uiteindelijk toch win-
nend had moeten zijn (analyse).  
Gelukkig is er bij het schaken het feno-
meen tijdnoodfase. Binnen een kwartier 
rolden de uitslagen bij de scheidsrechter 
binnen. Michiel en Henny maakten remise, 
Rogier won zijn partij en vlak daarop gaf 
Martin ook remise. Edwin Vreugdenhil 
speelde (volgens zeggen een typische 
Edwinpartij) vanuit de opening erg safe, 
goed middenspel en dan de tegenstander in 
de tijdnoodfase van het bord tikken. En dat 

was dus plus 3. Klapstuk van de dag was 
de prestatie van Leo Kerkhoff die in een 
partij waar voor de omstanders geen touw 
aan vast te knopen was, Rene Tiggelman �
alweer in de tijdnoodfase- geweldig truuk-
te. Einduitslag 2-6. Voor een beginnend 
teamleider een prettige start 
 
Wit : Rogier van Arkel 
Zwart : C.Stange 
Analyse van Rogier 
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.f4 d6?! 4.Pf3 Pbd7!? 
5.Lc4 h6 
5...Le7 6.Lxf7+!? Kxf7 7.Pg5+ Kg8 8.Pe6 
De8 9.Pxc7 Dg6 10.Pxa8 Dxg2 11.Tf1˘ 
6.d3¥ c6 7.a4 
7.0-0 
7...Le7 8.0-0  
8.fxe5  
8...exf4 9.d4?! 
9.Lxf4 Pb6 (9...Db6+ 10.Kh1 Dxb2 
11.Dd2´)  10.Lb3 d5 11.a5! dxe4 12.dxe4 
Dxd1 13.Taxd1 Pbd7 14.e5Ö 
9...g5! 10.De2  
10.g3!? g4 11.Lxf4!?; 10.e5? dxe5 
11.dxe5 Pg4∑ 
10...Pb6 11.Ld3 a5 12.b3! Kf8?! 
ª12...Lg4˘ 
13.Lb2 d5 14.Pe5 dxe4 15.Pxe4Ö Pbd5 
16.g3! 
16.Tf2; 16.Pxf6 Lxf6 17.Dh5 
16...Tg8 
16...Pe3˘ 
17.Pxf6 Lxf6  
17...Pxf6 18.Lc4Ñ  
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18.Dh5 Lxe5 19.dxe5 Db6+ 20.Kh1 Le6! 
21.Lc4 
XIIIIIIIIY 
9r+-+-mkr+0 
9+p+-+p+-0 
9-wqp+l+-zp0 
9zp-+nzP-zpQ0 
9P+L+-zp-+0 
9+P+-+-zP-0 
9-vLP+-+-zP0 
9tR-+-+R+K0 
xiiiiiiiiy 
21� fxg3? 
21...Kg7? 22.gxf4 Pxf4 23.Txf4 gxf4 
24.Tg1+ Kf8 25.Dxh6+ Ke7 26.Df6++-;  
21...Ke7˘ 
22.hxg3 De3? 23.Tf3! De4 24.Ld3 Dg4 
25.Txf7+! Ke8 26.Dxg4 Lxg4 27.Txb7 
Tf8 28.Ld4 Tc8 29.e6 
XIIIIIIIIY 
9-+r+ktr-+0 
9+R+-+-+-0 
9-+p+P+-zp0 
9zp-+n+-zp-0 
9P+-vL-+l+0 
9+P+L+-zP-0 
9-+P+-+-+0 
9tR-+-+-+K0 
xiiiiiiiiy 
29� c5 30.Lg6+ Kd8 31.Td7# 
1-0 
 
Middelburg � VastNed 2 2 - 6 
R. Tiggelman � L. Kerkhoff 0 - 1 
J. de Wolf  � M. Tahayasen 0 - 1 
S. Stange � R. van Arkel 0 - 1 
C. Jansen � M. Besseling ½ - ½ 
H. Hendrikse � H. Versteeg ½ - ½ 
W. Pannekoek � E. Vreugdenhil 0 - 1 
C. De Wolf � A. Pietrow ½ - ½ 
H. Porte � M. Noordijk ½ - ½ 
 
 
 

HWP Sas van Gent 2 
Zowel het eerste als het tweede trad aan 
tegen HWP. Gezien hun prestatie tegen 
LSG 2 (4 ½ - 3½ winst), kon het wel eens 
een moeilijk middagje worden. De start 
viel al helemaal niet mee; Andrzej gaf in 
de opening pardoes een stuk weg en bin-
nen het uur stonden we met 1-0 achter. 
Maar ja, ook bij HWP hebben ze een 
grappenmaker die de Siciliaanse Draak 
wel eens wou proberen tegen David van 
der Hoeven. David kan over die opening 
onderhand een boek schrijven. Dat bleek 
ook wel uit de partij, na 16 zetten had Da-
vid 5 minuten verbruikt, zijn tegenstander 
1 uur en 10 minuten. Om een lang verhaal 
kort te maken, 1-0,  kansloos. Er werd in 
deze wedstrijd duidelijk om de winst ge-
schaakt, slechts 2 remises en dat waren 
vechtremises, geen bloedeloos geschuif 
over de vlaktes. Jammer voor ons was dat 
we die 2 halfjes eigenlijk in winst hadden 
moeten omzetten. Mohammed stond de 
hele partij beter, maar hij trof een tegen-
stander die van verdedigen een kunst had 
gemaakt. Helaas miste Mohammed een 
tempo, waarna zijn tegenstander de goede 
zet vond en de partij liep remise. Michiel 
had eveneens goede kansen in zijn partij, 
maar dat gold na het middenspel ook voor 
zijn tegenstander. Weer een remise, maar 
dat was wel na 6 uur schaken. Door zeer 
goed te verdedigen in een toren � paard 
eindspel sleepte Michiel de 4-4 uit het 
vuur. (Dat Michiel dit soort eindspelen 
goed beheerst zou hij in de volgende wed-
strijd nog eens tonen.) Jammer was dat 
Henny en Rogier tegen een nul aan liepen, 
maar ja, it�s all in the game. Deze twee 
nederlagen werden ruimschoots goed ge-
maakt door Rene van Hassel en Leo Kerk-
hoff die hun  tegenstanders compleet over-
speelden. Einduitslag 4-4 tegen een vrij 
sterke tegenstander, dat belooft veel goeds 
voor de komende wedstrijden als we rela-
tief zwakkere teams tegenover ons krijgen. 
 
VastNed 2 � HWP 2 4 - 4 
R. van Arkel � K. Leenhouts 0 - 1 
M. Besseling � B. Michiels ½ - ½ 
L. Kerkhoff � I. Timmermans 1 - 0 
M. TahaYasen � H. Provoost ½ - ½ 
H. Versteeg � M. van der Zalm 0 - 1 
R. van Hassel � F. Snijders 1 - 0 
A. Pietrow � L. Michiels 0 - 1 
D. v. d Hoeven � J. de Zwart 1 - 0 
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Derde ronde KNSB, VastNed 2 � HWP 2  
 
Wit : Rene van Hassel 
Zwart : F. Snijders 
Commentaar Rene van Hassel 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 
5.0-0 Pxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6 
9.Pbd2 Le7 10.De2 Pc5 11.h3 0-0 12.c3 
Pxb3 13.Pxb3 Dd7 
13...d4 14.Td1 Lc4 15.De1 d3 16.Pbd4 
Pxd4 17.Pxd4 Dd7 biedt veel meer 
mogelijkheden voor zwart 
14.Td1 Tad8 15.Lg5 Lxg5 
Het toch al vaak cruciale veld c5 in het 
spaans wordt nu wel erg zwak 
16.Pxg5 De7 17.f4 h6 18.Pf3 Lf5 19.Pfd4 
Pxd4 20.cxd4 Dh4 21.Tf1 Tde8 22.Df2 
De7 
22...Dxf2+ 23.Txf2 Te6 24.Pc5 Tb6 25.g4 
Lc8 26.b4 En zwart wordt helemaal 
ingesloten. Maar dat gebeurt in de partij 
ook wel. 
23.Pc5 a5 24.Tae1 h5 25.De2 Dh4 26.Df2 
Dxf2+ 27.Kxf2 
XIIIIIIIIY 
9-+-+rtrk+0 
9+-zp-+pzp-0 
9-+-+-+-+0 
9zppsNpzPl+p0 
9-+-zP-zP-+0 
9+-+-+-+P0 
9PzP-+-mKP+0 
9+-+-tRR+-0 
xiiiiiiiiy 
27� c6 28.Tg1 h4 29.Pb7 
Opgegeven door zwart,hij raakt de 
kwaliteit kwijt 
1-0 
 
CSV 
De 4de wedstrijd tegen CSV, de hekken-
sluiter van dat moment. Een goede kans 
om te winnen en ook nog eens wat aan de 
bordpunten te doen. Sinds vorig jaar toen 
CSV promoveerde is er toch wel het een 
en ander veranderd in het team van CSV, 
spelers als Kachun Lui, Oscar van Veen en 
Tabak zijn verhuisd naar een andere vere-

niging, o.a. onze latere tegenstander Ivo-
ren Toren. De wedstrijd begon wat rom-
melig, Mohammed stond op zaterdagmor-
gen!! in de file. Dit en een ongewilde 
sightseeing van Capelle was de reden dat 
hij een half uur te laat aan het bord ver-
scheen. Omdat ook CSV met laatkomers te 
maken had (post bezorgen voor Kerstmis 
duurt wat langer), zijn we maar wat later 
begonnen. 
 
Net als in de vorige wedstrijd was Andrzej 
Pietrow als eerste klaar, maar nu met 
winst. In de volgende uren gebeurde er 
niet zo veel aan de borden; Steef Bergak-
ker en Leo maakten redelijk snel remise, 
bij Rene van Hassel � S. Ammerlaan leek 
Rene beter te staan, maar dat bleek een 
beetje optisch bedrog. Net als in de vorige 
wedstrijden werd de wedstrijd aan het eind 
van het 4de uur beslist. Mohammed pro-
beerde Pieter van Ginkel in een matnet te 
krijgen, maar dat lukte net niet. De partij 
eindigde daarna snel in remise. Omdat ik-
zelf de zetten bij Mohammed�s partij stond 
te noteren, miste ik de (tijdnood)winst van 
David op Richard Ammerlaan. Nadat de 
stofwolken waren opgetrokken, stond er 
een 3½-1½ voorsprong op het bord, met 
nog drie partijen aan het spelen. Maar om-
dat Rene�s partij niet echt super voor ons 
stond, speelde CSV stug door omdat winst 
in die partij de kansen toch lichtelijk kon-
den keren. Helaas voor CSV (en fortuinlijk 
voor ons) wist Rene met kunst en vlieg-
werk zijn partij remise te houden. Rogier 
stond de hele partij beter tegen Zimmer-
man, had deze partij waarschijnlijk ook 
kunnen winnen wanneer hij niet 2 zetten 
had omgedraaid, echter na 5½ uur spelen 
verzandde de stelling in remise. Klapstuk 
was deze keer de partij van Michiel Besse-
ling. Na de opening (Caro-Kann), wat af-
ruil stond er een toren/loper �toren/paard 
(Michiel) eindspel op het bord. Er zijn zo 
van die partijen waar een meesterprutser 
kan zien dat er sprake is van een sterk 
paard. Dit was er zo een. Alle omstanders 
waren het er mee eens dat Michiel beter 
stond, maar dat winst niet eenvoudig zou 
zijn. Vervolgens zorgde Michiel voor op-
getrokken wenkbrauwen door zijn Hendrik 
Buitenzorg te ruilen tegen een slome loper. 
U mag de partij naspelen, de ruil bleek 
toch beslissend. �s Avonds, in Hoofdstuk 
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II  hebben we met z�n vieren de partij nog 
eens nagespeeld en het bleek dat Michiel 
het een en ander verd� goed had doorge-
rekend. In sommige varianten tot op één 
tempo nauwkeurig. Chapeau !! Dat de 
teamprestatie niet overtrokken was bleek 
uit de reactie van CSV. De voorgaande 
wedstrijden hadden ze ook verloren, maar 
toch had CSV het betere van het spel en 
eigenlijk moeten winnen, deze keer waren 
ze er met �boter en suiker� vanaf gezet. 
Al met al, 4 wedstrijden, 6 punten, een met 
LSG 2 gedeelde 2de plaats en uitzicht op 
meer. Voorwaar geen slechte eerste sei-
zoenshelft 
 
CSV - VastNed 2 2½ - 5½ 
D. den Heeten - L. Kerkhoff ½ - ½ 
P. van Ginkel - M. TahaYasen ½ - ½ 
L. Zimmerman - R. van Arkel ½ - ½ 
H. Schouten - M. Besseling 0 - 1 
S. Ammerlaan - R. van Hassel ½ - ½ 
R. Ammerlaan - D. van der Hoeven 0 - 1 
M.Carta - A. Pietrow 0 - 1 
A. Markus - S. Bergakker ½ - ½ 
 
 
Wit : H. Schouten 
Zwart : M. Besseling 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 
5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 
Wit is bang dat na 7.h5 Lh7 de pion op h5 
zwak zal worden (ironisch als je ziet hoe 
wit deze partij verliest). Dat 7.h5 toch door 
de theorie wordt aanbevolen komt door de 
druk die deze pion geeft in combinatie met 
bijv. Lc3 of Tg4, een ander voordeel is dat 
het veld h4 voor de toren vrijkomt. 
7...Pd7 8.Ld3 Lxd3 9.Dxd3 e6 10.Ld2 
Dc7 11.0-0-0 0-0-0 12.Kb1 Pgf6 13.Pe4 
c5 14.c3 Pxe4 15.Dxe4 Ld6 16.The1 Pf6 
17.De2 Pd5 
17...c4! In de partij had wit 18.c4 kunnen 
doen.  
18.g3 c4 19.Pe5 Lxe5 20.Dxe5 Dxe5 
21.Txe5 Kd7 
21...h5!?  
22.h5 b5 23.Kc2 Tb8 24.a3 a5 25.Ta1 
Kd6?! 
Die stond op d7 beter. Zwart is op zoek 
naar een plan.  
26.g4 Thf8 27.f3 Tb7 28.Te2 f5 29.Tae1 
Te7 30.g5 f4 31.Te5 Tf5 
31...hxg5 32.Txg5 Tf5 33.Txf5 exf5 
34.Txe7 Kxe7 35.Le1 Ke6 36.Lh4= 
32.gxh6 

32.Txf5 exf5 33.Txe7 Kxe7 34.gxh6 gxh6 
35.Le1 Ke6 36.Lh4=  
32...gxh6 33.T1e4 Kd7 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+ktr-+-0 
9-+-+p+-zp0 
9zpp+ntRr+P0 
9-+pzPRzp-+0 
9zP-zP-+P+-0 
9-zPKvL-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
 
34.Kd1? 
34.Lxf4 Txf4 35.Txd5+ exd5 36.Txf4 
Te2+ 37.Kc1 Th2 38.Tf5 Ke6 39.Te5+ 
Kd6 40.f4 Th4 41.Tf5 Ke6 42.Te5+ Kd6 
43.Tf5=  
34...Txe5 35.dxe5 Tf7µ 
Als je Caro Cann speelt moet je geduld 
hebben, dat je op de 35e zet voor het eerst 
een klein voordeeltje hebt is niet 
ongewoon.  
36.a4 Kc6 37.Ke2? 
37.axb5+ Kxb5 38.b3! dit was de laatste 
kans op remise 38...Pb6 (38...cxb3?? 
39.c4++-) 39.bxc4+ Pxc4 40.Lxf4 Tf5 
41.Lxh6 Txh5µ  
37...Tf5 38.axb5+ Kxb5 39.Kd1 
39.b3? cxb3 40.c4+ Kc5 41.cxd5 b2-+  
39...Kc5 40.Kc2 a4 41.Lc1 Txh5 42.Lxf4 
Pxf4 43.Txf4 Th2+! 
Uit [43...Th1 44.Tf8 h5 45.Ta8 h4 
46.Txa4 h3 47.Ta5+ Kb6 48.Ta8 h2 
49.Th8=  
44.Kc1 
Laat eenvoudigere winst toe maar omdat 
zwart 44.Kb1 toch al had uitgerekend 
maakt hij er ten onrechte geen gebruik 
van. [44.Kb1 h5 45.Td4 h4 46.Td6 h3 
47.Txe6 Th1+ 48.Ka2 Kd5 49.Th6 Kxe5 
50.Th4 h2 51.Th5+ Kf4 52.Th4+ Kxf3 
53.Th3+ Ke4 54.Th4+ Kd3 55.Th8 Kc2 
56.Th3 Kd2 57.Th8 a3 
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XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-tR0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+p+-+-+0 
9zp-zP-+-+-0 
9KzP-mk-+-zp0 
9+-+-+-+r0 
xiiiiiiiiy 
a3 0-1 58.bxa3 Kxc3-+]  
44...h5 
44...Th1+ is veel eenvoudiger 45.Kc2 h5 
46.Td4 h4 47.Td6 h3 48.Txe6 h2 49.Th6 
a3 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+-+-tR0 
9+-mk-zP-+-0 
9-+p+-+-+0 
9zp-zP-+P+-0 
9-zPK+-+-zp0 
9+-+-+-+r0 
xiiiiiiiiy 
a3 0-1 50.bxa3 Ta1-+. Dit was het basis 
idee om voor de h-pion te kiezen en af te 
zien van pionwinst op de 43e zet.]  
45.Tf8 h4 46.Kb1 
Nadat beide spelers met hun 45e zet 
nogmaals de eenvoudige winst met Th1 
genegeerd hebben gaat de witte koning 
alsnog naar het goede veld.  
46...Th1+ 47.Ka2 h3 48.Th8 Kd5 49.Ka3 
49.Th4! Onverwacht blijkt wit taai te 
kunnen verdedigen. A) 49...Kxe5? 
50.Txc4 h2 (50...Kf5 51.Txa4=) 51.Th4 
Kf5 52.c4 Kg5 53.Th3=; B) 49...h2 
50.Th5 Zwart dacht de witte e- en f-pion 
eenvoudig op te halen doordat wit in 
tempodwang komt maar de pion op f3 
gooit roet in het eten. 50...Kc6 51.Th7 

Kb6 Zwart wil onderlangs naar de witte 
pionnen en maakt weer gebruik van de 
tempodwang. 52.Th4! Kb7!! 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+k+-+-+-0 
9-+-+p+-+0 
9+-+-zP-+-0 
9p+p+-+-tR0 
9+-zP-+P+-0 
9KzP-+-+-zp0 
9+-+-+-+r0 
xiiiiiiiiy 
53.Th7+ Kc8 54.f4 Kd8-+ en wit is 
machteloos;  
49.Th5 h2 Zo loopt het wel soepel. 50.f4 
Ke4 51.f5 Kxe5 52.fxe6+ Kxe6-+ en winst 
volgens het plan gegeven bij 44.Kb1]  
49...h2 50.Kb4 a3 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-tR0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+p+-+0 
9+-+kzP-+-0 
9-mKp+-+-+0 
9zp-zP-+P+-0 
9-zP-+-+-zp0 
9+-+-+-+r0 
xiiiiiiiiy 
a3 0-1 
0-1 
 
 
Wit : Rogier van Arkel 
Zwart : L.Zimmerman 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 
Ld7 6.dxc5 Dc7 7.Lf4 Lxc5 8.b4 Lb6 
9.Ld3 Pge7 10.0-0 f5 11.h4 0-0 12.h5 h6 
13.Pbd2 Tfc8 14.Tc1 Dd8 15.Pb3 De8 
16.Ph4 Df7 17.Df3 Tf8 18.Le2 Tac8 
19.Dg3 Kh7 20.Tfd1 Tfd8 21.Pf3 a6 
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22.Dh4 Le8 23.Lg5 Kh8 24.Lxe7 Dxe7 
25.Dxe7 Pxe7 26.Pfd4 Ld7 27.f4 Kg8 
28.Kh2 Pc6 29.g4 Pxd4 30.Pxd4 fxg4 
31.Lxg4 Lxd4 32.Txd4 Kf7 33.Lf3 Lc6 
34.Tcd1 Ke7 35.Tg1 Tg8 36.Tg3 Kf7 
37.Ld1 Ke7 38.Lc2 Le8 39.Lh7 Tf8 
40.Txg7+ Tf7 41.Txf7+ Lxf7 42.Td3 
Lxh5 43.Tg3 Lf7 44.f5 exf5 45.Lxf5 Tc4 
46.Tg7 Kf8 47.Th7 Tc6 48.Th8+ Kg7 
49.Tc8 Tc4 50.Kg2 b6 51.a3 ½-½ 
 
 

Tussenstand na 4 wedstrijden: 
 
Klasse 2C   Mp Bp    
1.R.S.R. Ivoren Toren 8 20 ½  
2.LSG 2   6 20 ½  
3.VastNed Rotterdam 2 6 19 ½  
4.HWP (SvG) 2  5 16 ½  
5.Haeghe Ooievaar  5 15 ½  
6.Krimpen a/d IJssel 3 15 ½  
7.De Pion   3 14 ½  
8.SGR   2 13 ½  
9.Middelburg   2 12   
10.CSV   0 12   

 
 
 
 

  

  VastNed Rotterdam 3 in de promotieklasse. 

Joop Michel 

Vorig seizoen wist het derde team via een 
eindsprintje zijn verblijf in de promotie-
klasse zeker te stellen. Nu gaat het alle-
maal iets soepeler dan vorig jaar. Na drie 
wedstrijden staat het derde als nummer 
drie genoteerd met 2½ bordpunt achter-
stand op de koploper HZP.Schiedam. Dat 
het allemaal iets makkelijker gaat ligt ze-
ker aan de goede vorm van enkele spelers. 
Eddy Visser die vorig jaar een rot seizoen 
had en duidelijk uit vorm was, speelt nu 
weer superieur en mag een aanwinst voor 
dit team genoemd worden. Ook Murdoch 
Maclean is met zijn goede score duidelijk 
in vorm evenals Wim de Paus die zich 
echt thuis voelt in dit toch aparte team 
waar vriendschap en verbondenheid het 
uitgangspunt vormen voor een gezellig 
avondje schaak. Geen verbeten gezichten 
achter de borden  maar onspannen spelen - 
met een volle fles achter de hand � dat 
heeft dit team tot een kunst verheven. 
Kampioen worden lijkt geen uitgangspunt 
voor ons derde, maar is als men dit tot 
doel zou stellen zeker haalbaar. 
Dat kan nog een spannende strijd gaan 
worden. Zeker als je weet, dat ons derde 
de drie teams die nu mede de lijst 
aanvoeren, nog gaat ontmoeten. 

Inmiddels is aan de resultaten van de 4de 
ronde te zien dat het eerste deel van deze 
missie helaas mislukt is (red.) 
 
 
 
Individuele uitslagen Promotieklasse 
 
 
Ronde 1  
VastNed R'dam 3 -VastNed R'dam 4 4 - 4 
E.M.Visser - H.Logmans ½ - ½ 
M.Noordijk - A.Rongen ½ - ½ 
H.M.Maclean - M.Strijdhorst ½ - ½ 
F.Vreugdenhil - M.C.Vreeken ½ - ½ 
W.A.F.de Paus - P.Vreeken ½ - ½ 
A.Zonne - H.van Bekkum ½ - ½ 
T.J.Hoogesteger- C.Treure ½ - ½ 
C.L.Bijl - R.H.Meijer ½ - ½ 
 
  
Ronde 2  
N'kerk ad IJ. 1- VastNed R'dam 3 4 - 4 
G.Nieuwenkamp- J.Schell ½ - ½ 
G.Romkes - E.M.Visser 0 - 1 
J.H.Ranft - M.Noordijk ½ - ½ 
W.Graveland - H.M.Maclean 0 - 1 
H.Vis - W.A.F.de Paus 0 - 1 
J.de Koning - G.Markus 1 - 0 
E.Pouwelse - T.J.Hoogesteger 1 - 0 
C.W.Klein - A.Zonne 1 - 0 
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Ronde 3  
VastNed R'dam 3- NRSG W.Steinitz 1 4½ - 3½ 
J.Schell - T.G.P.J.van Zutphen ½ - ½ 
E.M.Visser - P.H.Sturm 1 - 0 
M.Noordijk - R.B.de Bruijn ½ - ½ 
H.M.Maclean - O.W.Vrolijk 1 - 0 
W.A.F.de Paus - P.A.Harlaar ½ - ½ 
F.Vreugdenhil - A.Boon 0 - 1 
A.Zonne - R.Wolf ½ - ½ 
T.J.Hoogesteger- G.J.Donze ½ - ½ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronde 4  
RSR Iv Toren 2-VastNed Rotterdam 3 5½ - 2½ 
E.Tol - J.Schell ½ - ½ 
V.Berg - M.Noordijk ½ - ½ 
P.Torczynski - E.M.Visser 1 - 0 
Ph.Westerduin - W.A.F.de Paus 1 - 0 
J.Klijn - H.M.Maclean 1 - 0 
R.Feiner - A.Zonne ½ - ½ 
H.Keetbaas - T.J.Hoogesteger 1 - 0 
W.Rampersad - F.Vreugdenhil 0 - 1 
  
 
Promotieklasse  Mp Bp  
1. HZP/Schiedam 1  6 20½ 
2. RSR Ivoren Toren 2 6 18  
3. NRSG W.Steinitz 1 5 19  
4. Groenoord 1   4 16½ 
5. VastNed Rotterdam 3 4 15  
6. Charlois/Europoort 2 4 14½ 
7. Nieuwerkerk ad IJ. 1 2 13½ 
8. VastNed Rotterdam 4 1 11  

 
 
      

VastNed Rotterdam 4 

Het vierde zwaar onderuit in donker Schiedam 

Herman van Bekkum 

Dwarsstraat 
Op 10 december 2001 toog het vierde 
team naar de Dwarsstraat in Oud-
Schiedam om aan te treden tegen het zwar-
te paard. �noem eens een dwarsstraat�is 
een uitdrukking die eenvoud voorspelt, 
maar eenvoudig te vinden was de Dwars-
straat in het donker bepaald niet. Robbert 
Meyer kwam er helemaal niet uit zodat we 
met 7 man (6 man, 1 dame) speelden. On-
dergetekende dacht een goede route uitge-
stippeld te hebben maar strandde voor een 
brug die autos de toegang ontzegde, en bij 
navraag, ook niet kon dragen. Na wat om-
rijden en informeren werd de Dwarsstraat 
dan toch gevonden alwaar zich een vol-
gend probleem aandiende: Er viel niet te 
parkeren� 
Het Vierde had na 2 ronden 1 matchpunt 
bijeengesprokkeld, Het Zwarte Paard 

twee, dus een spannende strijd mocht ver-
wacht worden. We misten wel Piet Vreek-
en, die zelden verliest, maar die nu op een 
nieuwe heup wacht, en dan natuurlijk 
Robbert Meyer, die na een uur als defini-
tief vermist werd opgegeven, èn captain 
Rongen. Halverwege de wedstrijd zag het 
er niet slecht uit, alleen Bijl, die gezien 
zijn recente goede resultaten aan een hoog 
bord gezet was, had enkele pionnen ver-
speeld. Langzaam maar zeker bogen de 
goede stellingen van Logmans, Strijdhorst, 
Corrie Vreeken en ondergetekende zich 
echter nadelig om. Vooral Huib Logmans 
is dichtbij Winst geweest. Alleeen borden 
7 en 8, Bonte en invaller van Lopik hiel-
den goed stand, met als resultaat een 7-1 
nederlaag. Dat betekent zware averij voor 
het vierde, dat er alles aan zal moeten doen 
om uit de degradatiezone te klimmen. 
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Het vierde in moeilijkheden. 

Arthur Rongen 

Tegen het derde 
Na drie wedstrijden heeft de teamleider 
van dit team er enige grijze haren bij. Piet 
Vreeken moest na de eerste wedstrijd om 
gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
Als alles volgens plan verloopt kunnen we 
volgend jaar (het is nu nog 2001) weer een 
beroep op een pijnloze Piet doen. Sterkte 
bij de revalidatie namens het hele team. 
De eerste match werd tegen het sterker 
geachte derde van ons nipt gelijk gespeeld. 
Dit had al een waarschuwing moeten zijn. 
Vorig jaar was het onze eerste overwin-
ning. 
De tweede wedstrijd thuis tegen Charlois 
ging in het laatste half uur verloren. Alle 
goede en houdbare stellingen zakte plots 
ineen. Met 5-3 werd verloren en alleen 
Huib Logmans wist een keurige overwin-
ning te boeken. 
 
Het Zwarte Paard 
De wedstrijd tegen het Zwarte Paard 
Schiedam begon slecht. Herman van Bek-
kum gaf al aan �wat een toestand om dit te 
vinden.�We wachten nu nog op Robbert 
Meijer, die het dus niet heeft kunnen vin-
den. De start met een reglementaire nul is 
nooit een pretje. Zo ook hier. Alles ging 
mis wat er mis kon gaan. Met slechts twee 
remises, waarvan een van invaller Rob van 
Lopik, werden we met 7-1 afgedroogd. 
Er is weinig partijmateriaal geschikt voor 
publicatie, dat doen we volgend clubblad 
beter. 
Drie spelers hebben thans de 50%, te we-
ten Huib Logmans, Piet Vreeken en de 
teamleider Arthur Rongen. 
De opdracht voor de rest van de competitie 
is voor alle spelers eenvoudig, zorg dat 
niemand onder de 50 % komt voor de hele 
competitie en we zijn in veiligheid. De 
race om het kampioenschap laten we aan 
het derde over. Door deze opdracht te ver-
vullen helpen we tevens het derde. 
We houden moed en iedere volgende te-
genstander is gewaarschuwd. 
  

 
Ronde 1  
VastNed R'dam 3 -VastNed R'dam 4 4 - 4 
E.M.Visser - H.Logmans ½ - ½ 
M.Noordijk - A.Rongen ½ - ½ 
H.M.Maclean - M.Strijdhorst ½ - ½ 
F.Vreugdenhil - M.C.Vreeken ½ - ½ 
W.A.F.de Paus - P.Vreeken ½ - ½ 
A.Zonne - H.van Bekkum ½ - ½ 
T.J.Hoogesteger- C.Treure ½ - ½ 
C.L.Bijl - R.H.Meijer ½ - ½ 
 
 
Ronde 2 
VastNed R'dam- Charlois/E'poort 2 3 - 5 
H.Logmans - G.Kamerman 1 - 0 
M.Strijdhorst - P.Kemner ½ - ½ 
A.Rongen - J.M.Canedo ½ - ½ 
M.C.Vreeken - M.den Bleker ½ - ½ 
C.Treure - P.Verheij 0 - 1 
H.van Bekkum - J.H.Spierings ½ - ½ 
A.Bonte - J.C.A.v/d Laar 0 - 1 
R.H.Meijer - V.v/d Wetering 0 - 1 
 
Ronde 3 
HZP/Schiedam 1- VastNed R'dam 4 7 - 1 
B.S.Hoos - H.Logmans 1 - 0 
P.Hofstee - M.Strijdhorst 1 - 0 
P.van Oevelen - C.L.Bijl 1 - 0 
Daniel.van Loenen-M.C.Vreeken 1 - 0 
R.E.G.v/d Hoff - H.van Bekkum 1 - 0 
I.Lucas - N.O. 1 - 0  
rgl 
T.van Zessen - A.Bonte ½ - ½ 
A.G.der Kinderen- J.van Lopik ½ - ½ 
  
Ronde 4 
VastNed R'dam 4-Groenoord 1 3  - 5 
H.Logmans - J.C.Uitenbroek 0 - 1 
M.Strijdhorst - A.Verschoor 1 - 0 
C.Treure - B.Riksen ½ - ½ 
M.C.Vreeken - A.Breugem 1 - 0 
C.L.Bijl - C.J.v/d Dool 0 - 1 
H.van Bekkum - M.A.C.Dirks ½ - ½ 
A.W.van Munster- J.van Beest 0 - 1 
R.H.Meijer - C.F.H.Sio 0 - 1 
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Promotieklasse  Mp Bp  
1. HZP/Schiedam 1  6 20½ 
2. RSR Ivoren Toren 2 6 18  
3. NRSG W.Steinitz 1 5 19  
4. Groenoord 1   4 16½ 
5. VastNed Rotterdam 3 4 15  
6. Charlois/Europoort 2 4 14½ 
7. Nieuwerkerk ad IJ. 1 2 13½ 
8. VastNed Rotterdam 4 1 11  

 
 
 

VastNed Rotterdam 5 

Barry van der Graaf 

 
Spijkenisse 
Het begon al erg lekker, de eerste speelda-
tum krijg je op een relatief korte tijd voor 
de wedstrijd te horen en die was gepland 
op een vrijdagavond. Dat dit binnen onze 
vereniging niet echt een favoriete speeldag 
is, bleek wel uit het feit dat we met vier 
invallers richting Spijkenisse trokken. En 
daar werden we kansloos met 6-2 versla-
gen (al dient hierbij wel gezegd te worden 
dat de invallers voor 1,5 van de 2 punten 
zorgden!). Maar het was niet zozeer deze 
uitslag die mij van kleur deed verschieten. 
Het was de gemiddelde rating van alle 
teams in deze klasse die dat voor elkaar 
kreeg. Teams met een gemiddelde van 
1820, een rating die hoger ligt dan die van 
welke speler van het 5e dan ook. Oei, het 
dreigde een zwaar jaar te worden. 
Na vier rondes blijkt dit ook aardig de rea-
liteit te zijn. Maar hopeloos is het niet. 
 
De Penning 
In de tweede ronde werd van de Penning 
gewonnen en met de wedstrijden tegen 
Overschie en Hillegersberg hebben we de 
twee favorieten al gehad. Er staat ons nog 
een hele zware uitwedstrijd te wachten 
tegen Schiebroek, maar vooral de 
thuiswedstrijden tegen CHESS en 
Groenoord beloven belangrijk en 
spannend te worden. 
 
Groenoord 
De laatste wedstrijd (tegen Groenoord) 
zou nog weleens heel bepalend kunnen 

worden in de strijd tegen degradatie. Maar 
met een compleet team (voor veel van 
mijn teamgenoten een �stille� hint) kunnen 
we de komende drie wedstrijden best nog 
wat punten halen. En mochten er schakers 
zijn die vinden dat een team op 23 januari 
en 13 maart wel erg gespannen zit te 
schaken, laten die dan bedenken dat 
gevechten tegen degradatie dit soort 
neveneffecten hebben. 
 
Ronde 1 
Spijkenisse 2 - VastNed R'dam 5 6 - 2 
W.Sparreboom - B.v/d Graaf  1 - 0 
J.Versmissen - J.B.P.Timmerhuis 1 - 0 
L.Kranenburg - J.P.Steenbergen 1 - 0 
R.Kalkman - A.W.van Munster ½ - ½ 
E.in't Groen - H.J.Huyser 1 - 0 
S.de Groot - J.L.Gebraad 0 - 1 
J.Soeteman - T.Tudjman 1 - 0 
P.Meijer - W.van Ingen ½ - ½ 
 
Ronde 2 
VastNed R'dam 5-De Penning 1 5 - 3 
A.R.Edwards - J.A.J.Seeleman 0 - 1 
W.Buth - J.Kruidenier ½ - ½ 
M.Grozdic - J.Grinwis ½ - ½ 
A.W.v.Munster- C.A.Schuurbiers 1 - 0 
H.J.Huyser - E.van As 0 - 1 
B.v/d Graaf  - S.Strinic 1 - 0 
T.Tudjman - M.M.J.Jansen 1 - 0 
A.Willeboordse- J.Parre 1 - 0 
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Ronde 3 
Overschie 2 - VastNed R'dam 5 5 - 3 
W.F.de Gids - N.O. 1 - 0  
rgl 
J.Araque-Gonzalez-N.O.                          1 - 0  
rgl 
A.Everwijn - C.L.Bijl 1 - 0 
H.Smit - A.W.van Munster ½ - ½ 
A.van Kempen - H.J.Huyser 0 - 1 
J.v/d Meer - B.v/d Graaf ½ - ½ 
J.L.Doornheim - J.P.Steenbergen ½ - ½ 
E. v/d Woerdt - A.Willeboordse ½ - ½ 
  
Ronde 4  
Hillegersberg 2- VastNed R'dam 5 6 - 2 
F.Steenbergen - W.Buth 0 - 1 
J.Birken - C.L.Bijl 0 - 1 
T.G.T.Naaijkens- A.R.Edwards 1 - 0 
G.T.J.Hoogenes- H.J.Huyser 1 - 0 
 J.J.Yben - B.v/d Graaf 1 - 0 
R.J.Ouwehand - A.Willeboordse 1 - 0 
Nathalie Eimers- J.P.Steenbergen 1 - 0 
J.A.de Korte - W.van Ingen 1 - 0 

 
Ronde 5 
VastNed R'dam 5-CHESS 1 2½ - 5½ 
W.Buth - R.Burgerhout 0 - 1 
C.L.Bijl - R.Mersch ½ - ½ 
T.Tudjman - C.J.M.v/d Hidde 0 - 1 
T.J.S.Boesten - G.H.den Uyl ½  - ½ 
B.v/d Graaf - B.van Driel 0 - 1 
H.J.Huyser - M.vander Vaart 0 - 1 
A.Willeboordse- H.A.N.Dopper 1 - 0 
J.van Lopik - A.de Jong ½ - ½ 
 
Klasse 1A   Mp Bp  
1. Overschie 2   9 25½ 
2. Hillegersberg 2  7 24½ 
3. Spijkenisse 2  6 22  
4. CHESS 1   6 21½ 
5. Schiebr/W.Regina 1 6 19½ 
6. Groenoord 2   3 18  
7. VastNed Rotterdam 5 2 14½ 
8. De Penning 1  1 14½ 

 
 
 

VastNed Rotterdam 6 

Johan Steenbergen 

Nadat het zesde team vorig jaar kansloos 
was gedegradeerd werd het team met Mar-
co Grozdic, Rene Geuskens en Cor Ver-
schoor dit jaar flink versterkt. De eerste 
wedstrijd uit bij Barendrecht 1, zou 
meteen de zwaarste worden Van de andere 
clubs speelde bijna alles met een hoger 
team in de derde klasse. Alleen Hendrik-
Ido-Ambacht 2 niet, maar vorig jaar was 
de wedstrijd tegen hun eerste team de eni-
ge waar we wel kansen hadden gehad. Al-
leen Barendrecht was niet bekend en met 
een eerste team weet je het maar nooit. Op 
internet gekeken naar hun ratings? Twee 
spelers van >1900 en één zelfs 2071, die 
zullen toch geen derde klasse onderbond 
spelen??? Ja dus wel! 
 
De donkere tijden in Barendrecht  
De wedstrijd in Barendrecht begon al niet 
al te best: Eerst het speellokaal zien te 
vinden. Dat viel tegen. Thuis goed voorbe-
reid maar toch een afslag te vroeg Barend-
recht in. Niks aan de hand, deze weg loopt 
rond en kom ik van de andere kant bij het 

speellokaal, helaas weg open gebroken. 
Toen de grote fout gemaakt om te impro-
viseren in een plaats waar ik niet bekend 
ben en heel Barendrecht bekeken, maar 
goed om tien voor half konden we aan de 
partij beginnen. De tegenstander had op 
ons gewacht, dus geen extra problemen 
met de tijd. De wedstrijd liep niet echt 
gunstig voor ons: na een blunder van Rene 
kwamen we al snel met 1-0 achter en ook 
op de meeste andere borden stonden we 
niet al te best. Tot om half elf het licht uit 
ging. Klokken stilgezet en overleg, wat 
moeten we doen, zo kunnen we niet scha-
ken. Buiten waren ook gedeelten van de 
wijk donker, zelf kunnen we het niet ver-
helpen. Toen bleek dat de storing nog wel 
een tijd zou duren, RSB- de wedstrijdlei-
der RSB gebeld wat te doen, hij wist het 
eigenlijk ook niet, nooit voorgekomen en 
reglement voorziet niet in dit soort inci-
denten, maar hij zou nog een beslissing 
nemen. Uiteindelijk zijn we om elf uur 
naar huis gegaan met een vreemd gevoel 
hebben we nou voor niets geschaakt? In-
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middels is er bepaald dat de wedstrijd uit-
gespeeld moet worden, maar dat wordt dus 
pas volgend jaar (2002). 
 
De tweede wedstrijd tegen CSV 6 
De tegenstander kwam maar met vijf man 
en het werd dan ook een vrij simpele 
overwinning met 6.5-1.5 
 
Derde wedstrijd uit tegen Dordrecht 
Het is nu 27 november en ik heb nog geen 
normale wedstrijd voor het team kunnen 
spelen. O.K., een punt cadeau gekregen, 
maar ik wil toch eigenlijk wel eens een 
normale partij spelen. Tijdens deze wed-
strijd gebeurde er eigenlijk weinig bijzon-
ders, ik speelde slecht maar maakte remi-
se. Na de analyse bleek dat ik misschien 
iets te snel remise gegeven had. Na wat 
analyseren bleek remise wel terecht, maar 
of mijn tegenstander dat tijdens de partij 
gevonden had? Maar ach, de wedstrijd met 
6-2 gewonnen, dus niet veel aan de hand 
en met mijn spel van die avond verdiende 
ik ook niet veel meer. 
Al met al hebben we nog maar twee resul-
taten staan. Januari 2002 wordt een drukke 
maand: twee gewone partijen en de afge-
broken wedstrijd tegen Barendrecht. Als 
we een klein wondertje tegen Barendrecht 
verrichten, blijven we kans op promotie 
houden� 
 
 
Ronde 1  
Barendrecht 1 - VastNed R'dam 6 6 - 2 
G.J.van Es - J.P.Steenbergen 1 - 0 
T.P.de Bruijn - J.van Lopik 1 - 0 
M.v. Wilgenburg- R.F.J.M.Geuskens 1 - 0 
J.de Weerd - C.J.Verschoor 0 - 1 
L.van Praag - M.Grozdic ½ - ½ 
C.Brouwer - T.J.S.Boesten ½ - ½ 
A.J.Tuijl                1586 - A.J.Dries 1 - 0 
W.Sol                (1) 1724 - J.L.Gebraad 1 - 0 

 
Ronde 2 
VastNed R'dam- CSV 6 6½ - 1½ 
J.P.Steenbergen- N.O. 1 - 0  
rgl 
J.van Lopik - N.O. 1 - 0  
rgl 
R.F.J.M.Geuskens-N.O. 1 - 0  
rgl 
F.Motje - Andre Grootenboer 1 - 0 
M.Grozdic - Thomas Herrewijn 1 - 0 
E.van Briemen - Wim Elbers ½ - ½ 
A.J.Dries - Kashing Lui 0 - 1 
J.L.Gebraad - Jorren Scherpenisse 1 - 0 
  
Ronde 3 
Dordrecht 5 - VastNed R'dam 6 2 - 6 
J.Hauser - J.P.Steenbergen ½ - ½ 
T.Visser - J.van Lopik 0 - 1 
M.Ghidini - R.F.J.M.Geuskens 0 - 1 
J.A.Boersma - C.J.Verschoor 0 - 1 
A.Bruggeman - T.J.S.Boesten 0 - 1 
P.v/d Laars - E.van Briemen ½ - ½ 
G.P.v .Willigen - F.Motje 0 - 1 
S.W.C.Kelder - B.Hieralal 1 - 0 
 
Ronde 4 
VastNed R'dam 6-H.I.Ambacht 2 8 - 0 
J.C.J.Michel - N.O. 1 - 0  
rgl 
J.van Lopik - N.O. 1 - 0  
rgl 
R.Geuskens - N.O. 1 - 0  
rgl 
J.P.Steenbergen- J.G.J.Janssen 1 - 0 
C.J.Verschoor - J.M.Jansen 1 - 0 
E.van Briemen - F.Singewald 1 - 0 
A.J.Dries - J.C.Hameetman 1 - 0 
J.L.Gebraad - G.v/d Wind 1 - 0 
 
Klasse 3B   Mp Bp  
1. Barendrecht 1  8 28  
2. RSR Ivoren Toren 4 8 20½ 
3. VastNed Rotterdam 6 6 22½ 
4. CSV 6   4 12½ 
5. Krimpen a/d IJssel 5 4 12  
6. H.I.Ambacht 2  2 11½ 
7. Papendrecht/Alb. 3 0 11  
8. Dordrecht 5   0 10  
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VastNed 7 

Joop Michel 

 
Gouda 
Het 7de team is in vergelijking met vorig 
seizoen op twee plaatsen gewijzigd. Om 
niet aparte groepjes Rotterdam en SO te 
doen ontstaan zijn de teams enigszins ge-
mixt, dus ook het 7de. Tom Boesten en 
Wim Vreeburg spelen nu op de plaatsen 
van Wim Heinen en Hans Christen die op 
hun beurt weer de sterren van de hemel 
spelen in het 8ste. De eerste test voor die 
nieuwe samenstelling werd afgenomen 
door Messemaker 1847 6 uit Gouda. 
Glansrijk slaagden onze topborden Hans 
Hofman en Tom Boesten die van geen 
wijken wisten en hun partijen bekwaam 
naar remise stuurden. Minder goed liep het 
af voor Jan Timmerhuis en ondergeteken-
de. Zonder pardon werden wij van het 
bord gezet en een 3-1 achterstand is de 
realiteit. Aan de ontstane enigszins sombe-
re stemming konden Duro Mesic en Jan 
Scholten met hun remises weinig verande-
ren. 2-4 achter, de spanning is groot aan de 
resterende twee borden. Gelukkig blijken 
Wim Vreeburg en Paul van Leeuwen zeer 
goed bestand tegen de druk van het moe-
ten winnen en groeien zij uit tot de redders 
van ons schijnbaar geklopte achttal. Zij 
zorgen er met hun knappe overwinningen 
voor dat ik toch nog tevreden het wed-
strijdformulier kan ondertekenen, 4 � 4, 
we leven nog. 
 
Maassluis 
Voor de volgende wedstrijd moesten wij 
naar Maassluis. Vol zelfvertrouwen over-
handigde ik onze opstelling, maar dat liep 
een aardig deukje op toen aan het eerste 
bord van Maasluis 2 Paul Groen plaats 
nam. Direct Hans Hofman geïnformeerd 
over de kracht van zijn opponent die bij 
onze club in zijn minstens 40-jarige lid-
maatschap volgens mij nooit lager dan 
promotieklasse speelde. Daar werd Hans 
niet rustiger van, maar hij zette zijn partij 
wel iets behoedzamer op. Duro Mesic die 

altijd voor het volle punt gaat, nam ook nu 
met niet minder genoegen, maar Wim 
Vreeburg trekt met een duidelijke misre-
kening de stand weer recht, 1-1. Jan Tim-
merhuis en ik hebben aan bord 3 en 4 een 
makkelijke avond en beiden scoren onbe-
dreigd, maar Jan Scholten begaat dan in 
gelijke stelling een blunder die hem de 
partij en het team een punt kost: 2-3. Wim 
Heinen kan in zeer kansrijke positie zijn 
zenuwen niet de baas en een onverwacht 
schaakje bederft zijn pret. De binnengeval-
len dame ruïneert absoluut niet "ladylike" 
zijn stelling. Gelukkig blijft Tom Boesten 
de kalmte zelf. Veel handiger dan zijn te-
genstander speelt hij zijn partij beheerst 
naar winst. 3 - 4 voor! Alle ogen zijn dan 
natuurlijk gericht op de partij H.Hofman - 
P.Groen. Hans staat zeker niet slechter, 
maar in de tijdnoodfase geeft de grotere 
routine van Paul de doorslag. Hans begaat 
een duidelijke vergissing en weer moet 
ons team de punten delen 4- 4. Enigszins 
teleurgesteld beseffen we dat de volgende 
thuiswedstrijd gewonnen dient te worden. 
Alleen een zege op koploper Krimpen a/d 
IJssel kan ons in de goede positie brengen 
die nodig is om mee te dingen naar roem 
en glorie in 3D. 
 
Krimpen a/d IJssel 
Als op 19 december Krimpen a/d IJssel 4 
op bezoek komt, zijn wij gewaarschuwd. 
Zij hebben reeds 3 partijen met 4½�3½ 
gewonnen en staan onbedreigd eerste. Een 
poging om Fedor van Dongen in te scha-
kelen mislukt en ook moeten wij invallers 
vinden voor Wim Vreeburg en Jan Schol-
ten die verhinderd zijn. In een poging de 
zaak een beetje op scherp te zetten laat ik 
er in het welkomstspeechje geen twijfel 
over bestaan dat wij onze huid duur zullen 
verkopen. Zo vlak voor Kerstmis wekt dit 
enige beroering maar men begrijpt een 
goede captain benut alle toegestane midde-
len om zijn team te motiveren. Maar op de 
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uitvoering komt het toch aan en die ver-
loopt niet naar wens. Hans Hofman en 
Tom Boesten altijd vaste waarden in ons 
team blijken een offday te hebben. Be-
kwaam worden zij met lege handen het 
dennenbos in gestuurd. Ook Wim Heinen 
een gespecialiseerde zwartspeler, raakt in 
gelijke stand in tijdnood,speelt dan een 
serie onbegrijpelijke zetten en kan opge-
ven. Wij kunnen daar niet meer tegenover 
zetten dan de 5 remises van resp. Joop Mi-
chel, Jan Timmerhuis, Duro Mesic, Frans 
Motjé en Paul van Leeuwen. Het is duide-
lijk dat Krimpen in deze vorm een maatje 
te groot voor ons is en dat promotie hen 
niet meer kan ontgaan. Dus moeten wij 
onze aspiraties maar drastisch bijstellen en 
trachten gezamenlijk er nog iets van te 
maken de komende drie wedstrijden. De 
goede voornemens zijn dus gedeeltelijk 
ingevuld. Rest mij nog U een heel goed 
nieuwjaar toe te wensen met vooral veel 
schaakplezier. 
Persoonlijke scores 7e team. 
Hans Hofman  0,5 uit 3 
Tom Boesten      1,5 3 
Joop Michel  1,5 3 
Jan Timmerhuis 1,5 3 
Duro Mesic  1,5 3 
Wim Vreeburg  0,5 2 
Jan Scholten  0,5 2 
Paul van Leeuwen 1,5 2 
Wim Heinen  0 2 
Frans Motjé  0,5 1 
 

VastNed R'dam 7-Messemaker 1847 6 4 - 4 
H.Hofman - A.A.M.Scheel ½ - ½ 
T.J.S.Boesten - P.T.J.H.Hensbergen ½ - ½ 
J.C.J.Michel - H.B.Vlot 0 - 1 
J.B.P.Timmerhuis -J.van Toorenburg 0 - 1 
D.Mesic - J.Ryneker ½ - ½ 
J.M.Scholten - C.v/d Heiden ½ - ½ 
W.C.J.M.Vreeburg -W.C.Woudenberg 1 - 0 
B.P.van Leeuwen -R.van Strik 1 - 0 
  
Maassluis 2 - VastNed R'dam 7 4 - 4 
P.Groen - H.Hofman 1 - 0 
P.Blok - T.J.S.Boesten 0 - 1 
W.de Jong - J.C.J.Michel 0 - 1 
K.Parre - J.B.P.Timmerhuis 0 - 1 
N.Beekhuis - W.C.J.M.Vreeburg 1 - 0 
J.Spoor - J.M.Scholten 1 - 0 
A.Korpershoek - D.Mesic 0 - 1 
Michael Kroes - W.J.Heinen 1 - 0 
 
VastNed R'dam 7-Krimpen a/d IJ. 4 2½ - 5½ 
H.Hofman - A.Z.Stanekzay 0 - 1 
T.J.S.Boesten - H.Verver 0 - 1 
J.B.P.Timmerhuis- J.H.Stam ½ - ½ 
J.C.J.Michel - B.L.A.Dudevszky ½ - ½ 
W.J.Heinen - H.Kersten 0 - 1 
F.Motje - F.Goudriaan ½ - ½ 
D.Mesic - D.van Buuren ½ - ½ 
B.P.van Leeuwen- T.Heukels ½ - ½ 
 
Klasse 3D   Mp Bp   
1. Krimpen a/d IJssel 4 8 19  
2. Messemaker 1847 6 5 21  
3. Unilever 2   5 18  
4. Onesimus 2   5 17  
5. WSV 4   2 14  
6. VastNed Rotterdam 7 2 10½ 
7. Maassluis 2   1 12½ 

 
 

VastNed Rotterdam 8 

Hans Christen 

Ook voor mij vele nieuwe gezichten, dit 
seizoen in team 8. Die gezichten, dat went 
snel, maar de namen� Wim Heinen is een 
oude bekende uit de teams onder leiding 
van Joop Michel uit vroeger jaren en ook 
Dymphie Heymans is mij uiteraard be-
kend. Het is een gevarieërd team van jong 
tot oud en we hebben zelfs een dame in 
onze gelederen. 
Dat we de vaak onherbergzame gebieden 
waar de uitwedstrijden plaatsvinden onge-
schonden bereiken en na afloop ook weer 

heelhuids (op schaakgebied niet altijd, 
maar dat is óns pakkie aan) kunnen verla-
ten hebben we te danken aan Ashok en 
Kishoor Hieralal. Bedankt jongens! 
 
De eerste thuiswedstrijd 
Het seizoen begon goed met een overwin-
ning op HZP 3 uit Schiedam. Vraag met 
niet hoe ik reglementair heb kunnen win-
nen terwijl ik zelf verhinderd was, maar 
volgens Wim Heinen heeft Joop Michel 
laten zien dat hij naast een goede captain 
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van het eerste ook econoom is. Door mid-
del van creatief opstellen had ik mijn eer-
ste punt gescoord! Bram Borgman was 
invaller uit de jeugd en liet zich gelden aan 
bord 8. Bij de stand 4-3 voor ons was al-
leen Bryan aan bord 7 nog heftig aan het 
schaken. Op weg naar de 35ste zet hadden 
beiden nog maar weinig tijd,  maar van 
Loenen maakte een fout waardoor volgens 
Bryan hijzelf beter stond, maar de tegen-
stander gaf op, misschien te vroeg, maar 
dat kon ons niet deren. 
 
De IJssel 3 
De tegenstander van Nieuwland aan bord 
7 gaf stukken weg, en ja, daar is ons dier-
bare schaakspel toch niet voor bedoeld. 
Sepp Haubenwallner kwam in een verlo-
ren pionneneindspel terecht, maar de te-
genstander wist het niet uit te spelen en 
Sepp hield zijn hoofd koel: ½-½! Aan bord 
2 voerde P. Th. Jansen dubbele aanvallen 
met de dame uit, waardoor de stelling van 
de tegenstander een ruïne werd. 
Ja, daar is de dame uitermate geschikt 
voor! Ikzelf moest bord 1 verdedigen, wat 
aardig lukte, bood zelfs remise aan, maar 
men stond achter, dus hij moest doorspe-
len, waarna ik de stelling verkeerd behan-
delde door mijn loper te ruilen en nog ver-
loor. Gelukkig had dit geen gevolgen voor 
het team. 
Twee keer winst, dus aan kop! 
 
Groenoord 3 in de Oriënt 
Dit werd een teleurstelling, de eerste 2 
borden konden het niet bolwerken en ook 
Sepp Haubenwallner en Frans Motjé ver-
loren, dat was teveel van het goede. Ikzelf 
kwam geloof ik 2 à 3 kwartier te laat daar 
er  een storing bij de metro was, dus ik heb 
niet veel rondgelopen en weinig gezien. Ik 
won wel, maar dat mocht niet baten. 
 
Wit : J.B. Knijff  
Zwart : Hans Christen 
Commentaar Hans Christen 
1.Pf3 d5 2.c4 c6 3.e3 Pf6 4.Pc3 Lf5 
5.Db3 Db6 
En opeens vond ik 5...Dd7 6.cxd5 cxd5 
7.Lb5 Pc6 8.Pe5 heel vervelend,vandaar 
maar gesoleerde dubbelpion zonder dames 
6.Dxb6 axb6 7.b3 
Hij doet het niet! cd5: 
7...e6 8.a3 

Nog een slappe zet. 
8...Pbd7 9.Lb2 Le7 10.Le2 0�0 11.0�0 h6 
12.cxd5 exd5 13.d3 
Waarom geen d4? 
13...Pc5 
Dus weg pion 
14.b4 Pxd3 15.Lxd3 Lxd3 16.Tfd1 Lh7 
17.Pe1 Tfd8 18.f3 c5 19.b5 Tac8 20.Pa4 
Td6 21.Tac1 Te8 22.Kf2 Te6 23.Pd3 
Ld8 24.Lxf6 Lxf6 
Wit maakt het steeds erger, nu blazen er 2 
zwarte lopers diagonaal over het bord 
25.Pf4 Txe3 26.Pxd5 Te2+ 27.Kf1 
Hier droomt elke schaker van, batterijen 
met lopers en torens 
27...Ld4 
XIIIIIIIIY 
9-+-+r+k+0 
9+p+-+pzpl0 
9-zp-+-+-zp0 
9+PzpN+-+-0 
9N+-vl-+-+0 
9zP-+-+P+-0 
9-+-+r+PzP0 
9+-tRR+K+-0 
xiiiiiiiiy 
28.Txd4 
Was nog niet nodig denk ik, ik had Pac3 
verwacht 
28...cxd4 29.Paxb6 
Welja, daar zit ik niet mee 
29...d3 30.Pf4 
d2 is uit, wilde ik ook a tempo spelen, 
maar ging zitten peinzen dus� 
30...Tc2 31.Td1 d2 
Na 32.Kf2 was het nog even werken, maar 
hij ziet het gelukkig niet (ik dus ook niet 
toen ik Tc2 speelde) 
32.Pbd5 
32.Kf2 g5 33.Pfd5 Te6 34.Pd7 enz. 
32...Tc1 
0�1 
 
Op bezoek bij De Messemaker 1847 5 
Vooraf het bekende verhaal van zoeken, 
stoppen, terugrijden, anders afslaan, etc., 
maar dit werd door onze genoemde ver-
voershulp vakkundig opgelost. Bij aan-
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komst bleek dat het niet aan onze voorbe-
reiding lag, hun routebeschrijving klopte 
niet!! 
 
 
In de wedstrijd waren we ook de weg 
kwijt, we staan weer met beide benen op 
de grond. We begonnen al met 6 man en 1 
vrouw, Wim was verhinderd, we hebben 
bord 1 leeg gelaten. Ik verloor ook weer 
eens. Het was niet om over naar huis te 
schrijven, wat we dan ook maar niet ge-
daan hebben. Bram Borgman uit de jeugd 
was invaller en speelde keurig remise. 
 
 
 
Ronde 1 
VastNed R' dam 8-HZP/Schiedam 3 5 - 3 
H.C.Christen - N.O. 1 - 0  
rgl 
F.Motjé - F.G.Maas 1 - 0 
D.M.Heijmans - H.J.C.Slijt ½ - ½ 
W.van Ingen - P.E.W.Emor 0 - 1 
W.J.Heinen - M.Scheenloop ½ - ½ 
J.H.Haubenwallner-J.L.Boos 0 - 1 
B.Hieralal - E.J.M.van Loenen 1 - 0 
Bram Borgman - R.van Vuuren 1 - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De IJssel 3 - VastNed R'dam 8 3½ - 4½ 
M.C.Duine - H.C.Christen 1 - 0 
H.Looren de Jong- P.Th.Jansen 0 - 1 
H.J.Spee - F.Motjé ½ - ½ 
C.Macdaniel - W.J.Heinen 1 - 0 
J.in't Veld - W.van Ingen 0 - 1 
P.Vink - J.H.Haubenwallner ½ - ½ 
P.R.de Jong - J.Nieuwland 0 - 1 
F.Dubois - B.Hieralal ½ - ½ 
 
 
VastNed R'dam 8-Groenoord 3 3½ - 4½ 
D.M.Heijmans - I.Rama 0 - 1 
P.Th.Jansen - G.van Toor 0 - 1 
H.C.Christen - J.B.Knyff  1 - 0 
F.Motjé - W.C.Sodderland 0 - 1 
W.J.Heinen - P.L.W.Sodderland ½ - ½ 
W.van Ingen - E.Schlaermann 1 - 0 
J.H.Haubenwallner -S.G.R.Fedorin 0 - 1 
B.Hieralal - M.F.L.Buckers 1 - 0 
 
Messemaker 1847 5-VastNed R'dam 8 5½ - 2½ 
E.F.de Groot - N.O. 1 - 0  
rgl 
E.J.Dame - P.Th.Jansen 0 - 1 
M.Broeders - H.C.Christen 1 - 0 
G.Beker - F.Motjé 0 - 1 
F.Rabouw - W.van Ingen 1 - 0 
Johan Radder - J.H.Haubenwallner 1 - 0 
T.v/d Niet - B.Hieralal 1 - 0 
P. Oosterhof  - Bram Borgman ½ - ½ 
 
Klasse 3H   Mp Bp  
1. Groenoord 3   8 23½ 
2. Messemaker 1847 5 7 20  
3. VastNed Rotterdam 8 4 15½ 
4. Nieuwerkerk ad IJ. 3 4 15½ 
5. De IJssel 3   3 15  
6. HZP/Schiedam 3  1 12½ 
7. CHESS 2   1 10  

 
 
 
 

Jeugdafdeling 

Barry van der Graaf 

Het blijft moeilijk, schrijven over de 
jeugdafdeling. In mijn vorige stukjes heb 
ik al iets geschreven ter kennismaking met 
de jeugd en eigenlijk verandert er niet zo-
veel in de dagelijkse gang van zaken bin-
nen de jeugdafdeling. En dan zijn deze 
stukjes al heel snel een soort opsomming 
van wat er eigenlijk niet zo lekker draait 

binnen de jeugd, maar ook daarmee zou ik 
in herhaling vervallen. 
 
Valt er dan helemaal niets te melden?  
Op het gebied van schaakprestaties wei-
nig. Op het gebied van ervaringen zat, 
maar die zijn zo lastig te beschrijven. 
Werken met een stuk of 30 kinderen blijft 
een ervaring op zich. Elke week sta ik er 
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weer verbaasd over hoe verschillend alle 
schakertjes zijn en een ieder die een beeld 
in zich heeft van een schakend kind, daag 
ik uit dat beeld eens te komen testen. 
Eén ding moet ik echter wel kwijt. Voor 
mij is dit het laatste seizoen als jeugdlei-
der. Volgend seizoen zal iemand anders de 
kar moeten gaan trekken. Op dit moment 

is het nog totaal niet duidelijk wie dit wil 
gaan doen. Ik kan me echter niet voorstel-
len dat mijn vertrek tot het instorten van 
de jeugdafdeling zou leiden. Dus eindigt 
dit stuk weer eens in de gebruikelijke op-
roep: hulp gezocht voor de jeugdafdeling. 
Alleen is die oproep nu wat dringender 
dan ooit. 

 
 
 
 
 
 

Het onrecht van klieren 

Henny Vijgeboom 

Weinig recht van spreken heb ik in deze 
club, omdat ik weinig in de De Orient ver-
schijn. Niet dat wie dan ook mij dat ooit 
heeft ingefluisterd. Ik betaal immers ge-
woon de 200 gulden contributie, zeg maar 
als "journalistiek lid". Als zodanig mag ik 
met regelmaat en de grootste vrijheid in 
ons verenigingsorgaan kalken. Daarnaast 
zijn het bijwonen van de com-
petitiewedstrijden van (nu) VastNed Rot-
terdam 1, de prijsuitreikingsavond aan het 
einde van 't seizoen en de Algemene Le-
denvergadering al even aparte schaakbele-
venissen. Ook de ontelbare telefoontjes 
met teamcaptain Joop Michel zie ik als een 
verademing in de hedendaagse maat-
schappij met haar irritante mankementen. 
U vult die zelf maar in. Het zal wel aan 
mijn leeftijd liggen dat die me opvallen. 
Het zij zo. Toch wil ik het een en ander 
spuien. 
 
Hoogwaardig 
Het soort woordenwisselingen op de Alg. 
Ledenvergadering, bevolkt door 24 (plus 
de acht bestuurders ) van de 105 seniorle-
den, ben ik zo vrij nogal bedenkelijk te 
vinden. Heel wat hoogwaardige clubzaken 
als sponsoring, het beheer van de pennin-
gen, de externe & interne competitie, als-
mede de samenstelling van het bestuur 
waren aan de orde. 
 
 

Driestuiversopera 
Het ronduit klieren van een duo inmiddels 
opgestapte (waren ze vooraf al van plan) 
leden over de wijze waarop de penning-
meester ("Ik draag de taak graag over aan 
een ieder die het beter kan... ") de cijfers 
op papier had gezet, was m.i. beneden 
Rotterdams peil. Het werd nu en dan zó op 
het beledigende af, dat de te goeder trouw 
functionerende schatbewaarder volkomen 
begrijpelijk 
een beruchte krachtterm uit zijn woorden-
schat meende te moeten opdiepen. De 
Driestuiversopera was zo'n half uur te be-
luisteren. Kostenloos maar allerminst kos-
telijk. 
 
Klokkenspel 
In het jaarverslag miste het zemelende 
koppel twee klokken. Wat bleek ? De 
commissaris van materiaal had (in samen-
spraak met collega-bestuurders) de twee 
uit de mode geraakte schaakuurwerken als 
prijsjes voor dit of dat aangewend. Nu was 
een kwartier vergadertijd verloren gegaan. 
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Clubblad 
Wél zinvol was het discussiëren over de 
distributie van het clubblad, dat bij per 
post verzenden 
f 5.-- per exemplaar kost. Meerdere leden, 
die de "uitreikavonden" hadden gemist, 
waren van het zo nuttige orgaan verstoken 
gebleven. In de opslagruimte lagen nog 
minstens ca. 30 kostbare, smachtende, al 
of niet vrolijke bladzijden in kartonnen 
dozen naar hun bevrijding uit te zien. En-
kele bestuurders hadden voor tientallen 
leden uit eigen zak de verzending ver-
zorgd.Er zou een betere regeling komen. 
 
Interne rimboe 
De ellenlange voorstellen, tegen-
voorstellen en redeneringen hoe de interne 
competitie dit seizoen geregeld moest 
worden, liepen uit op een blijspel. Die wil 
dit, die wil dat, die wil zus, die wil zo, die 
wil niet altijd spelen, die wil rapid en die 
wil niets weten van bonuspunten... 

In de stijl van Ik wil Bolletje! lanceerde de 
bijkans in slaap gevallen Wim van Mun-
ster de kreet Ik wil schaken en winnen, en 
dan wil ik een punt! De zaal explodeerde 
van jolijt. Het liep al tegen elven, maar 't 
was de eerste vrolijke noot. 
 
Vlaggenparade 
Het formeren van de teams had  minder 
voeten in de aarde. Er hoefde maar weinig 
te worden omgewoeld. Het eerste tiental is 
zo ongeveer een staatszaak waar niemand 
tussen komt, het tweede ligt iets gemakke-
lijker (provinciaal niveau) en pas vanaf 
team 3 wordt het passen & meten. Geen 
enkele wanklank, terwijl in de meeste an-
dere verenigingen bij het opstellen der 
teams doorgaans de kiem van een Derde 
Wereldoorlog wordt gelegd. Na de sluiting 
van de vergadering spoedden de 32 drank-
lustigen zich naar de bar, alwaar nog lang 
werd gedelibereerd over de parlementaire 
uitschieters. Als buitenstaander kon ik 
daarna weer wat frisse lucht opsnuiven... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Simultaan Eddy Visser 

Jan Timmerhuis 

De allereerste schaakavond van VastNed 
Rotterdam in het nieuwe jaar 2002 had 
behalve handenschudden, een kleine ver-
rassing in zich. Omdat er geen interne en 
externe competitie ronde gespeeld zou 
worden werd door de aanwezige spelers 
besloten om dan maar een kleine snel-
schaakcompetie op te starten. Echter, bij 
binnenkomst van Eddy kreeg Herman van 
Bekkum het idee om eens een simultaan te 
houden met Eddy als simultaangever. Zo 
gezegd zo gedaan, op voorwaarde van kof-
fie en andere drankjes. 13 spelers schoven 
achter de zwarte stukken, een paar andere 
keken belangstellend toe. Interessant was 

dat Eddy op elk bord een andere opening 
speelde. Dat hij hierbij actief en aanval-
lend speelde bleek uit openingen als het 
Koningsgambiet en het f4-Koningsindisch. 
Aan het eind van het liedje konden 8 spe-
lers gaan uithuilen aan de bar, 4 spelers 
mochten overdenken waarom ze remise 
speelden met veel meer bedenktijd en 
slechts 1 speler (Cor Treure) mocht de 
zoete smaak van de overwinning proeven. 
Al met al een zeer goede prestatie van Ed-
dy en een leuke en leerzame avond voor 
de andere mensen.  
Welke speler volgt dit initiatief?  
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Dameswereldkampioenen op postzegels 

Herman van Bekkum 

Talrijk zijn de postzegels gewijd aan de mannenwereldkampioenen. De dames kwamen er tot 
dusverre bekaaid af. Maar Joegoslavië, land met grote schaaktraditie, bracht op 8 maart 2001, 
nu een blok uit met de 8 dameswereldkampioenen. Beginnend linksboven ziet u afgebeeld 
Vera Menchik (1927-1944), Ludmila Rudenko (1949-1953), Jelisaveta Bykova (1953-1956 
en 1958-1962), Olga Rubtsova (1956-1958), Nona Gaprindasvili (1962-1978), Maja Tschi-
burdanidze (1978-1991), Zuza Polgar (1996-1999) en Xie Jun (1991-1996 en 1999-2001) 
 
 

                                             
Zo'n kleine 10 jaar 
al, is Judith Polgar 
de echte sterkste 

dameschaakster, 
kan men zeggen. 
Zij zal stellig t.z.t 
haaar postzegel(s) 
krijgen. Overigens, 
Vera Menchik, die 
omkwam tijdens 
een bombardement 
op Londen (of was 
het een V1?), was 
de eerste vrouw die 
zich kon meten met 
de mannengroot-
meesters. Heden is 
remise spelen tegen 
of verliezen van 
Judith Polgar geen 

schande,indertijd 
werden degenen die 
verloren van of re-
mise speelden tegen 
Vera Menchit met 
enig leedvermaak 
ingedeeld bij de zg. 
"Vera Menchik 
Club." 
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De mannenwereldkampioenen, eigenlijk 
stuk voor stuk sterk tot de verbeelding 
sprekend, kwamen ook weer aan bod. 
Noord-Korea gaf een blok uit met per 

postzegel twee wereldkampioenen. Euwe 
is afgebeeld samen met Aljechin op wie 
hij het wereldkampioenschap veroverde en 
aan wie hij de kroon weer moest afstaan. 
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De hoogste frankeerwaarde kreeg Steinitz met een apart blokje. 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aljechin overleed in 1946 waardoor ook bij de mannen het wereldkampioenschap vacant 
kwam. In 1948 werd een vijfkamp gespeeld met als deelnemers: Botwinnik, Euwe, Keres, 
Reshevsky en Smyslov. Twee ronden in Den Haag, drie in Moskou. Euwe eindigde helaas als 
laatste, Botwinnik werd de nieuwe wereldkampioen. 
Hieronder Aljechin zoals hij 's ochtends 24 maart 1946 dood werd aangetroffen op zijn hotel-
kamer in het Portugese Estoril. De foto is ontleend aan het boekje "Vijf schaakreuzen voor het 
wereldvenster"van de hand van Lodewijk Prins, waarin het Haagse deel van de vijfkamp 
wordt behandeld. 
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Spanningen tijdens Euwe-Aljechin 1935 

Maarten de Zeeuw 

In een compilatie van journalistieke sfeer-
tekeningen van het Nederland van de jaren 
'30 (Friso Endt (red.): Weet je nog wel de 
jaren dertig� Reportages, interviews, ge-
sprekken over feiten en gebeurtenissen 
tussen 1930 en 1940, De Bezige Bij, Am-
sterdam, 1960, 260 pp.) vond ik een ano-
nieme bijdrage over de match van Euwe 
tegen Aljechin van 1935, met details die 
wellicht niet eerder in schaakkringen zijn 
gepubliceerd en die in elk geval in de Eu-
we-biografie van Münninghoff en Welling 
ontbreken.  
Onderstaand fragment begint bij de partij 
in Ermelo. 
 
[p. 87] "Het wedstrijdcomité, - keihard, en 
ook chauvinistisch (aldus Euwe) - weiger-
de aan Aljechins verzoek toe te geven. Als 
hij zich ziek voelde, was men bereid een 
dokter te halen. Aljechin dreigde daarte-
genover het strijdperk te verlaten. Euwe 
kon zo de titel wel krijgen als hij dat zo 
graag wenste. Het einde was natuurlijk, 
dat Aljechin wèl speelde. Het was een 
voortreffelijk stukje intimidatie geweest. 
'lk weet', zegt Euwe, 'dat ik er geweldig 
zenuwachtig van geworden ben, ik ben de 
speelzaal een ogenblik uitgelopen, het bos 
in, en ik heb daar de gymnastiekoefenin-
gen gedaan, die ik elke ochtend placht te 
doen. Tien minuten staande oefeningen, en 
vijf minuten grondoefeningen. Het hielp, 
mijn kalmte keerde terug.' 
Aljechin dronk in die partij achter elkaar 
tien koppen zwarte koffie - Euwe won. 
Negenentwintigste, voorlaatste, partij: 
wéér een incident. Euwe stond toen één 
punt voor. Aljechin had wit, het zou zijn 
laatste witte partij zijn, de volgende, de 
dertigste, partij werd de laatste partij van 
het toernooi. Op de veertigste zet moest de 
partij afgebroken worden; de gewoonte 
was dan dat de wit-speler zijn volgende zet 
in enveloppe afgaf. Maar Aljechin speelde 
die 41e zet en verlangde, dat Euwe zijn zet 
in couvert zou afgeven. 

'Het was namelijk zo', zegt Euwe, 'dat er 
een fout in mijn zwarte 41e zet kon zitten, 
zodat hij dan nog een mogelijkheid had die 
partij te winnen, en tevens dus een laatste 
kans het wereldkampioenschap te behou-
den. Maar ik had die eventuele fout gezien 
en wist dus dat ik er remise uit zou halen. 
Het was bepaald tegen de regels, wanneer 
ik mijn zet in couvert zou afgeven, maar ik 
was er best toe bereid, omdat ik zeker van 
mijn remise was. Het comité - ik heb al 
gezegd dat men zeer chauvinistisch was, 
en door Aljechins optreden, dat men niet 
begreep, geweldig tegen hem ingenomen - 
het comité voelde er niets voor. Wéér kei-
hard. Onder protest van het comité heb ik 
toen tòch maar mijn zwarte zet in couvert 
gedaan. Ik moest overigens vaak Aljechin 
in bescherming nemen tegen het optreden 
van het publiek, dat soms zelfs handtaste-
lijk dreigde te worden. Nogmaals, men 
begreep Aljechin niet; het was totale oor-
log bij hem. En dat zou het blijven, tot 
vóór die allerlaatste partij op de 15e de-
cember.' 
En zo was het. De avond vóór de vijftien-
de december om tien uur rinkelde de tele-
foon bij Euwe. Dr. Aljechin aan de lijn: hij 
móest hem absoluut spreken. Euwe lag in 
bed, altijd, elke avond, om half tien, zijn 
ritmische levenswijze tot het allerlaatste 
volhoudend. Dat wist Aljechin, maar hij 
wenste Euwe uit bed, dat ritme moest ver-
stoord worden met alle middelen. En Alje-
chin zei: 'lk moet u spreken, want ik denk 
er over vanavond nog op te geven'. - Dat 
was een reden waarvoor Euwe uit bed 
stapte; hij kleedde zich aan en vertrok naar 
het Carlton Hotel. 
Aljechin dacht niet aan opgeven, het was 
slechts een laatste onderdeel van zijn tota-
le oorlog. Er was stemming tegen hem 
gemaakt, zei hij, de kranten schreven te-
gen hem, de mensen schreven hem brieven 
... ook dreigbrieven, men wilde een aan-
slag op zijn leven [p. 88] plegen.. Onder 
deze omstandigheden kon hij niet spelen; 
hij wenste de laatste partij in Parijs te spe-
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len (Aljechin bezat de Franse nationali-
teit). Op dat ogenblik werd er geklopt, het 
volledige wedstrijdcomité stapte binnen - 
woedend, ziedend, dreigend. 
'lk zie ze nog binnenkomen, als vijf gan-
zen achter elkaar' - Euwe � 'ze hadden 
mijn vrouw opgebeld met een boodschapje 
dat ze me de volgende morgen zou moeten 
geven, en mijn vrouw had gezegd dat ik 
door Aljechin uit bed was gehaald. Ik ver-
klaarde mij overigens wel bereid in Parijs 
te spelen. Ik was op dat ogenblik tot alles 
bereid, maar het comité dacht er niet aan. 
Dreigbrieven? Dan moet u die maar eens 
tonen. Dat wilde Aljechin niet. Goed, 
sprak het comité, goed, we zullen alles 
voor mijnheer Aljechin doen. U krijgt re-
cherche-bewaking, u krijgt vijf recher-
cheurs.' 
En inderdaad is die laatste partij gespeeld, 
terwijl er op het podium vijf rechercheurs 

aanwezig waren. Ter bewaking van Alje-
chin? Later heeft het wedstrijdcomité Eu-
we gezegd, dat men bang was voor Alje-
chin; men achtte hem in staat in die laatste 
minuten een pistool te trekken en in zijn 
dolle kop Euwe neer te schieten.. Dr. Alje-
chin bleef echter de onberekenbare. Hij 
verscheen op die laatste partij in een per-
fect zittende rok, hij zag doodsbleek, zijn 
handen trilden, maar als een edelman ging 
hij neer." 
 
Cursiveringen zijn van mij afkomstig. Het 
blijkt er hard aan toe gegaan te zijn: mo-
derne toestanden in de jaren '30. Merk-
waardig dat hierover zo weinig bekend is. 
Kan onze Hollandse journalistiek zich 
door chauvinisme hebben laten meesle-
pen? 

 
 
 
 
 

Open kampioenschap van Spijkenisse 2001 

 

Rogier van Arkel 

Zaterdag 26 oktober 2001 werd in Spijke-
nisse voor de 16e maal een rapidtoernooi 
georganiseerd. Het toernooi werd gespon-
sord door GTI en de organisatie was onder 
leiding van Simon van der Beek. 
Het was voor mij de eerste keer en gezien 
de deelnemerslijst (Quist, Van Baarle, 
Kerkmeester o.a.) was ik op voorhand ze-
ker niet een van de favorieten. Maar met in 
de A-groep ratings variërend van 1960 tot 
2243 beloofde het toch wel een spannend 
toernooi te worden. Toen vlak voor aan-
vang nog een aantal Utrechters, onder wie 
Xander Wemmers, de lege stoelen van  de 
eerste groep kwam opvullen, nam ik me 
voor gewoon zeven leuke partijen te spe-
len.   
 
In de eerste ronde speelde ik een rommeli-
ge partij met zwart tegen clubgenoot Hui-

bert Logmans(1991). Ik verloor twee pi-
onnen, maar kreeg nog wat compensatie in 
de vorm van sterke lopers. Uiteindelijk 
werd in een chaotische stelling met weinig 
tijd voor beide spelers tot remise besloten. 
Hierna kreeg ik twee keer wit en beide 
keren won ik gemakkelijk, tegen respec-
tievelijk Henk Ochtman(1966) en Fabian 
van Buuren(2103). Na de pauze, waarin ik 
de heerlijke herfstzon benutte voor een 
flinke wandeling, wachtte het zware werk, 
allereerst John van Baarle(2282) met 
zwart. In een Grünfeld-achtige stelling 
speelde John te passief en ik wist hem in 
een ijzeren houdgreep te nemen. Na pion-
winst leek de winst eenvoudig, maar in de 
tijdnoodfase leek het toch nog spannend te 
worden. Uiteindelijk wist ik met paard en 
dame een matnet in de stelling te vlechten. 
Van Baarle exit want hij had in de tweede 



 Rotterdamchess, jaargang 21, nr.1 , januari 2002 Pagina 49  

ronde ook al verloren. Johan Quist had 
ook twee keer verloren en in de vijfde 
ronde troffen de favorieten elkaar, alleen 
niet op het bord dat ze gedacht hadden. 
Heiko Kerkmeester had met een bliksem-
start van 4/4 de koppositie in handen. In 
die vijfde ronde wachtte mij opnieuw een 
zware dobber, Pieter Hopman(2210) met 
zwart. Ik kwam in een soort damegambiet 
terecht, waarin we beiden veel tijd ge-
bruikten. Aangezien ik op de damevleugel 
opgerold werd besloot ik een pion te offe-
ren voor koningsaanval. Die kwam er ook 
wel, maar in de aanval blunderde ik ver-
volgens een stuk weg. Het duel werd ten-
slotte in de laatste seconden uitgevochten, 
met schaken had het weinig meer te ma-
ken. Met een remise kwam ik uiteindelijk 
nog erg goed weg. Wemmers nam door 
een overwinning op Kerkmeester onder-
tussen de kop over en toen hij in de zesde 
ronde weer eenvoudig won leek het toer-
nooi beslist. 
 
Wit : Rogier van Arkel (2153) 
Zwart : Heiko Kerkmeester (2220)  
Spijkenisse 2001 (6) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 Dd7 4.c3 b6 
Kerkmeester speelt dit soort systemen 
altijd, en dus speelde hij snel en 
zelfverzekerd. Ik twijfelde hier tussen een 
opstelling met Ph3-f4 en evt Ph5 of h2-h4-
h5 en dus speel ik een soort mix. Te 
tijdrovend denk ik achteraf, 5.Ph3! lijkt 
me de zet.  
5.h4? Pe7 6.Ph3 Pf5 7.Pf4 Le7  
Hier blijkt duidelijk het nadeel van 5.h4, 
zwart wint weer een tempo. 
8.g3 La6 9.Lxa6 Pxa6 10.De2 Pb8 
11.Pd2 c5 12.Pf3 cxd4 13.cxd4 Pc6 
14.Le3 Tc8� 15.Tc1 
Zwart staat iets beter, nu lijkt me 15�0-0 
aangewezen. Aanvalspogingen als 16.Pg5? 
of 16.g4 falen op 16�Pcxd4! en na bijv 
16.0-0 f6 �  
15�Pb4?! 16.a3 Txc1+ 17.Lxc1 Pc6 
18.Le3 Pa5?! 
Ook hier lijkt 18�0-0 beter 
19.g4! Pxe3 20.fxe3 0�0 
Eindelijk rokeert zwart maar dit keer heeft 
wit wel een venijnige aanvalspoging. 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-trk+0 
9zp-+qvlpzpp0 
9-zp-+p+-+0 
9sn-+pzP-+-0 
9-+-zP-sNPzP0 
9zP-+-zPN+-0 
9-zP-+Q+-+0 
9+-+-mK-+R0 
xiiiiiiiiy 
21.Pg5! h6? 22.Dc2?! 
Rapidpotjes zitten meestal vol met fouten 
achteraf, maar deze zet is wel erg slordig. 
22.Dd3� wint zwart straks geen tempo, h6 
was ook een hele slechte paniekzet.   
22�Lxg5 23.hxg5 Tc8 24.Db1! 
Gelukkig kan dit nog net, zwart moet nu 
dames ruilen  
24�Dc6 25.gxh6 Dc1+ 26.Kf2 Tc2+ 
27.Kf3 Dd2? 
En had dat maar beter direct kunnen doen 
met 27�Dxb2, de tekstzet is een 
�winstpoging� 
28.De1! Dxe1 29.Txe1 Txb2  
Ik dacht aanvankelijk dat 29�g6 hier 
sterk was om de volgende toren-paard 
aanval te verhinderen, maar na 30.e4! staat 
wit gewoon een pion voor met groot 
voordeel. (dxe4 31.Kxe4 Txb2 32.Tc1) 
30.hxg7 Kxg7 31.Ph5+ Kf8 32.Pf6 Kg7 
Hier kreeg Kerkmeester in de gaten in wat 
voor matnetten de zwarte koning beland is, 
op 32�Ke7 is 33.Th1 winnend 
33.Th1 Tb3 34.Th7+ Kg6 35.Th8! 
Dreigt Kf4 en mat volgt spoedig 
35�Kg5 
Vreemd genoeg zag ik het hier ineens niet 
meer en met nog 3 min op de klok besloot 
ik maar remise te pakken. De winst is 
echter vrij simpel na 36.Th5+ Kg6 37.Kf4! 
Tb1 38.Tg5+ Kh6 39.Tg8 en de dreiging 
40.g5 mat 
36.Tg8+? Kh4 37.Th8+ Kg5 38.Tg8+? 
½�½ 
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Hierdoor kwam ik op de gedeeld 2e plaats 
en in de laatste ronde kreeg ik de kans om  
koploper Wemmers -die een punt voor-
sprong had- met wit onderuit te halen: 
 
Wit : Rogier van Arkel (2153) 
Zwart : Xander Wemmers (2243) 
Spijkenisse 2001 (7) 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Ld7 4.Lxd7+ 
Dxd7 5.0�0 Pc6 6.c3 Pf6 7.d4!? 
Een aardig pionoffer, bedoeld om een 
tamme variant wat leven in te blazen. 
Wemmers kende het niet en reageert 
ondanks lang nadenken verkeerd. 
7�cxd4 8.cxd4 Pxe4 9.d5 Pd8?! 
9�Pe5 is actiever en beter 
10.Te1 Pf6 11.Lg5 h6? 
Wellicht 11�Pg8!? in de geest van 
Nimzowitsch 
12.Lxf6 gxf6 13.Pc3 Lg7 
 
 
 

XIIIIIIIIY 
9r+-snk+-tr0 
9zpp+qzppvl-0 
9-+-zp-zp-zp0 
9+-+P+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-sN-+N+-0 
9PzP-+-zPPzP0 
9tR-+QtR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
Dit kun je geen compensatie meer noe-
men, zwarts opening is een fiasco gewor-
den. Met het vervolg had ik weinig moeite. 
14.Dd3! f5 15.Pd4 Lxd4 16.Dxd4 Tg8 
17.Tad1 e5? 18.dxe6 fxe6 

 
 

19.Pd5! Tf8 20.Pf6+ Txf6 21.Dxf6 De7 22.Dxh6 Kd7 23.Df4 1�0 
 
 
 
Uiteindelijk dus drie winnaars, maar op onderling resultaat was ik de gelukkige. Hieronder is 
nog de eindstand van groep A, met daarin veel bekende namen. 
In de B-groep werd een andere Rotterdammer, Paul de Freytas, ongeslagen eerste met 6/7. 
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De foto en de eindstand zijn afkomstig van de website van Simon van der Beek: 
http://members.rott.chello.nl/sbeek 
 
Ranking after round 7 of Open Schaakkamp. van Spijkenisse 2001; Groep: 1 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 
------------------------------------------------------------------------------- 
  1.    5  Arkel, Rogier van           5.5  27.0  20.75  22.0  2153 2375 +1.93 
       23  Wemmers, Xander             5.5  29.0  21.25  25.0  2243 2327 +0.60 
        3  Kerkmeester, Heico          5.5  27.0  18.75  24.0  2220 2367 +1.23 
  4.    7  Linde, Maurits van der      5.0  22.5  14.75  18.0  2146 2213 +0.66 
  5.    4  Hopman, Pieter              4.5  28.0  15.75  18.5  2210 2168 -0.33 
        6  Aagaard, Michael            4.5  24.5  17.25  16.0  2147 2135 -0.12 
       19  Leij, Arjan v.d.            4.5  21.5  12.50  13.5  1960 2128 +1.63 
  8.   14  Blok, Michiel               4.0  29.0  15.50  17.5  2009 2145 +1.34 
       12  Krul, René                  4.0  25.5  11.00  16.0  2091 2143 +0.50 
        2  Quist, Johan                4.0  24.5  12.50  14.0  2279 2130 -1.32 
 11.   21  Putten, Mark van            3.5  28.0  12.25  17.5  1920 2077 +1.47 
        1  Baarle, John van            3.5  27.0   9.50  16.5  2282 2143 -1.33 
       22  Rosmalen, Joost van         3.5  25.5  11.50  15.0  1874 2074 +1.82 
 14.   13  Looijmans, Karel            3.0  25.5   8.50  12.5  2014 1998 -0.15 
       17  Ochtman, Henk               3.0  24.5   7.00  11.0  1966 2043 +0.69 
       24  Jonge, Maartje de           3.0  23.5   6.50   8.0  2068 2012 -0.57 
       18  Kouwenhoven, Arjen          3.0  22.5   7.00  11.0  1960 2045 +0.76 
        8  Fliert, Wim v.d.            3.0  18.5   5.25   8.0  2164 1972 -1.83 
 19.    9  Buuren, Fabian van          2.5  25.0   7.75  12.0  2103 1913 -1.84 
       15  Logmans, Huibert            2.5  25.0   6.75  11.5  1991 1977 -0.16 
       11  Hamelink, Désiree           2.5  16.5   4.00   6.5  2092 1972 -1.21 
 22.   10  Kool, Gerard                1.5  21.0   2.75   8.0  2097 1871 -1.93 
       20  Torczynski, Peter           1.5  20.0   4.25   7.0  1925 1850 -0.53 
 24.   16  Hylkema, Remco              1.0  27.0   4.50   7.0  1966 1782 -1.31 
 
 
 
 
 

Ronde van Montessori 

Henny Vijgeboom 

Onze Wim Heinen kan maar niet uitge-
praat raken over de schaakminnende leer-
lingen, jongens & meisjes, van "zijn" 
Montessorischool aan de Essenburgsingel. 
Het heeft er veel van weg dat hij er dag & 
nacht mee bezig is. In juli hadden 34 van 
hen het KNSB-diploma Stap 1 behaald, 
o.m. via de Teleac-cursus van Hans Böhm 
en het onvervangbare lesmateriaal van Cor 
van Wijgerden. 
Directeur Hans Dirksen, leerkracht Aart 
Hooimeier, oom Wim e.a. hadden het plan 
gesmeed om t.g.v. dit succes van de leer-
lingen een speciaal simultaanochtendje te 
organiseren, waarschijnlijk met de achter-
liggende gedachten "dan leren ze nog eens 
iets extra" en "wanneer ze onderuit gaan, 
dan hebben ze er ongetwijfeld ook wat van 
opgestoken ". 
 
 

Opgevoede jongeren 
Woensdag 11 juli ging het allemaal gebeu-
ren op het aangeveegde schoolplein,met 
84 keurig opgevoede jongeren. Maar dat 
verademende idee werd afgeblazen, toen 
voor die dag storm & regen waren voor-
speld. Weshalve voor de simultaans in ver-
schillende lokalen ruimte werd vrij-
gemaakt. 
Andrzej Pietrow, wiens zoon Olek op die 
school zat, Corrie Vreeken, uw reporter en 
Joop Michel (zijn eerste simultaan!) wer-
den met egards door de eerdergenoemde 
hoogwaardigheidsbekleders en de leerlin-
gen ontvangen en toegejuicht alsof de 
kampioenen van vier los van elkaar funti-
onerende wereldbonden voor hen stonden 
uitgestald. 
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Stralend 
Ondanks de pessimistische prognoses 
straalde de zon en zo ook het illustere 
kwartet simultaangevers. Maar toen ston-
den de borden & stukken al binnen opge-
steld. Er wás wat georganiseerd en ge-
sjouwd, door o.a. Joop en onze onvolpre-
zen supersjouwer Sepp Haubenwallner, 
voor het zo ver was! Met lood in de zo-
merschoenen, maar zonder zuidwester, 
trok het doorluchtige viertal ten strijde. 
Het was inmiddels tegen elven gelopen. 
Links & rechts vlogen de Italianen, Alje-
chins, Sicilianen, anti-Meraners, Franso-
zen en meer van dergelijke uitspattingen 
over de borden. 
 
Door de lucht 
Her en der klonk aan beide zijden der ta-
fels gesteun en gezucht, en zwierden de 
soms vederlichte stukken en pionnen door 
de lucht of parachuteerden inderhaast op 
de vloer. Om 1 uur werd "the last post" 
geblazen. Aart Hooimeier gelastte een ie-
gelijk die op het veld van eer één, twee of 
drie stukken achterlag, de strijd maar te 
staken. Na nog enkele snelle arbitrages 
kon de balans worden opgemaakt: 
Andrzej: +20 en 3 remises (93,5%), 
Corrie : +16 en 4 remises (90%) , 
Henny : +21 en geen remises (100%) 
Joop : +17, 2 remises, -1 (90%). 
 
Bij die ene nul was iets onreglementairs 
gebeurd. Joops goedertierenheid kende 
geen grenzen; hij speelde gezellig door, in 

de veronderstelling het klusje toch wel te 
kunnen klaren. Hij overweg een protest bij 
de FIDE. 
 

 
Na Stap 1 stortten dozijnen geslaagdenen 
gezakten, maar nu als handtekeningenja-
gers, zich als leeuwen & leeuwinnen op de 
stomverbaasde, maar toch wel vereerde 
rondemiss & -misters. 
Na Stap 2 mogen zij weer ten tonele ver-
schijnen, zo werd hun van hogerhand be-
loofd. Een gemoedelijk samenzijn in de 
kantine, waarbij directeur Hans Dirksen 
hun naast koffie, thee of andere ver-
frissingen tevens een fleurig aandenken 
ten geschenke gaf, was een (w)aardig slot 
van het ochtendje stappen in de Montesso-
rischool. Met dank ook aan de in 1870 ge-
boren arts/opvoedkundige Italiaanse Dr. 
Maria Montessori, die van 1.e4 e5, 2.Pf3 
Pc6, 3.Lc4 Lc5 geen weet zal hebben ge-
had. 
Buiten, in de frisse lucht terug, jammerde 
Joop nog steeds "Die Eva Fleur sloeg met 
haar paard van a6 mijn paard op a8 van 't 
bord..." 
Maar dat bloemetje maakte toch weer een 
hoop goed, Joop? 

 
 
 
 

SCHAKEN ALS PROJECT 

Wim Heinen 

Onze vereniging verleende haar medewer-
king aan de schaaksimultaan van de Mon-
tessori-basisschool, die op 11 juli jl. in 
Rotterdam is gehouden. Corry Vreeken, 
Henny Vijgeboom (zie ook zijn artikel 
elders in dit nummer), Andrzej Pietrow en 
Joop Michel traden op als simultaange-
vers. Terugkijkend was het een geslaagd 

evenement met zo�n 84 deelnemers. Onder 
hen een nieuwe generatie, die vanaf de 
onderbouw het spel beoefent. Corry moest 
onder grote publieke belangstelling zelfs 
vier remises toestaan. De simultaan was 
overigens georganiseerd in het kader van 
het zogeheten schaakleerproject van de 
school. Een initiatief, ontwikkeld door on-
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dergetekende. Belangrijke onderdelen van 
dit project waren de Kasparov-Kramnik 
match, een wekelijkse schaaktraining voor 
leerlingen vanaf zeven jaar - naar de be-
kende Teleac-cursus �Iedereen kan scha-
ken!� - en het diploma stap 1. Schaken 
bevordert bij kinderen, denk ik, niet alleen 
de wiskundige ontwikkeling, het gedisci-
plineerd leren denken, maar ook zaken als 
creatief-zijn en spelvreugde. Als leerpro-
ject bleek het van meet af aan populair, 
met naast de feitelijke training de competi-
tie als verbindend element. Dan ten slotte 
Gari Kasparov-Vladimir Kramnik, het ge-
vecht om de wereldtitel. Leerlingen en 
leerkrachten werden begin oktober geïn-
formeerd over de op handen zijnde match 
via een reuze-mededelingenbord halver-

wege de trap. De berichtgeving was vooral 
summier: een vetgedrukte kop �KASPA-
ROV OF KRAMNIK WERELDKAMPI-
OEN�; daaronder enkele opvallende zwart-
wit foto�s van de spelers. Een lijst met na-
oorlogse wereldkampioenen, een demon-
stratiebord - bij gelegenheid beschikbaar 
gesteld door Joop Michel (waarvoor hul-
de!) - en een voortschrijdingstabel comple-
teerden het geheel. De tweede matchpartij 
was voor velen een reden om een lesuur 
anders in te vullen: Kasparovs ernstige 
fout op de 39ste zet werd gezamenlijk on-
der de loep genomen. Maar een ontsnap-
ping voor de verdedigingskunstenaar werd 
niet gevonden. Vladimir Kramnik stootte 
schaakkoning Kasparov van zijn troon. 
Een project was begonnen� 

 
 
 
 
 

Harmen Jonkman grootmeester! 

18-28 december 2001, Lvov (Oekraïne)  
GM toernooi, categorie 11 ~ gem. 2511 
De eindstand 
                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1   pt   tpr 
1   Maksimenko,Andrei  UKR GM 2495  * ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1   7    2661 
2   Golod,Vitali       ISR GM 2517  ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1   6.5  2619 
3   Jonkman,Harmen     NED IM 2491  1 ½ * ½ 0 ½ ½ 1 0 1 1   6    2584 
4   Romanishin,Oleg M  UKR GM 2576  ½ ½ ½ * 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½   5.5  2540 
5   Firman,Nazar       UKR IM 2494  0 ½ 1 0 * 1 0 0 1 ½ 1   5    2512 
6   Volokitin,Andrei   UKR GM 2566  0 ½ ½ ½ 0 * 1 ½ ½ ½ 1   5    2504 
7   De Vreugt,Dennis   NED GM 2437  0 0 ½ 1 1 0 * 1 ½ ½ 0   4.5  2481 
8   Levin,Felix        GER GM 2531  ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0 * 0 ½ 1   4.5  2472 
9   Efimenko,Zahar     UKR IM 2523  0 0 1 ½ 0 ½ ½ 1 * ½ ½   4.5  2473 
10  Sulypa,Alexandre   UKR GM 2513  ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ * ½   4    2438 
11  Kozakov,Mikhail    UKR GM 2473  0 0 0 ½ 0 0 1 0 ½ ½ *   2.5  2321  
 
Overwinningen werden geboekt op GM 
Kozakov, GM Maksimenko, GM Lerner 
en GM Sulypa.  
De virtuele rating staat nu op 2511 waar-
door de titel definitief kan worden aange-
vraagd bij de wereldschaakbond Fide. Het 
eerstvolgende Fide congres is in maart in 
Goa, Indië. Daar zal de titel worden toege-
kend. Dennis de Vreugt heeft met 4.5 uit 
10 iets boven verwachting gescoord. Hij 
boekte overwinningen op GM Levin, GM 
Romanishin en IM Firman. 
 
 

We laten Harmen hier zelf aan het woord  
over zijn ervaring in de Oekraïne (red.) 
 
De Oekraïne is een groot land dat wordt 
omringd door Polen, Rusland, Wit Rus-
land en Roemenië. Het land met ca 50 mil-
joen mensen is ongeveer net zo groot als 
Frankrijk. In Lvov (Lviv in het Oekra-
iens)  werd het Galychyna Grootmeester 
toernooi gehouden. Het deelnemersveld 
bestond uit acht grootmeesters en drie in-
ternationaal meesters waarvan bijna alle 
spelers uit de stad Lvov kwamen of waren 
geboren. De ontvangst was hartelijk en we 
werden gebracht naar het beste hotel van 
de stad, het vier-sterren hotel Dniester. De 
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speelzaal is een soort theater in Oosten-
rijkse stijl met grote kroonluchters aan het 
plafond. De spelers speelden op het podi-
um onder toeziend oog van het publiek. 
Zij konden de partijen volgen op grote 
demonstratieborden die werden bijgehou-
den door bordenjongens en �meisjes. Bui-
ten is het ca. �5 tot �15 graden onder nul. 
Iedere dag valt er een hoop sneeuw. Men 
heeft vaak problemen de zaal op tempera-
tuur te krijgen en daarom werden er ver-
warmingstoestelletjes tussen de spelers in 
geplaatst. Voor de Nederlanders was zelfs 
dat niet genoeg, en werd er geschaakt met 
dubbele truien en jas aan. De grote kroon-
luchters gaven de schakers niet voldoende 
licht en daarom kreeg ieder bord een eigen 
bureaulamp. Verders werd er voor eten en 
drinken gezorgd en werd het de spelers zo 
naar hun zin mogelijk gemaakt. Tijdens de 
analyses kwam regelmatig een van de bor-
denmeisjes meekijken en stelde brutaal 
een (zeer sterke) zet voor. Ze bleek 
Oekraiens meisjes kampioen te zijn in haar 
leeftijdsklasse�  In enkele zijzalen werd 
tegelijkertijd een senioren toernooi en een 

jeugdtoernooi gehouden. Onder de deel-
nemers van het jeugdtoernooi bevond zich 
een meisje van slechts 11 jaar met een Fi-
de rating van 2215! Dat zou in Nederland 
niet misstaan� 
Het Oekraïense eten is spotgoedkoop. 
Voor vijf gulden heeft men al een comple-
te maaltijd. Zeer populair is de Borshch 
soep, gebaseerd op bietjes met zure room. 
Communiceren met de Oekrainers is vaak 
lastig omdat veel mensen alleen Oekrains 
en Russisch spreken. Alleen de jeugdige 
generatie leert Engels en Duits. Om de 
Oekraïense menu kaart te lezen is kennis 
van het Cyrillisch schrift wel vereist, maar 
met die kennis kan hij toch aardig gelezen 
worden. Veel worden zijn internationaal of 
lijken op het Duits. De bevolking is erg 
vriendelijk, bijna elke uitnodiging leidt tot 
een maaltijd met hun traditionele voedsel 
en drank. 
O ja, nog een tip: De Oekraïense valuta 
Hryvnia is totaal waardeloos buiten Oekra-
ine. Dat bleek toen ik mijn derde prijs uit-
gekeerd in Hryvnia�s wilde omwisselen�.  
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Hier volgen zijn 3 overwinningen (red.)  
 
 
Wit : A.Maksimenko 
Zwart : Harmen Jonkman 
1.c4 e6 2.Pc3 d5 3.d4 Pf6 4.Lg5 Le7 5.e3 
Pbd7 6.Pf3 0-0 7.Tc1 a6 8.c5 h6 9.Lh4 
Te8 10.Ld3 c6 11.0-0 b6 12.cxb6 c5 
13.Lb1 c4 14.e4 Dxb6 15.e5 Ph7 16.Dc2 
Pdf8 17.Tcd1 Ld7 18.Tfe1 Lb4 19.Te3 
Tab8 20.Td2 Tb7 21.Pe1 Da5 22.a3 
Lxc3 23.Txc3 Pg6 24.Lg3 Teb8 25.Dc1 
Pe7 26.Lh4 Pf5 27.Lxf5 exf5 28.Le7 Tb3 
29.Lb4 Da4 30.Txb3 Dxb3 31.Tc2 Pg5 
32.Tc3 Da4 33.Tg3 Pe6 34.Lc3 f4 35.Tf3 
Db3 36.h4 
XIIIIIIIIY 
9-tr-+-+k+0 
9+-+l+pzp-0 
9p+-+n+-zp0 
9+-+pzP-+-0 
9-+pzP-zp-zP0 
9zPqvL-+R+-0 
9-zP-+-zPP+0 
9+-wQ-sN-mK-0 
xiiiiiiiiy 
La4 37.Ld2 Dd1 38.Lxf4 Pxd4 39.De3 
Tb3 
0-1 
 
 
Wit : F.Levin 
Zwart : Harmen Jonkman 
1.c4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.cxd5 exd5 
5.Lg5 c6 6.e3 Le7 7.Ld3 0-0 8.Dc2 Pbd7 
9.Pf3 Te8 10.h3 Pf8 11.Lf4 Ld6 12.Lxd6 
Dxd6 13.0-0-0 Le6 14.Kb1 Tec8 15.g4 b5 
16.g5 P6d7 17.Ph4 b4 18.Pa4 c5 19.dxc5 
Pxc5 20.Pxc5 Txc5 21.Dd2 Tac8 22.Pf5 
Lxf5 23.Lxf5 Pe6 24.h4 a5 25.h5 g6 
26.hxg6 hxg6 27.Ld3 
 
 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-+r+-+k+0 
9+-+-+p+-0 
9-+-wqn+p+0 
9zp-trp+-zP-0 
9-zp-+-+-+0 
9+-+LzP-+-0 
9PzP-wQ-zP-+0 
9+K+R+-+R0 
xiiiiiiiiy 
27� d4 28.f4 dxe3 29.Dxe3 Pxf4 30.La6 
Dxa6 31.Dd4 Ph5 
0-1 
 
 
Wit : Harmen Jonkman 
Zwart : A.Sulypa 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Lb4 4.Pxe5 0-0 
5.Le2 Te8 6.Pd3 Lxc3 7.dxc3 Pxe4 8.Pf4 
d6 9.0-0 Pc6 10.f3 Pc5 11.Tf2 Pe7 12.c4 
Pf5 13.Dd2 Ld7 14.b3 Df6 15.Tb1 Dd4 
16.Pd3 Pe6 17.Lf1 a5 18.Lb2 De3 
19.Dc3 Db6 20.Te1 f6 21.a3 c5 22.a4 Dc6 
23.Dd2 d5 
XIIIIIIIIY 
9r+-+r+k+0 
9+p+l+-zpp0 
9-+q+nzp-+0 
9zp-zpp+n+-0 
9P+P+-+-+0 
9+P+N+P+-0 
9-vLPwQ-tRPzP0 
9+-+-tRLmK-0 
xiiiiiiiiy 
24.Pe5 fxe5 25.cxd5 Db6 26.dxe6 Lxe6 
27.Txe5 Tad8 28.Dc3 Pd4 29.Dxc5 Dxc5 
30.Txc5 b6 31.Tc7 Lf7 32.Ld3 Pe6 
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XIIIIIIIIY 
9-+-trr+k+0 
9+-tR-+lzpp0 
9-zp-+n+-+0 
9zp-+-+-+-0 
9P+-+-+-+0 
9+P+L+P+-0 
9-vLP+-tRPzP0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
33.Lxh7+ Kxh7 34.Txf7 Td1+ 35.Tf1 
Td2 36.Tf2 Td1+ 37.Tf1 Td2 38.Te1 
Kg6 39.Tb7 Txc2 40.Txb6 
1-0 

 
 
 

 
Dubieus nieuwtje 

Henny Vijgeboom 

De worsteling om de RSB-titel, in augus-
tus zo knap en verrassend veroverd door 
de 59-jarige Pieter Sturm de kampioen van 
NRSG Wilhelm Steinitz, had voor hetzelf-
de geld (f 400) een ander resultaat kunnen 
geven. Reglementair kon voor het eerst 
t/m de vijfde ronde (van de zeven) een bye 
worden opgenomen. De winnaar van ons 
Open Kampioenschap, Rob van der Plas 
maakte daar (vóór het toernooi al aange-
vraagd/aangekondigd) in de vijfde ronde 
gebruik van. Maar dát gaat m.i. te ver. Met 
nog slechts twee ronden te spelen, kreeg 
de RSR Ivoren Toren-speler een half punt 
op zijn tot dan opgebouwde score bijge-
schreven. 
 
Alsnog een kans 
Zowel praktisch als theoretisch was het-
kampioenschap van de RSB alsnog binnen 
zijn bereik 

Een bye hoort niet thuis in een toernooi 
van maar zeven ronden. Misschien hooguit 
t/m de 3de ronde. Een gehoord argument 
dat je met een half punt "winst" de kans op 
de eerste plaats vergooit, omdat je bij spe-
len mogelijk een vol punt incasseert, houdt 
geen steek. Hoe je 't ook wendt of keert: je 
krijgt een half punt cadeau in de laatste 
fase van de titelstrijd . De RSB-wedstrijd-
leiding zag Van der Plas als gedeeld 3de 
eindigen. Was het Rob met zeven ronden 
schaken gelukt kampioen te worden, dan 
zou iedereen dat ook hém van harte ge-
gund hebben. Wil de RSB door het instel-
len van een bye meer (sterke) spelers aan-
trekken, dan kan beter de buit tot bijv. � 
1000 opgeschroefd worden. 
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Van de rommelmarkt 

Joop Michel 

Mijn vrouw en ik zijn verzot op het 
bezoeken van allerlei rommel-en 
snuffelmarkten. Als wij weer eens samen 
op pad zijn en zij mij aan een kraam haar 
nieuwste aanwinst toont, wordt mijn 
aandacht getrokken door een dun degelijk 
ingebonden boekje dat niet thuis lijkt te 
horen tussen allerlei pseudo- antieke troep 
waarmee de kraam rijkelijk is gevuld. 
Door onbekende krachten aangetrokken 
moest ik het werkje oppakken, 
doorbladeren en ontdekken dat ik een vrij 
oud schaakboekje gevonden heb. Theorie 
en praktijk van het Schaakspel uit de beste 
bronnen verzameld door enige leden van 
de Utrechtsche Schaakvereeniging. Wat 
direct opvalt is de originele kostprijs van f 
0.60 cent. Dat kan bijna niet van laatste 50 
jaar zijn. De enige datum die is aangege-
ven is Utrecht J.L.Beijers 1890(de druk-
ker?) Geroutineerd koopman als ik 
inmiddels geworden ben, besluit ik 
onmiddellijk mijn interesse niet al te 
duidelijk te etaleren. Na de uiterlijke staat 
nog even gecontroleerd te hebben, vraag ik 
achteloos: "Mevrouw wat kost dit 
boekje?" 
"Staat er dan geen prijs in?" kaatst zij 
terug. Ik doe even bijdehand: "Ja hier, 
staat 60 cent." Dat blijkt niet de info te zijn 
die mevrouw zoekt. Zij besluit dan haar 
zoontje in te schakelen die hangend in een 
soort tuinstoel zich onledig houdt, met het 
fanatiek  met de duimen bewerken van een 
elektronisch frutsel. Dickie (is dit zijn 
bijnaam of is die zo juist gekozen, vraag ik 
mij af ) vraag jij eens aan je vader wat dit 
boekje kosten moet. Na enige tijd komt 
Dickie zwaar hijgend en puffend terug. 
Met, het kost 10 gulden maar hij mag het 
voor 7.50 meenemen, brengt hij ook voor 
mij duidelijk hoorbaar zijn moeder op de 
hoogte. De moeder snoert hem direct de 
mond door zoonlief met vaste hand terug 
te drukken in zijn luie stoel. Dit boekje 
kost 10 gulden vertelt zij mij vol 

overtuiging in haar stem en een sluwe blik 
in de ogen. Ik besluit geen gebruik te 
maken van mijn  voorkennis. Tevreden 
betaal ik haar het gevraagde bedrag en 
negeer de triomfantelijke blik in haar 
ogen. Ik kan echter niet laten om, als wij -
toevallig bij die kraam- weer samenkomen 
en mijn vrouw vraagt of ik nog iets van 
mijn gading  gevonden heb, duidelijk 
hoorbaar voor de verkoopster op te 
scheppen over het antieke schaakboekje 
dat ik wel zeer voordelig heb aangeschaft. 
Een beetje kinderachtig vermaak, ik geef 
het toe, maar het voelde wel lekker. Thuis 
gekomen, blader ik het 76 pagina�s dikke 
boekje door en kom tot de conclusie dat ik 
er niet ver naast gezeten heb. Alleen al het 
Voor-en Slotwoord maakt dit voor mij 
unieke exemplaar onbetaalbaar. Het 
boekje mag dan wel minstens 80 jaar oud 
zijn, ook voor de hedendaagse schaker 
hebben de woorden niets aan kracht en 
betekenis verloren. Graag maak ik U 
deelgenoot van enkele, voor mij 
schitterende passages. 
 
Aan den lezer, 
�Wat men leert, leere men grondig.� Deze 
stelregel, waarvan niemand de juistheid in 
alle andere zaken zal betwisten, schijnt 
echter voor het schaakspel niet 
geschreven. Niets toch wordt in den regel 
zoo slordig aangeleerd als het schaakspel. 
Honderden ontmoet men die beweren 
schaakspeler te zijn en niet eens de 
allereerste beginselen van het schaakspel 
kennen. Zij hebben den waren geest van 
het schaakspel, die mengeling van 
wetenschap en kunst, nimmer begrepen en 
zullen van de aarde verdwijnen zonder 
ooit een oogenblik waar schaakgenot 
gesmaakt te hebben. Het is vooral bij den 
aanvang eener partij dat hun onkunde aan 
den dag treedt. Planloos en weifelend 
brengen zij hun stukken uit � als de 
onbekwame veldheer, die zijn troepen 
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vóór het kritieke oogenblik geen goede 
stelling weet te geven. En dáárop toch 
komt het grotendeels aan. Een goed begin 
belooft een goed einde. Zo, daar kunnen 
wij het even mee doen, maar wat te zeggen 
van het slotwoord dat een lans breekt voor 
het betrachten van goede manieren onder 
schakers. 
 
Slotwoord. 
1e- Men zij onder het spelen zijn 
tegenstander op geenerlei wijze hinderlijk, 
noch in woorden, noch in manieren, maar 
zij degelijk voor zich zelven en 
aangenaam voor anderen. 
2e- Bij verliezen toone men geen ergenis, 
bij winnen geen triumf. 
3e- Men spele altijd streng; dit is: het stuk 
dat men aanraakt, spelen; nooit een stuk 
dat men verzet , met de hand blijven 
vasthouden en er aan alle kanten omheen 
kijken; nooit �over� zetten; kortom: eerst 
denken dan doen. Heeft men zijn plan 

gemaakt, dan voere men het vastbesloten 
uit. Kan men niet vooruit denken, dan 
schake men liever niet.  
4e- Wijt het verlies van een partij nimmer 
aan �eigen schuld�, doch erken eerlijk het 
betere spel in uw tegenspeler. Onthoud een 
ander de eer niet die hem toekomt. 
5e-Studeer in dit boekje, want:  Kennis is 
Macht. 
 
De theorie van dit boekje mag dan 
inmiddels grotendeels achterhaald zijn, het 
geschreven woord is nog steeds van 
kracht; dat blijkt. Kun je zo in elke 
speelzaal ophangen en het zo af en toe 
onder de aandacht brengen. Ik zou graag 
achterhalen wanneer dit boekje is 
uitgegeven en hoop daartoe op een reactie 
van een lezer van dit prachtige blad. U ziet 
maar weer: voor de liefhebber zijn er op 
de rommelmarkt nog steeds koopjes te 
halen.  

 
 
 
 

Gabriel Smit wint Vlagsma-toernooi 

Henny Vijgeboom 

Het was in De Oriënt een gezellig samen-
zijn op 21 oktober, toen ons Chris Vlags-
ma-herdenkingstoernooi werd gehouden. 
Hoewel er geen nauwelijks dicht te kno-
pen buidels met klinkende guldens waren 
te verdienen, trok het evenement toch nog 
31 deelnemers, van wie aardig wat van 
buiten onze club. De pur sang schaker is 
het niet (altijd) om het slijk der aarde te 
doen. Zulks is hoopgevend. De prijzentafel 
lag bezaaid met 4 dozijn aanlokkelijke 
cadeaus. Kosten noch moeite waren ge-
spaard om het de Vlagsma-dagjesmensen 
naar den zin te maken. Zo waren onder 
meer ter tafel gebracht: een 3 kilopak Per-
sil, een doos bloembollen, een scrabble-
spel, een etui met gereedschap, stropdas-
sen (voor hen die in gewonnen stelling 
faalden),etc. Kortom, variatie genoeg. 
 

Onmogelijk 
Ondanks het (voor de gemiddelde schaker) 
onmogelijke beginuur van de festiviteiten, 
waren ook de gebruikelijke notabelen 
aanwezig op het veld van eer. Onze zo 
zuinig kijkende schatbewaarder Cees Bijl 
en Cor Verschoor, des clubs ge-
heimschrijver, scoorden bij de hoogwaar-
digheidsbekleders resp. 4½  en 4 p., welke 
fabelachtige scores hen ongetwijfeld lang 
zullen heugen. Ook Johan Steenbergen 
bracht het tot 4 punten, één meer dan raket 
Joop Michel. Corrie Vreeken (72) hield 
zich in het woud van houthakkers met 
zelfs 4½ punt grootmeesterlijk staande. 
Robert de Klerk, een bescheiden huis-
schaker die verdwaald was zeker, ver-
baasde de schaakwereld met 5 punten. 
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Flits� 
Rogier van Arkel, die aanvankelijk als 
lijstaanvoerder tekeer ging, mede dankzij 
o.m. een van zijn befaamde Boedapester 
gambietjes, zag bij het scheiden der markt 
Gabriel Smit, voorheen Rotterdam 2, aan 
zich voorbijflitsen. Rogiers hoogste Elo-
rating stond helaas niet garant voor de 
hoogste prijs. Een ongeluk ligt soms in een 
klein hoekje, zoals ook Frans Motje er-
voer. Rogier moest genoegen nemen 
met de (met Eddy Visser & Casper Ruigt 
van de Scheve Toren uit Pijnacker) ge-
deelde tweede t/m vierde plaats: 5½  punt. 
Gabriel Smit zegevierde ongeslagen met 
vlag, wimpel en 6 punten. RSB-
organisatiekanon Simon van der Beek, die 
zich maandenlang schaaktechnisch op het 
toernooi had voorbereid, kwam slechts tot 
drie losse flodders. 

 
Bolleboos 
Tafels- & stoelenverschuiver Sepp Hau-
benwallner, wel eens boos omdat niet ie-
dereen zijn stukken weer netjes in de doos 
doet, schoof 1 punt bijeen. 's Lands beste 
en goedkoopste verhuizer won daarmee de 
poedelprijs: de doos bloembollen. "Voor 
m'n zus, die een tuintje heeft..." Wedstrijd-
leider Jan Timmerhuis had recht op de titel 
Computergenie & prijzendistributie-
expert. Preses Herman van Bekkum, die in 
zijn openingsspeech Chris Vlagsma hoog-
lijk had geprezen, vond - zoals een iegelijk 
- dat de herdenking geslaagd was. En zo 
was het ook. Hele legers Russen die op 
een hoofdprijs van f 2500 afstormen, zou-
den de plezierig amateuristische sfeer op 
die zaterdag niet hebben kunnen benade-
ren. 

 
 
 

Boedapesterijtje 

Desgevraagd zond Rogier van Arkel 
prompt zijn Boedapester gambietje tegen 
Casper Ruigt, de zo verrassend hoogge-
klommen speler van De Scheve Toren uit 
Pijnacker, aan ons op. Uiteraard is het 
commentaar van de winnaar. 
 
Wit : Casper Ruigt 
Zwart : Rogier van Arkel 
4de ronde Vlagsma-toernooi. 
1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pg4 4.Pf3 Lc5 
5.e3 Pc6 6.Le2 Pgxe5 7.Pxe5 Pxe5 8.0-0 
0-0 9. a3 
Een vrij tamme zet, het extra tempo komt 
zwart vaak goed van pas bij de in deze 
variant gebruikelijke koningsaanval. 
9... a5 10.b3 Te8 11.Lb2 Dh4!? 
Normaal is hier 11� Ta6, waarna wit de 
stelling kan vervlakken met 12.Dd5 De7 
13.Lxe5 Dxe5 14.Dxe5 Txe5 
12.Pc3 
Automatisch gespeeld; ik hoopte hier op. 
Beter was 11.Pd2! d6 13.Pf3 
12... Ta6 13.Pa4? 
Dit kan de witte stelling niet meer hebben; 
de zwarte aanval loopt nu vanzelf. 
13... Th6 14.h3 La7 15.Ld4 Lb8 

Het alternatief was 15... d6!? 16.Lxa7 
Lxh3 17.g3 De4 18.Dd5! (f3, Dg6 en 
zwart staat beter) 
18� Lxf1! 19.Dxe4 Lxe2 20.Kg2, met 
onduidelijkheid. 
16. f4 Pc6, 17. Lf3 Pxd4, 18,Dxd4 d6. 19. 
Tfel ? 
XIIIIIIIIY 
9-vll+r+k+0 
9+pzp-+pzpp0 
9-+-zp-+-tr0 
9zp-+-+-+-0 
9N+PwQ-zP-wq0 
9zPP+-zPL+P0 
9-+-+-+P+0 
9tR-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
De beslissende fout. Na 19.Pc3 staat zwart 
niettemin beter. 
19.,.Dg3! 20.Kfl Lxh3 21.Lxb7 Lg4! 
22.Kgl Th2! 
Een aardige matcombinatie tot slot. 
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23. Pc3 Dh4 
0-1 
 
Zijn laatste minuut... 
De eerste drie ronden won zwart in soort-
gelijke vlotte stijl, maar in de 5de ronde 
gaf hij, met nog 5 minuten op de klok en 

Gabriel Smit nog maar 1 minuut, in een 
iets betere stelling zijn dame weg. Van 
Arkel complimenteert de toernooiwinnaar: 
"Maar eerlijk is eerlijk, hij toonde zich het 
hele toernooi erg handig in tijdnood, voor-
al in zijn laatste minuut�� 

 
 
 

 
 
 

VastNed Open Kampioenschap van Rotterdam 2002 

De schaakvereniging VastNed Rotterdam organiseert in 2002 het VastNed Open Kampioen-
schap van Rotterdam. Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door VastNed Management 
BV. (gezeten aan de Max Euwe laan 1 in Rotterdam!!!)  
Woensdag 27 februari gaat het toernooi van start en het zal de laatste speeldag hebben op 5 
juni  
 
De speeldata zijn:  
 
Februari  : 27 
Maart   : 13, 20 
April  : 3, 17, 24 
Mei   : 8, 15, 29 
Juni  : 5 
 
De prijsuitreiking vindt plaats op 12 juni, tevens zal er die avond een snelschaaktoernooi 
worden gehouden.  
 
Er zal gespeeld worden in buurtcentrum de Oriënt ( clubgebouw VastNed Rotterdam, 
Alexanderpolder, vlak bij het Alexandrium). 
 
ORIËNT WIJKCENTRUM 
KOBEHOF 5  
3067MC ROTTERDAM 
010-4553799 
 
Bereikbaar via de metro, uitstappen bij halte Oosterflank. 
Het aanvangstijdstip is 20:00 uur. 
 
Prijzen: 
Voor de groep met Elo rating ≥1750 
1ste prijs ß 1000,-  /   � 455,- 
2de prijs ß 600,- /  � 270,- 
3de prijs ß 400,- / � 180,- 
4de prijs ß 250,- / � 113,- 
5de prijs ß 150,- / � 68,- 
6de prijs fl 100,- / � 45,- 
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Voor de groep met Elo rating < 1750 
1ste prijs ß 300,- / � 136,- 
2de prijs ß 200,- / � 90,- 
3de prijs ß 100,- / � 45,- 
4de prijs ß 75,- / � 34,- 
5de prijs ß 50,-  /  � 22,- 
 
• De indeling van alle spelers geschiedt volgens het Zwitsers systeem in 1 grote groep; het 

speeltempo bedraagt 35 zetten in anderhalf uur + een kwartier voor de rest van de partij. 
• In overleg met de wedstrijdleiding is het mogelijk om partijen vooruit te spelen. 
• Tot en met de 8ste ronde is er de mogelijkheid tot het opnemen van maximaal 2 bye's.  

Doorgeven van een bye dient te geschieden de maandag voor de speeldag (woensdag) 
• Het inschrijfgeld is � 25,-  
 
Aanmelden kan telefonisch bij Jan Timmerhuis (010-2800547 of 06-28251947), of per e-
mail, J.Timmerhuis@lobhtv.nl. 
 
 
 
 
 

Joe Gallagher: The Magic of Mikhail Tal 

Maarten de Zeeuw 

 
Joe Gallagher's anthology of 34 less well-
known Tal games from the period 1975-
1992 fills a gap so far covered only by 
Khalifman's textless and hence hardly ac-
cessible analytical biography. Gallagher's 
book is often well-written and often well-
informed. Almost all the games included 
deserved to be selected (but unworthy 
choices were Tal-Stean, Moscow 1975, 
and Tal-Chandler, Sochi 1982, where Tal 
wins due to a single blunder by his oppo-
nents), and the games most deserving to be 
selected are usually included (although 
there is definitely a list of other candi-
dates). Only wins by Tal are included, pre-
cluding for instance the selection of Tal-
Portisch, Nik�ić 1983, with the drawing Si-
cilian rook sacrifice on f6. 
Gallagher's book is written with love. As a 
result, the darker sides of Tal's character 
and chess carreer are underexposed. Fide 
ranking lists are given only in favourable 
years. The fact that after 1983 Tal became 
one of the dullest players in the grandmas-

ter circuit, drawing between 80% and 90% 
of his games, and 40% of them in less than 
25 moves, is piously covered up. His So-
viet combine with Petrosyan against Por-
tisch in Varese 1976, justly punished by 
the course of events, and his addiction to 
smoking and drinking are rightly casti-
gated. But it is not mentioned how he 
qualified for Amsterdam (izt) 1964 and the 
USSR championship of 1971, how the 
Havanna 1966 bar fight arose (Tal fondled 
a woman's behind without noticing her 
husband's presence; source: Nogueiras), or 
how he studiously avoided mentioning his 
former trainer Sosonko (who defected 
from the USSR in 1973) in his book The 
Life and Games of Mikhail Tal (published 
in 1975), and duely added some carping 
targeted at Korchnoi. A fortuneteller had 
predicted that he would not reach the age 
of 40; as a result the superstitious Tal 
(born November 1936) was early 1976 
drinking so heavily that it only could be 
termed suicide in stages. 
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Lots of drinks in 
front of him 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chess players interested in sainthood should look further than Tal's biography. 
Also there is no mention of the dramatic escape (so far reported only in V. Vasiliev's Zagadka 
Talya, but not in any Westeuropean language) of the Tal family from Riga in the night between 
29 and 30 June 1941, catching the last train before the arrival of German troops on Tuesday 1 
July. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Missing that train would have meant almost certainly death. 
For almost all his life Tal was officially not a Latvian, as Gal-
lagher calls him, but a Jew living in Latvia. 
 
Highly appropriately for a Tal analyst, Gallagher had himself assisted by analytical software 
(Fritz); less appropriately, he does not reveal the speed of the CPU on which the software was 
applied. Of course, the use of software does not mean the end of analytical debate. 
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Tal-Rantanen, Tallinn 1979 
XIIIIIIIIY 
9-trq+rvl-mk0 
9+-+-+Rzpp0 
9p+-zp-+-+0 
9+-zpNzp-+-0 
9-+P+P+l+0 
9+P+-vL-wQ-0 
9P+-+-+PzP0 
9+-+R+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
Tal played 24.Pf6 and Gallagher awards it a 
double exclamation mark, ignoring the more 
decisive alternative: 
24 Tdf1! 
threatens 25 Tc7 De6 26 h3 Lh5 27 Txf8+ 
and mate, or 25 h3 Ld7 26 Dh4 with the 
idea 27 Pf6 and mate.  
24...Lh5 
24...Kg8?? 25 Txf8+ +-; 24..Ld7 25 Dh4 
and 26 Pf6 
25 Lh6! Lg6 
25...gxh6 26 Txh7+ and mate; 25...Lxf7 
26 Txf7 +- g6 27 Pf6 Tb7 28 Txh7+! Txh7 
29 Dxg6 and mate 
26 Tc7 
Winning the queen 
26...De6 27 Txf8+ Txf8 28 Lxg7+ Kg8 29 
Pe7+. 
 
Tal-Spassky, Tilburg 1980 
XIIIIIIIIY 
9-tr-+r+k+0 
9+l+n+pvl-0 
9-+-zp-+p+0 
9+p+Pwq-vLp0 
9-+p+P+-+0 
9+-zP-+RsNP0 
9-zPLwQ-+P+0 
9tR-+-+-+K0 
xiiiiiiiiy 

Gallagher blames 30�Ta8 and after 31 
Taf1 Tf8? 32 Pxh5!! says: "I don't know if 
this came as a surprise to Spassky." 
Andriessen in the tournament book wrote: 
"Spassky declared later that he had totally 
overlooked the white attack. This sincere 
confession explains why here he did not 
play 31...f6." The latter move is ignored by 
Gallagher. 
 
Gallagher's summary of the period up till 
1975 just copies the "canonical" analysis, 
whose lines can usually be traced back to 
Tal himself and have been plagiarised so 
often ever thereafter. Although New In 
Chess magazine is brought up in the 
bibliography, Gallagher ignores our 
critical analytical improvements made in 
NIC 1997/7 regarding two of Tal's three 
most classical games, Botvinnik-Tal (m/6) 
Moscow 1960 and Tal-Larsen, Bled 
(m/10) 1965. The third classic, Tal-
Smyslov, Bled (ct) 1959, is messed up as 
well. It should be well-known now that 
Smyslov, who had been playing actively 
for a win, only by 18�Pf6?? threw away 
an impressive fighting game, which he 
could draw by 18�Lc7!? or 18�Lf6 19 
Pg5 Lxg5 20 Dxg5 f6 21 Dh5 Pe5! (both 
seemingly originating from Khalifman et 
al). It seems Fritz was hardly applied in 
this chapter, and no doubt it is the weakest 
part of the book. 
 
Where should Tal research go after this? 
First, the chess heritage of Tal consists not 
only of moves (including over 300 
sacrifices) and games, but also themes: the 
pawn sacrifice on d5 resulting from Pf1-
e3-d5 in the Rauzer variation of the Closed 
Ruy Lopez, to activate Re1 and Lc2; piece 
sacrifices in the Caro-Kann on e6; the 
handling of the typical Sicilian unequal 
bishop endings resulting from the struggle 
for d5, White exchanging his queen bishop 
on f6 and Black his on d5; the Sicilian 
exchange sacrifice on f6; typical Black 
piece sacrifices in the Benoni on d5, e4, f2 
and where not. Second, the canonical 
analysis of the games played before 1975 
needs to be fully revised. Gallagher calls 
The Life and Games "the best chess book 
ever written". That is good news for 
ambitious chess authors. As almost all 
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games badly need analytical revision it 
must be not too difficult to write a better 
one. 
 
Joe Gallagher: The Magic of Mikhail Tal, 
Everyman Chess, London, 2000, ISBN 1 
85744 266 0, 224 pages, 34 selected 
games, 33 Euro. 
 

Pictures: 
1. Rigans welcoming German panzer 
troops, 1 July 1941. 
2. Jew dragged along by Latvian civilians, 
Riga, 1 July 1941. 
3. Buenos Aires 1991 after prizegiving � 
lots of drink in front of him. (Picture not 
published elsewhere.) 

 
 

 
 

Schokkende spelling in Euwe-boek 

Henny Vijgeboom 

Het naspelen van de partijen in het door 
Jacques M.Vermeulen geschreven 180 
bladzijden tellende boek "Max Euwe, de 
Nederlandse wereldkampioen schaken" 
(deel 1: 1901-1935) is natuurlijk een inte-
ressante bezigheid. Het lezen van de tekst 
niet minder; ik versleet er twee rode potlo-
den aan... Het is weer het oude liedje: wat 
betreft de spelling e.d. is de kwalificatie 
"lagere schoolwerk" beledigend voor de 
goede leerlingen van dat onderwijs. 
 
Misgrepen 
Na nauwelijks een half uurtje doorvliegen 
van de teksten, waarbij ik hoofdschuddend 
te werk ging, stel ik een nieuw op te zetten 
TV-quiz "NUL VOOR TAAL" voor. 
Een summiere greep uit de ontelbare mis-
grepen: 
 
... hij verdedigd � 
... zwart behandeld ... 
... dichtgespijkert ... 
... nochthans ... 
... de beurt gevallen (te beurt)... 
... heeft verovert ... 
... wit beoogd ... 
... zwart behaald ... 
... naukeurig ... 
... Euwe ontwikkeld zich... 
... achterwegen laten ... 
... gebaseert op ... 
... een vrijpion overhoud ... 

... ingesnoert ... 
�blijft gehandhaaft ... 
�drie stukke ... 
�met kerstmis (K) ... 
�met pasen (P) ... 
�Euwe verzuimd ... 
... ondersteund de vrijpion ... 
... zijn gefaald ... 
... Max behandeld ... 
... doet niet onder tegen (voor)... 
... de spanningen ontlaadde zich... 
... een grove maatstaaf ... 
... het team, die ... 
... zwart realiseerd zich... 
... ongetwijfelt ... 
... wit verhinderd ... 
 
Foutenfestival 
Menige lezer van deze bladvulling zal wel 
weer van muggenzifterij spreken, maar ik 
wil toch het volgende kwijt. 
 
De schrijver van het boek, (ooit) trainer en 
coach van jeugdtalenten, had er vanuit 
dienen te gaan dat zijn afgrijselijke kennis 
van onze taal ook hén zou kunnen berei-
ken. Zijn onzorgvuldige "oeuvre" had nim-
mer (ongecorrigeerd) in de handel ge-
bracht mogen worden. Een enkel spelling-
foutje is best te accepteren, een "vauten-
vestifal" wekt slechts medelijden met de 
auteur op. 



 Rotterdamchess, jaargang 21, nr.1 , januari 2002 Pagina 65  

Peng in het wereldkampioenschap in Moskou 2001   

Zhao Qin Peng 

 
 

 
 
Aparte regels 
Ja, weer uitgeschakeld in de kwartfinale, 
maar zo jammer is dat niet. Veertien par-
tijen in negen dagen, met enorme druk van 
de nieuwe tijdcontrole-regels. Dat was 
voor de eerste keer in zo een belangrijk 
toernooi. Ik was moe, maar dat gold voor 
iedereen die het meegemaakt heeft. Toen 
ik thuis terugkwam, wilde ik eerst slapen, 
veel slapen. 
De regels waren apart. Het was negentig 
minuten plus dertig seconden per zet per 
persoon voor de hele partij. Als de score 
gelijk werd in de twee normale partijen, 
werden er twee rapidpartijen gespeeld in 
twintig minuten plus tien seconden per zet 
per persoon. Als de score daarna weer ge-
lijk werd, volgden er twee blitz-partijen in 
vijf minuten plus tien seconden per zet per 
persoon. Als het score weer gelijk werd, 

werd er èèn beslissing partij gespeeld, zo-
genaamde �sudden death�. Het was zes 
minuten voor wit, met alleen vijf voor 
zwart. In het geval van remise ging de spe-
ler met zwart door.Ik heb echter niet ge-
hoord dat iemand zo�n sudden death partij 
gespeeld heeft. Met zo�n systeem waren de 
partijen van mindere kwaliteit. Er waren 
veel eenvoudige vergissingen in tijdnood. 
Svidler kon Gelfand niet verslaan met een 
dame tegen een toren. Ik maakte ook veel 
vergissingen. 
 
Chiburdanidze 
In elk geval deed ik het goed genoeg. Eerst 
versloeg ik de Cubaanse Arribas met  twee 
nul. Daarna de Bulgaarse Stefanova weer 
met twee-nul. In de derde ronde werd het 
kritiek. Ik werd verslagen door het jonge 
Poolse meisje Dworakowska in de eerste 
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partij met wit. Dat betekende dat ik in de 
volgende partij met zwart moest winnen 
om de �tie-break� te kunnen spelen. Dus 
geen andere keuze. Voor de eerste keer 
speelde ik de Scheveningen-verdediging 
en ik won. Meteen dezelfde avond won ik 
gemakkelijk met anderhalve punt in de 
rapidpartijen. Pas op dat moment merkte 
ik dat ik tegen de oud-wereldkampioene 
Maya Chiburdanidze moest spelen. Er was 
nog geen enkele rustdag en je had weinig 
tijd om aan iets anders te denken. Ik won 
de eerste partij, maar verloor de tweede 
met zwart. �s Avonds won ik de eerste ra-

pidpartij, maar verloor weer de tweede met 
zwart. Beide speelsters waren uitgeput. 
Zoveel vergissingen; niet te geloven. In de 
blitz-partijen was de eerste remise, toen 
lag ik er uit met verlies van de tweede. Dat 
leek op een loterij, maar ik verdiende niet 
beter. Maya ging door naar de halve finale 
door meer ervaring.  
Mijn trainer, Roberto Cifuentes, gaf me 
veel steun in de voorbereidingen en hield 
me gezelschap. Veel spelers waren alleen. 
In het geval van verlies konden ze moeilijk 
herstellen zonder hulp.  

 
Hieronder de uitslagen. 
 

  Peng Zhao Qin 

tegenstanders normale partijen rapid blitz 
Arribas 

0 : 2     
Stefanova 

0 : 2     
Dworakowska 

1 : 1 ½ : 1½   
Chiburdanidze 

1 : 1 1 : 1 1½  : ½  
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Hieronder de eerste gewone partij. 
 
Wit : Zhao Qin Peng (2443)  
Zwart : M. Chiburdanidze (2513) 
 
WK Moskou, 03.12.2001 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 b6 4.g3 La6 5.b3 
Lb4 6.Ld2 Le7 7.Lg2 Lb7 8.Pc3 d5 
9.cxd5 exd5 10.0�0 0�0 11.Dc2 Pa6 
12.Tad1 Dc8 13.Lc1! 
Een idee van Portisch. De beste plaats 
voor de loper is b2. 
13... Td8 14.Lb2 h6 15.Tc1 De6 16.Tfd1 
Tac8 17.e3 c6 
Zwart moet ergens c5 doen om tegenspel 
te krijgen. 
18.Db1 Pc7 19.a3 
19.Pe2 Pe4 20.Pf4 Dd6 21.Pe5¥ 
19...Pce8 20.Pe5 Pd6 21.Pe2 g5?! 
Verzwakt de koningsvleugel. 
22.Dd3 Pfe8?! 
22...c5 
23.Tc2 Pg7 24.Tdc1 Pde8 25.e4 
Wit controleert de positie en heeft geen 
haast om de stelling te openen: 25.b4!? f6 
26.Pf3 Pd6 27.Pd2¥ 
25...c5 26.exd5 Lxd5 27.Lxd5 Txd5 
28.Df3 Tcd8? 
XIIIIIIIIY 
9-+-trn+k+0 
9zp-+-vlpsn-0 
9-zp-+q+-zp0 
9+-zprsN-zp-0 
9-+-zP-+-+0 
9zPP+-+QzP-0 
9-vLR+NzP-zP0 
9+-tR-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
 
Zwart mist de kans op gelijk spel met 
28...Pf5 29.Pg4 Tcd8 30.Pe3 Pxe3 
31.Dxe3= 
29.Pc3 g4 30.Pxg4 Txd4 31.Te2 Dxg4 
32.Dxg4 Txg4 33.Txe7 Pf5 34.Txa7 Pd4 
35.Kg2? 
Beide spelers hebben nu weinig tijd. 
35.Td1± 
35...Pxb3 36.Te1 Pd4 37.Pd5?! 

37.Tb7 Pg7 38.Txb6 Pge6 39.Pe4+- 
37...Txd5 38.Txe8 Kg7 39.Tee7 Tf5 
40.Tab7 
40.Tad7 Kf8 41.Te3± 
40...Tg6 41.Ted7 Tc6 42.f4 Kg6 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+R+R+p+-0 
9-zpr+-+kzp0 
9+-zp-+r+-0 
9-+-sn-zP-+0 
9zP-+-+-zP-0 
9-vL-+-+KzP0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
 
43.Lxd4? 
43.Td8 Pe6 44.Tg8 Kh7 45.Tgb8 c4 
46.Txb6 Txb6 47.Txb6 Td5 48.Lc3 Td3 
49.Lb4± 
43...cxd4 44.Txd4 Tc2 45.Kf3 Tc3? 
Weer een fout wegens de klok. Met steeds 
een paar minuten op de klok (30 sec per 
zet), blijft de tijdsdruk. 45...Tb2 46.a4 h5 
47.Td6 Tf6 48.Txf6 Kxf6 49.a5 b5 50.a6 
b4 51.a7 Ta2 52.Ke4 b3 53.Kd3 Kf5 
54.Kc3 b2 55.Kc2+-; 45...h5! 46.Txb6 f6 
47.a4 Txh2¥ 
46.Kg4 Txa3 47.Txb6 Tf6 48.Tb8 Tc6 
49.Tdd8 Ta2 50.h3 f5 51.Kh4 Ta7 
52.Th8 Tf7 53.Thc8?! 
Een technische fout; na torenruil zijn de 
winstkansen kleiner. 53.Tbg8 Tg7 54.Tf8 
Td7 (54...Tf7? 55.Txh6 Kxh6 56.Txf7+-) 
55.g4 fxg4 56.hxg4 Td1 57.f5 Kg7 
58.Tfg8 Kf7¥ 
53...Txc8 54.Txc8 Tf6 55.Tc7 Ta6 
56.Tc5 Ta3?! 
56...Tb6 
57.Tc6 Kg7 58.Tc7 Kg6 59.g4 Ta4? 
59...fxg4 60.hxg4 Ta1 is remise 
60.Tc6 Kg7 61.Kh5 Txf4 62.Tc7? 
62.Tg6 
62...Kf6 63.Tc6 Kg7? 
63...Kf7 
64.Tg6 Kf7 65.Kxh6 



 Rotterdamchess, jaargang 21, nr.1 , januari 2002 Pagina 68  

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+k+-0 
9-+-+-+RmK0 
9+-+-+p+-0 
9-+-+-trP+0 
9+-+-+-+P0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
65� fxg4?? 
Uitgeput geeft Maya de partij weg. 
65...Tf3 66.Tg7 Kf8 67.g5 Txh3 68.Kg6 
Ta3 69.Tb7 f4 70.Tb8 Ke7 71.Kg7 Tg3 
72.g6 f3= 
66.hxg4+- Tf1 67.Tg7 Kf8 68.g5 Tg1 
69.Kh7 Th1 70.Kg6 Ta1 71.Tb7 Tg1 
72.Tb8 Ke7 73.Tg8 Tg2 74.Kh7 Tg1 

75.g6 Th1 76.Kg7 Te1 77.Ta8 Tg1 
78.Ta2 
1�0 
 
Deze partij hielp me jammer genoeg niet 
de naar de volgende ronde. Anders zou ik 
tegen mijn vriendin en oude landgenote 
Zhu Chen in de halve finale hebben ge-
speeld. Maar, ik verwachte ook niet dat ik 
verder kon gaan. Of eigenlijk zou ik me 
schamen, als ik deze keer toevallig kampi-
oen werd met zo weinig overtuigend spel. 
 
Ambitie  
Ik heb mijn ambitie nog steeds. Op zekere 
dag zal ik het bewijzen. In elk geval felici-
teer ik onze nieuwe wereldkampioene, de 
25 jarige Zhu Chen uit China.  
  
 
Met hulp van mijn man Eric van der 
Schilden heb ik bovenstaand stuk ge-
maakt. 

 
 
 

Rogier van Arkel wint het snelschaakkampioenschap 

Op 13-juni 2001 werd het eerste snel-
schaak kampioenschap van (het toenmali-
ge) S.O. Rotterdam gehouden: 
Er waren 24 deelnemers, en er werd voor-
ronde in pools van 6 gespeeld: 
 
Pool A 

1. Rogier van Arkel 4½ 
2. Win van Munster 4 
3. Joop Michel 2½ 
4. Herman van Beckum 2½ 
5. Jan Timmerhuis 1½ 
6. Duro Mesic 0 

 
Pool B 

1. Eddy Visser 4½ 
2. Murdoch Maclean 4 
3. Sepp Haubenwallner 2 
4. Cees Bijl 2 
5. Steven de mooy 1½ 
6. D. Heijmans 1 

 
 
 

 
Pool C 

1. Cor Treure 4½ 
2. Huibert Logmans 4½ 
3. Johan Steenbergen 3 
4. Herman van Os 2 
5. Brian Hieralal 1 
6. Frans Motjé 0 

 
Pool D 

1. Corrie Vreeken 5 
2. Barry van de Graaf 4 
3. Marco Grozdic 3 
4. Piet Jansen 2 
5. Willemijn van Inge 1 
6. Henk Huyser 0 

 
Ondanks dat er in bijna iedere pool wel 
twee gelijk waren geëindigd leverde dit 
geen problemen op met het indelen van de 
volgende ronde waaraan na een korte pau-
ze direct kon worden begonnen.  
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Finale ronde met drie groepen: 
Groep 1 

1. Rogier van Arkel 6½ 
2. Eddy Visser 6 
3. Murdoch Maclean 4½ 
4. Huibert Logmans 4 
5. Cor Treure 2½ 
6. Wim  Munster 2 
7. Corri Vreeken 1½ 
8. Barry van de Graaf 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 2 

9. Marco Grozdic 6½ 
10. Joop Michel 4 
11. Cees Bijl 4 
12. Herman van Beckum 4 
13. Johan Steenbergen 3½ 
14. Sepp Haubenwallner 2 
15. Herman van Os 2 
16. Piet Jansen 2 

 
Groep 3 

17. Jan Timmerhuis 5½ 
18. Bian Hierlal 5 
19. D. Heijmans 5 
20. Duro Mesic 4½ 
21. Steven de Mooy 3 
22. Willemijn van Ingen 2 
23. Frans Motjé 2 
24. Henk Huyser 1 

 
 
   "Boeddha Rogier" in gepeins verzonken 
 
 
 
 
 
 

Backpacken in Australië 

Alexander van Beek 

Steeds meer jongeren besluiten tegen-
woordig na hun middelbare school een 
jaar op reis te gaan of in het buitenland te 
gaan studeren. Mij leek het ook een ge-
weldig idee om eens een tijdje in het bui-
tenland te zitten, helemaal vrij te zijn om 
te doen wat ik wilde en iets van de wereld 
te zien. Australië leek mij hiervoor de 
meest geschikte bestemming. Dit land is 
groot (zelfs groter dan Europa, hetgeen 
niet zo erg opvalt als je op de wereldkaart 
kijkt), rondreizen is veilig en het barst er 
van adembenemend natuur- en cultuur-
schoon. Mede door de steeds groter wor-
dende populariteit zijn er tegenwoordig tal 
van organisaties die backpackers helpen 
bij de voorbereidingen voor zo�n grote 
reis. Zo heb ik me aangesloten bij �Activi-

ty International�. Vliegtickets, een werkvi-
sum en overnachtingen voor de eerste 
twee nachten in Sydney waren allen gere-
geld. Dit scheelt een heleboel rompslomp 
en bovendien is het leuk dat je meteen in 
contact komt met Nederlandse lotgenoten. 
  
Bangkok 
Enfin, op 20 november 2000 begon het 
grote avontuur. Maar liefst 22 uur vliegen 
van Amsterdam naar Sydney. Gelukkig 
was er een tussenstop in Bangkok gepland. 
Je stapt uit het vliegtuig en pats boem, 
daar sta je dan in de benauwde hitte van 
boven de dertig graden vanuit Nederlandse 
temperaturen van beneden de 10 graden. 
Ongelooflijk indrukwekkend om ineens in 
een totaal andere wereld terecht te komen 
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als je je hele leven nauwelijks buiten Eu-
ropa bent geweest. Bangkok is een grote, 
drukke, rommelige en stinkende stad waar 
naar verluid zo�n 80 procent van de men-
sen onder de armoedegrens leeft. Als wes-
terling val je natuurlijk enorm op en als je 
op straat loopt word je dan ook door 
niemand met rust gelaten. Het gaat als-
maar van �dit kopen, dat kopen, heeft u 
een taxi nodig meneer?�. Je zou bijna ge-
woon overal ja op zeggen om ervan af te 
zijn. Alles is er tenslotte spotgoedkoop. En 
dat terwijl je als toerist altijd wordt afge-
zet. Voor een taxiritje van een half uur met 
zijn vijven waren we omgerekend slechts 
een paar gulden de man kwijt�  
 
Sydney 
Na het hectische Bangkok was ik blij dat 
ik de volgende dag in Sydney landde. Had 
ik in Bangkok nog mijn twijfels over waar 
ik aan begonnen was, eenmaal in Australië 
aangekomen had ik er weer volop zin in. 
Natuurlijk is het de eerste paar weken be-
hoorlijk wennen, maar eigenlijk ging alles 
vanzelf. We werden met de groep op het 
vliegveld opgevangen en naar het hostel 
waar we de eerste twee nachten zouden 
verblijven gebracht. De volgende dag kre-
gen we een kleine rondleiding en hierna 
mochten we verder alles zelf uitzoeken. 
Velen uit de groep besloten om een tijdje 
in Sydney te blijven en daar een baan te 
zoeken. Sydney is echt een geweldige stad 
en het had me ontzettend leuk geleken om 
hier wat langere tijd te verblijven, maar ik 
wilde eerst maar eens wat gaan reizen al-
vorens te beginnen met werken. Boven-
dien wilde ik eindelijk eens ervaren hoe 
dat zo veel besproken fruitplukken nou is, 
in plaats van een kantoorbaan in de stad. 
Sydney is ook duurder dan de rest van 
Australië. Vooral de hostels -waarin ik 
meestal mijn onderdak vond gedurende 
mijn reis- houden hun prijzen ver boven 
het landelijk gemiddelde.  
 
National Parks 
Na een aantal dagen bijkomen van mijn 
jetlag en wennen aan het warme weer en  
het Australische leven vond ik het tijd om 
eens wat te gaan zien. We besloten om met 
een groepje naar de �Blue Mountains� te 
gaan, een bekend National Park, ongeveer 
twee uur reizen per trein ten oosten van 

Sydney. National Parks zijn bijzondere 
beschermde natuurgebieden die door de 
overheid tot deze naam zijn gebombar-
deerd. Deze gebieden zijn de voornaamste 
trekpleisters voor toeristen in Australië en 
aan het aantal gebieden dat dit land telt is 
al te zien wat een schat aan natuurschoon 
dit grote continent in huis heeft. Een beeld 
dat veel mensen van Australië hebben is 
een continent met een aantal grote steden 
en voor de rest allemaal woestijn. Natuur-
lijk bestaat een aanzienlijk deel van het 
land uit woestijn, maar er zijn ook hele 
landschapssoorten aanwezig. Het mooie 
van Australië vind ik eigenlijk dat er zo�n 
grote verscheidenheid aan landschappen 
en klimaten aanwezig is. Als je vanaf de 
oostkust iets landinwaarts gaat vind je 
vooral veel regenwoud. In het noorden 
tropisch, in het midden subtropisch en in 
het zuiden gematigd. De westkust staat 
bekend om zijn vele national parks met 
aparte rotsachtige woestijnlandschappen. 
Western Australia, zoals dit deel van 
Australië heet, is een heel dun bevolkt ge-
bied en de enige echte stad die zich in dit 
grote gedeelte bevindt is Perth. Deze ligt 
helemaal aan de westkust en eigenlijk 
moet je wel per vliegtuig komen om hier 
te komen. Het mooiste avontuur zou na-
tuurlijk zijn om zelf een auto te kopen en 
dwars door de woestijn van Darwin (noor-
den) of van Adelaide (zuiden) naar Perth 
te crossen. Dit is natuurlijk niet ongevaar-
lijk en zeker niet als je in je eentje gaat en 
komt vast te zitten met een kapotte auto.  
Door tijd en geldgebrek ben ik helaas he-
lemaal niet aan de westkust geweest. Je 
moet toch keuzes maken en wellicht is het 
laatstgenoemde avontuurlijke plan iets 
voor een volgende keer. Ik zou er in ieder 
geval dan wel voor zorgen dat ik een aan-
tal reisgenoten had en dat de hele kar voor 
de rest volgeladen zou zijn met water voor 
het geval dat� 
Wat oostkust en westkust gemeen hebben 
is hun schitterende stranden. Leuk is ook 
dat je je privé-strand voor het uitzoeken 
hebt in plaats van dat je in Scheveningen 
tussen de badlakens ligt.  
Het centrum van Australië is heel erg 
droog, alhoewel er door regenval de laatste 
jaren toch enige plantengroei is ontstaan.  
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Blue Mountains 
Goed, we gingen dus met een groepje naar 
de Blue Mountains. Met zijn vijven had-
den we in een huisje goedkoop onderdak 
gevonden, van waaruit we een aantal da-
gen schitterend hebben gewandeld. Voor-
dat we Nederland verlieten hadden we het 
advies gekregen op de paden te blijven in 
verband met slangen, spinnen en ander 
gevaarlijk ongedierte bij wandeltochten als 
deze. Het absolute hoogtepunt van de trip 
naar de Blue Mountains ontstond echter 
toen we de verleiding niet konden weer-
staan en in plaats van de paden te volgen 
besloten om eens door een (ondiep) rivier-
tje te banjeren om te kijken waar we uit 
zouden komen. Ik wil niet weten wat voor 
ongedierte ons te grazen had kunnen ne-
men (waterslangen, schorpioenen), maar 
het uitzicht wat we er uiteindelijk voor 
terug kregen was onvergetelijk. We kwa-
men op de rand van een waterval te staan, 
van waaraf we zo�n 400 meter diep de af-
grond in keken�Ik kan wel zeggen dat de 
Blue Mountains absoluut één van mijn 
favoriete National Parks in Australië is, al 
is het moeilijk om een keuze te maken. 
 
Afscheid 
Natuurlijk was onze groep na de terugkeer 
in Sydney behoorlijk hecht geworden. Ie-
dereen had echter zijn eigen plannen. De 
een wilde een baan gaan zoeken in Sydney 
of er gewoon nog een weekje blijven. De 
ander pakte meteen een vliegtuig naar een 
ander deel van Australië en nog iemand 
anders was van plan om een auto te kopen 
en dan verder te reizen. Ik was echter van 
plan om per bus te gaan reizen. Dit is rela-
tief goedkoop en vrij comfortabel. Veel 
backpackers kiezen ervoor om per auto te 
reizen. Op zich is dit de leukste en avon-
tuurlijkste manier, maar het heeft ook een 
hoop nadelen. Je moet met meerdere men-
sen zijn om het goedkoper te doen zijn dan 
de bus en dit heeft natuurlijk tot gevolg dat 
je gebonden bent aan de mensen met wie 
je de auto deelt. Bovendien ben ik meerde-
re mensen tegengekomen die de grootste 
problemen hadden met het doorverkopen 
van hun auto.  
Enfin, iedereen uit de groep wilde iets an-
ders en dat betekent dat de groep uit elkaar 
moest vallen. Dit is wel het moeilijke van 
reizen in een groep. Met mensen die je 

maar één of twee weken kent kan je al zo 
goed bevriend raken dat het lastig is om 
afscheid te nemen in de wetenschap dat je 
elkaar wellicht nooit meer zult zien. Aan 
de andere kant is het geweldig dat ik in 
acht maanden tijd zoveel nieuwe mensen 
uit alle delen van wereld heb leren kennen. 
Met een aantal mensen heb ik nu nog 
steeds regelmatig contact via e-mail.  
 
"Sweet patatoes"  en fruitplukken 
Nadat ik Sydney had verlaten ben ik lang-
zaam via de oostkust naar het noorden ge-
trokken. Veel van de mooie stranden en 
het bruisende uitgaansleven aan de oost-
kust gezien en lekker kerst en oud en 
nieuw in het zonnetje gevierd. Hierna 
kwam ik met een probleem te zitten 
waarmee iedere backpacker menigmaal 
mee in contact komt: de uit Nederland 
meegebrachte geldvoorraad begon lang-
zaam maar zeker te slinken. Werk zoeken 
dus! Inmiddels was ik in Brisbane (onge-
veer halverwege de oostkust) aangekomen 
waar ik oud en nieuw had doorgebracht. Ik 
zat in een hostel met een baas die me ver-
telde dat hij wel een baantje voor me kon 
regelen. Na een week wachten en mij aan 
het lijntje houden bleken er van zijn 
praatjes niets waar te zijn. Hij vertelde 
deze verhaaltjes wel aan meerdere men-
sen, zo hoorde ik achteraf. Zo had ik maar 
weer eens geleerd hoe goed je op je tellen 
moet passen als je als buitenlander zo op-
valt. Nu valt Australië wat dat betreft na-
tuurlijk nog wel mee, maar als je  bijvoor-
beeld in Azië komt moet je nog véél beter 
oppassen. Ik besloot om pijlsnel te gaan 
fruitplukken. In deze business is tenslotte 
bijna altijd wel werk te krijgen. Ik kon te-
recht in de plaats Bundaberg, vanuit Bris-
bane een busreis van 7 uur naar het noor-
den. Ik heb hier een tijdlang �sweet pota-
toes� geplant en geoogst. De meeste tijd 
werkte ik op een klein familiebedrijfje met 
super aardige mensen. Ik had het hier echt 
mee getroffen. Ik ben vele andere back-
packers tegengekomen die minder te spre-
ken waren over hun werkomstandigheden. 
Later zou ik deze omstandigheden ook zelf 
aan den lijve ondervinden. In Bundaberg 
heb ik ondanks het harde werken (elke 
werkdag om 5 uur mijn bed uit, soms 7 
dagen in de week, meestal dagen van zo�n 
10 uur per dag) een geweldig leuke tijd 
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gehad. Het hostel waar ik verbleef was een 
typisch werkhostel. Nagenoeg iedereen die 
er verbleef plukte fruit en het feit dat ie-
dereen in hetzelfde schuitje zit geeft een 
soort verbondenheid die de sfeer zo goed 
maakt. �s Avonds was er genoeg moge-
lijkheid voor ontspanning in de vorm van 
televisie kijken in de grote TV-zaal of een 
potje poulen. Op vrije dagen reed er altijd 
een bus van het hostel naar het strand 
(zo�n 20 kilometer van Bundaberg) en één 
keer in de week op vrijdagavond was het 
tijd voor dollarpots (biertjes voor 1 dollar 
per stuk) in de pub tegenover het hostel. 
Als je een langere tijd op één plaats ver-
blijft leer je de levensstijl pas echt kennen 
en waarderen en de mooiste herinneringen 
bewaar ik dan ook aan het leven in Bun-
daberg. Het voornaamste verschil tussen 
het leven hier in Nederland en dat in 
Australië is dat het leven daar zoals de 
Australiërs dat zeggen meer �laid back� is. 
De mensen kijken heel relaxed tegen het 
leven aan. �Als iets vandaag niet gebeurt 
dan komt het morgen wel. Of anders de 
dag erna�. �No worries, mate� is het motto 
van de Australiër.  
 
Diefstal 
Na een maand werken had ik weer wat 
geld gespaard en besloot ik dat het tijd was 
om maar weer eens verder te reizen. Ik heb 
toen eerst Fraser Island bezocht, het groot-
ste zandeiland ter wereld. Met zijn tienen 
hebben we een jeep gehuurd en hebben we 
in drie dagen tijd het hele eiland doorkruist 
en adembenemend mooie dingen gezien. 
�s Avonds tenten opgezet, een kampvuur 
gemaakt, eten gekookt en tot in de kleine 
uurtjes bij het vuur gezeten. Een heel ro-
mantisch avontuur.  
Dat niet alles over rozen kan gaan tijdens 
zo�n reis ondervond in aan den lijve toen 
een paar dagen later mijn moneybelt werd 
gestolen. Werkelijk alles was ik kwijt: 
paspoort met werkvisum, vliegtickets, rij-
bewijs en een buspas die ik had gekocht. 
Ik was zo stom geweest om dit alles ge-
woon in mijn tas in de hostelkamer te laten 
liggen. Tot op dit moment had ik altijd 
mijn moneybelt bij me gedragen of in de 
kluis van het hostel gestopt en de eerste 
keer dat ik dit niet deed werd meteen ge-
nadeloos afgestraft. Er was bij ons in de 
kamer ingebroken en ook mijn kamerge-

noten waren al hun belangrijke spullen 
kwijt. Ik had nog geluk dat ik mijn pinpas 
en mijn creditcard nog had, zodat ik in 
ieder geval nog aan geld kon komen. �Wat 
moet ik nu?�Al mijn plannen naar de klo-
te�, was mijn eerste gedachte. Duidelijk 
was in ieder geval dat ik een paspoort met 
werkvisum nodig had om verder te kunnen 
reizen. Het zag er naar uit dat ik helemaal 
naar de ambassade in Sydney terug zou 
moeten om een nieuw paspoort aan te vra-
gen, maar gelukkig kon ik terecht bij het 
Nederlandse consulaat in Brisbane. Het is 
een behoorlijk gedoe geweest om hier al-
les terug te krijgen, maar uiteindelijk werd 
geregeld dat er een nieuw paspoort opge-
stuurd zou worden naar Bundaberg. Ik had 
besloten dat dit het beste zou zijn, aange-
zien deze grap mij behoorlijk wat geld had 
gekost en mij dit de gelegenheid zou ge-
ven nog wat geld te verdienen. 
 
Terug in Bundaberg  
Bij terugkomst in Bundaberg bleek dat er 
op dat moment geen werk was op de farm 
waar ik voorheen zo fijn kon werken. Het 
heeft maar liefst zes weken geduurd voor-
dat ik mijn nieuwe paspoort in mijn bezit 
had. In die tijd heb ik allerlei verschillende 
(verschrikkelijke) baantjes gehad waar ik 
als een stuk vuil werd behandeld door de-
gene waar ik voor werkte. Uiteraard liet ik 
dit niet over me heen komen en het was 
dan ook geen uitzondering dat er hevige 
ruzies ontstonden. De ergste hel die ik heb 
meegemaakt was het werken op een garna-
lenfarm die werd gerund door Chinezen 
die gemiddeld zo�n 15 uur op een dag 
werkten met slechts één keer een half uur-
tje pauze ertussen. Ik moest daar in een 
koelcel werken waar het stonk als de hel 
en de hele dag draaiende machines herrie 
produceerden. Het enige wat die lui deden 
was dingen aanwijzen die ik moest doen. 
Ze spraken geen woord tegen me! Na een 
paar uur was ik het al zo zat dat ik ze een 
scheldkanonnade heb gegeven en ben 
weggelopen. Als arme backpacker heb je 
er veel voor over om je geld te verdienen, 
maar dit ging wel heel ver. Bundaberg is 
trouwens niet alleen een bekende fruit-
plukplaats, maar deze plaats vormt ook het 
begin van het beroemde Great Barrier 
Reef. Er worden goedkope duikcursussen 
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aangeboden en via deze weg heb mijn 
�Open Water� duikdiploma gehaald.  
 
Aboriginals 
Ik was dus heel erg blij toen ik uiteindelijk 
mijn nieuwe paspoort in mijn bezit had en 
ik verder kon reizen na tweeënhalve 
maand verblijf maand Bundaberg. Langs 
de oostkust zette ik mijn weg richting de 
tropen voort. De georganiseerde driedaag-
se zeiltocht langs de Whitsundayeilanden 
was zeer de moeite waard. Heerlijk re-
laxen op het dek van de zeilboot en genie-
ten van de schitterende stranden met zand 
zo wit als sneeuw. Verder in het noorden 
heb ik nog een korte stop gemaakt waar ik 
me aan het plukken van bananen gewaagd 
heb. Een week heb ik dit volgehouden en 
het had niet langer moeten duren, want 
bananen is echt het vreselijkste fruit om te 
plukken. Ik stond aan een lopende band en 
ik had als taak om de plastic zakken van 
de trossen af te rukken. Ik moest dat in een 
moordend tempo doen als ik tenminste 
niet in de douche terecht wilde komen 
waar de bananen gesproeid werden en zo 
stond ik dus uren achter elkaar met een 
mes in de rondte te slingeren om gaten in 
die zakken te prikken. Ik werkte samen 
met bijna alleen maar aboriginals. Hoe 
meer je naar het noorden gaat, des te meer 
je ze trouwens tegenkomt en ze zijn niet 
altijd even vriendelijk. In Bundaberg bra-
ken er in de kroeg regelmatig gevechten 
uit tussen de plaatselijke bevolking en de 
aboriginals. Ikzelf heb daar op weg naar 
huis vanaf de pub ook eens bijna een klap 
gekregen van een van hen, waarna ik het 
maar op een lopen heb gezet. De aborigi-
nals zijn niet goed in de hedendaagse sa-
menleving geïntegreerd. Velen van hen 
zijn aan de drank, hetgeen echt een groot 
probleem vormt. De Australische regering 
heeft besloten om in openbare tankstations 
geen alcoholische dranken meer aan hen te 
verkopen. Dit zal de integratie echter niet 
bevorderen en via een andere weg komen 
ze uiteindelijk toch wel aan drank. Toen ik 
langs de Stuart Highway van Darwin (cen-
traal in het noorden) naar Adelaide (cen-
traal in het zuiden) reisde werd ik regelma-
tig door een aboriginal aangesproken die 
vroeg of ik bier voor hem wilde kopen met 
zijn geld.  
 

Aan boord 
In het tropische Cairns (helemaal in het 
noordoosten) heb ik weer even gerelaxed 
en genoten van de laid back sfeer. Van 
hieruit ben ik een aantal dagen naar Cape 
Tribulation geweest, een tropisch regen-
woud nog verder noordwaarts vanaf 
Cairns. Bij terugkeer in Cairns hoorde ik 
over een baantje op een boot die de ver-
schillende duikplaatsen in het Great Barri-
er Reef afgaat. Dit liet ik me natuurlijk 
geen twee keer vertellen en paar dagen 
later was ik aan het werk. Ik was altijd 
volle dagen van 6 uur �s ochtends tot 9 uur 
�s avonds bezig met allerlei karweitjes 
(stofzuigen, afwassen, bedden van gasten 
afhalen en opmaken, tafels dekken en  eten 
serveren), maar elk moment vrije tijd dat 
ik had kon ik gebruiken om zelf te gaan 
duiken. Ideaal dus! In korte tijd heb ik een 
behoorlijke duikervaring opgebouwd en de 
tofste dingen onder water gezien: allerlei 
kleuren koraal, schildpadden, verschillen-
de soorten vissen en zelfs ook (ongevaar-
lijke) haaien.  
 
Darwin 
Na deze mooie ervaring ben ik van Cairns 
naar Darwin gevlogen, nog verder de tro-
pen in. In Darwin heerst een enorm be-
nauwd klimaat. Niet alleen reikt het kwik 
het gehele jaar door tot boven de dertig 
graden, maar bovendien is de luchtvoch-
tigheidsgraad er erg hoog. Ik had nog ge-
luk dat ik er in het droge seizoen was, 
want in het natte seizoen (dan gaat er vrij-
wel geen dag zonder regen voorbij) schijnt 
het helemaal niet uit te houden te zijn. De 
zonsopkomst- en ondergang is in Darwin 
trouwens sprookjesachtig mooi rood. In de 
buurt van Darwin heb ik een dikke week 
op een zogenaamde WWOOF-farm ge-
werkt. Deze afkorting staat voor Willing 
Workers On Organic Farms. Het idee is 
dat je een paar uur per dag bij mensen op 
hun farm werkt tegen kost en inwoning. 
Het leuke is dat je over het algemeen ver 
buiten de bewoonde wereld zit. Ik zat op 
een farm met een enorm stuk land met 
mangobomen echt in de middle of nowhe-
re. Mijn taken bestonden grotendeels uit 
het snoeien van deze bomen. De mensen 
waar ik bij logeerde (een man en een 
vrouw) waren heel aardig en gastvrij en 
wilden me van alles leren over de Austra-
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lische outbackcultuur. Tevens heb ik eens 
kennis gemaakt met het zogenaamde 
ozzierules football, de Australische variant 
van het rugby, waar gastheer Jeremy een 
groot fan van was.  
 
Krokodillen 
Vanuit Darwin heb ik verder onder andere 
het bekende Kakadu National Park be-
zocht. Het hele gebied rond Darwin staat 
bekend onder de naam �Top End� en is 
heel interessant door de nog in leven zijn-
de aboriginalcultuur. Ook in Kukadu, wat 
ook deel uitmaakt van The Top End, ben 
ik hier veel over te weten gekomen. Daar-
naast heb ik hier een paar hele mooie wan-
deltochten gemaakt en schitterende 
uitzichten kunnen bewonderen. Verder is 
het noorden van Australië een gebied waar 
je veel krokodillen in het wild kan aantref-
fen. Zwemmen in een plas water kan je 
dan ook beter maar uit je hoofd laten, ten-
zij er uitdrukkelijk wordt verteld dat het 
water krokodilvrij is. Elk jaar zijn er men-
sen die, hardhorend als ze zijn, dit toch 
doen, waarna ze met huid en haar worden 
verslonden.  
 

Ayers rock 
Na mijn verblijf in de tropen ben ik aan de 
lange weg zuidwaarts dwars door het cen-
trum van Australië over de Stuart High-
way begonnen. Uren achtereen zie je niets 
anders dan het eentonige droge landschap. 
De stops in de weinige outbackplaatsjes 
waren echter wel de moeite waard. Vooral 
de kanotocht in de Katherine Gorge was 
een prachtige ervaring. Verder wilde ik net 
als iedere andere Australiëganger in het 
centrum een bezoek brengen aan het 
boegbeeld van Australië, de Ayers Rock. 
Ik had me hier wel veel van voorgesteld, 
maar bleek bij aankomst toch een beetje 
tegen te vallen. De allereerste aanblik van-
uit de verte gaf wel even een kick, maar na 
een dag tegen deze grote rots aankijken, 
eromheen wandelen,zonsopgang en de 
zonsondergang zien (hierbij kan de rots 
sterk van kleur veranderen, hetgeen op 
sommige foto�s goed te zien is) begon het 
een beetje gewoontjes te worden. Dat is 
trouwens ook een beetje een gevolg van 
het feit dat er een overkill plaatsvindt als 
je zoveel nieuwe indrukwekkende dingen 
in een korte tijd ziet. 
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Een aparte ervaring was mijn bezoek aan 
het outbackplaatsje Coober Pedy. Deze 
opaalvindplaats is door zijn wilde westen 
sfeer een zeer geliefde opnameplaats in de 
Hollywoodscene. Het is er zo droog dat er 
totaal geen begroeiing is en op sommige 
plekken net buiten het dorp lijkt het net 
een maanlandschap. Om zich tegen de 
sterke klimaatschommelingen (in de zo-
mer kunnen de temperaturen er oplopen 
tot 50 graden Celsius, terwijl het in de 
winter tegen het vriespunt kan zijn) te be-
schermen leeft 80% van de mensen er in 
ondergronds gebouwde huizen.  
  
Nieuw Zeeland   
Na een paar weken leven in de outback 
kwam ik dan eindelijk weer eens in een 
grote stad terecht: Adelaide. Best een leu-
ke stad, maar niet veel bijzonders, hetgeen 
me deed besluiten om snel de bus naar 
Melbourne te pakken, vanwaaruit ik naar 
Auckland in Nieuw Zeeland zou vliegen. 
De tijd begon immers al een beetje te 
dringen, aangezien ik in de zomer terug in 
Nederland wilde zijn. In de maand die ik 
in Nieuw Zeeland heb doorgebracht ben ik 
echt gek op dit land geworden. Het is wer-
kelijk bijna sprookjesachtig wat je daar 
allemaal aan natuurschoon ziet. Bovendien 
is het land ontzettend schoon en onbedor-
ven (er is totaal geen luchtvervuiling bij-
voorbeeld) en de mensen zijn er allemaal 
zo ongelooflijk behulpzaam en vriendelijk. 
Nog meer zelfs dan de Australiërs. Toen ik 
een keer met een reisgenoot op een kaart 
zat te kijken waar we naartoe moesten om 
bij een bepaalde wandelroute uit te komen, 
kwam er een man met een auto langs die 
uit zichzelf stopte en vroeg of hij ons er-
gens mee kon helpen. We konden gewoon 
in zijn auto stappen en vervolgens heeft 
ons naar onze plaats van bestemming ge-
reden. Dit zal je in Nederland niet vaak 
tegenkomen. Ook liften in Nieuw Zeeland 
is geen probleem en wordt dan ook veel 
gedaan door backpackers. Ik kijk er niet 
van op dat steeds meer Nederlanders er-
voor kiezen om naar Nieuw Zeeland te 
emigreren. Het grootste deel van de tijd in 
Nieuw Zeeland heb ik op het zuidereiland 
doorgebracht. Dit is zonder twijfel het 
mooiste van de twee. Ik heb vooral veel 
lange wandeltochten gemaakt. Nieuw Zee-
land biedt hiertoe uitstekende voorzienin-

gen. Zo heb je de zogenaamde Great 
Walks, meerdaagse wandeltochten, waar-
bij je kunt overnachten in hutten. In de 
zomer zijn deze heel populair, maar in de 
tijd dat ik er was begon het net winter te 
worden en vooral op het zuideiland was 
het berenkoud. Ik heb me hierdoor echter 
niet laten weerhouden om de driedaagse 
wandeltocht langs de schitterende stranden 
van het Abel Tasman National Park te ma-
ken. Absoluut het mooiste wat ik in Nieuw 
Zeeland gezien heb is Milford Sound, he-
lemaal in het zuiden. Hier zie je bergen, 
watervallen, regenwoud, beekjes, echt een 
paradijsje op aarde. 
 
Bungyjump 
Tenslotte heb ik mijn tijd downunder spet-
terend afgesloten in Queenstown met de 
hoogste bungyjump in Nieuw Zeeland. 
Deze plaats wordt wel de adrenalinehoofd-
stad van de wereld genoemd. Ik had me 
van tevoren voorgenomen om me niet aan 
dit soort ongein te wagen, maar het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan� Ik had in 
het hostel waar ik verbleef een paar vi-
deo�s gezien van mensen die al gespron-
gen hadden en als je zo�n idee eenmaal in 
je hoofd krijgt ontkom je er gewoon niet 
aan. De volgende dag stond ik dus op de 
rand van een 134 meter hoge cabine en 
was het 
THREE�TWO�ONE�BUNGY!!! Op 
het moment van springen was ik helemaal 
in een soort roes. Pas als je beneden bent 
en je veert terug ga je genieten van het 
uitzicht. Naderhand geeft het je echt een 
supergoed gevoel en ik ben dan ook heel 
blij dat ik het gedaan heb. Als ik mijn 
sprong nu op video terugkijk krijg ik dat 
vliegerige gevoel weer helemaal terug� 
 
Terug naar Nederland  
Hiermee was mijn tijd in Nieuw Zeeland 
ten einde gekomen en ben ik teruggevlo-
gen naar Melbourne in Australië Hierna 
heb ik nog even de hoofdstad Camberra 
bezocht en daarna ben ik linea recta door-
gereisd naar Sydney. Hiermee was ook 
mijn rondje Australië voltooid en ben ik 
met tussenstop in Singapore terug naar 
Nederland gevlogen. Het was in het begin 
wel een beetje wennen om mijn gewone 
leventje in Nederland weer op te pakken. 
Ik ben dit seizoen begonnen met de studie 
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communicatie- en informatiewetenschap-
pen in Utrecht en het gaat tot op heden 
heel voortvarend. 
 
 
 
Schaken  
Kan je ook nog wel schaken, zult u zich 
wellicht afvragen. Ik schrijf hier tenslotte 
wel in een schaakblad! De eerste externe 
competitiewedstrijd van het seizoen in het 
eerste team verliep nog enigszins stroef, 
maar ondertussen heb ik de draad weer 
goed opgepakt. Sterker nog, ik vind mijn 
spel zelfs beter dan voordat ik naar Austra-
lië vertrok. In de meesterklasse heb nu 3,5 
uit 5 en ook in een open toernooi in Gro-
ningen afgelopen kerstvakantie ging het 
uitstekend. Ik werd gedeeld tweede met 7 
uit 9. De partijen uit de meesterklasse kunt 
u elders in dit blad vinden. Hieronder 
volgt mijn partij in Groningen:   
 
 
Wit : Alexander van Beek 
Zwart : B.Pel 
 
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Pf3 c6 5.a4 
Lg7 6.h3 0-0 7.Le3 Pbd7 8.a5 Dc7 9.Le2 
e5 10.dxe5 dxe5 11.Lc4! 
Een sterke zet. Het lijkt alsof wit 
tempoverlies heeft geleden door eerst Le2 
en daarna Lc4 te spelen, maar na meteen 
9.Lc4 zou er 9...Pxe4 gevolgd door d5 in 
de stelling zitten. Na 11.Lc4 heeft zwart 
problemen om zijn ontwikkeling te 
voltooien. f7 is zwak en met de manouvre 
Db1-a2 kan wit dit punt verder onder vuur 
nemen. Zwart probeert in het vervolg 
hardhandig van zijn zwakte af te komen 
door hem naar voren te gooien. Op 
11...Td8 is 12.Pg5 knap lastig. 
11.... h6 12.0-0 Kh7 13.Dd2 
13.Db1 is nu minder goed vanwege Pe8-
d6 gevolgd door f5 
13.... Ph5 14.Tfd1 f5 15.exf5 gxf5 
16.Ph4! 
 
 
 
 

XIIIIIIIIY 
9r+l+-tr-+0 
9zppwqn+-vlk0 
9-+p+-+-zp0 
9zP-+-zpp+n0 
9-+L+-+-sN0 
9+-sN-vL-+P0 
9-zPPwQ-zPP+0 
9tR-+R+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
Het leek even alsof zwart aardig spel had 
gekregen op de koningsvleugel, maar met 
deze zet legt wit de zwarte zwaktes bloot. 
Op 16...f4 komt uiteraard 17.Dd3+ dus de 
volgende zwarte zet is de enige 
16.... e4 17.Le2 Pdf6 18.Lc5 Te8 19.Ld6 
Df7 20.f3 
Open gooien die hap! 
20.... Pd5! 
Relatief de beste keus voor zwart 
21.fxe4 Pxc3 22.bxc3 Txe4 23.Pf3 Dg6 
24.Lh2 
Uitdagend gespeeld. Zwart wint in het 
vervolg een pion, maar de witte 
compensatie is ruim voldoende. 
24.... Lxc3 25.Dxc3 Txe2 26.Ph4 Dg5 
27.Te1! 
XIIIIIIIIY 
9r+l+-+-+0 
9zpp+-+-+k0 
9-+p+-+-zp0 
9zP-+-+pwqn0 
9-+-+-+-sN0 
9+-wQ-+-+P0 
9-+P+r+PvL0 
9tR-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
Een kleine combinatie waarmee het 
actiefste stuk van zwart afgeruild wordt. 
Beide spelers hadden hier nog maar 
weinig tijd, maar wit blijft in het vervolg 
secuur spelen. 
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27.... Txe1+ 28.Dxe1 Ld7 29.Td1 Le8 
30.Pf3 Dg7 31.Pe5 f4 32.Td6 Tc8 
33.De4+ Kg8 34.Pg4 Lf7 35.Lxf4 Te8 
36.Pxh6+ Kf8 37.Df5 Pxf4 38.Dxf4 Te1+ 
39.Kh2 De5 40.Dxe5 Txe5 41.Tf6 Te7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-+-+-mk-+0 
9zpp+-trl+-0 
9-+p+-tR-sN0 
9zP-+-+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+P0 
9-+P+-+PmK0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 
Laat een afwikkeling naar een gewonnen 
pionneneindspel toe. Na 41...Kg7 42.Txf7 
Kxh6 43.Txb7 wint het toreneindspel 
eveneens gemakkelijk. 
42.Txf7+ Txf7 43.Pxf7 Kxf7 44.Kg3 c5 
45.Kf4 Ke6 46.Ke4 b5 47.axb6ep axb6 
48.c4 Kd6 49.h4 Kc6 50.g4 b5 51.cxb5+ 
Kxb5 52.Kd3 Kb4 53.Kc2 
Een lekkere afsluiting van een 
supergeslaagd toernooi. En passent leverde 
dit me ook nog eens 700 gulden op.  
1-0 

 
 
 
 
 

Oktober: Vlagsma-maand 

Henny Vijgeboom 

Heel wat leden van onze vereniging heb-
ben herinneringen aan Chris Vlagsma, 
naar wie ons op 20 oktober gehouden 
toernooi is genoemd. De volbloed "Span-
genaar" werd op 29 oktober 1912 geboren 
en overleed op 23 oktober 1985. Velen 
brachten hem op 30 oktober een laatste 
groet, op "Hofwijk".  
Zoals Max Euwe als de grote roerganger 
van schakend Nederland kon worden be-
schouwd, zo was Christiaan Vlagsma dat 
van de vroegere sv Spangen, in '81 tot de 
sv S(pangen) O(mmoord) geworden. Hij 
was een bewonderd, geliefd en - zeker 

voor zijn tijd - sterk schakend erelid, dat 
het meesterschap in zijn ransel had. 
Schrijver dezes zou het clubblad alleen al 
over hèm volledig kunnen vullen. In 1984, 
een jaar voor zijn toch vrij plotselinge 
dood, werd een 44 bladzijden (A4-
formaat) tellend werkje ode Chris Vlags-
ma - 50 jaar clubschaak (geredigeerd 
door eveneens wijlen Menno Ploeger) uit-
gegeven. 
 
Beperkte voorraad 
Voor de geinteresseerden ligt in ons ar-
chief nog een aantal exemplaren daarvan 
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geduldig te wachten, voor zover die al niet 
op het toernooi zijn uitgedeeld. Ik zal pro-
beren de allerbelangrijkste gegevens, uit-
spraken e.d. samen te vatten, waarbij dan 
ongetwijfeld heel wat vermeldenswaardigs 
verloren gaat. Om een indruk te krijgen 
van Vlagsma's speelsterkte, vindt u ook 
enkele van zijn duizenden gewonnen par-
tijen. 
"Spangen" was zijn troetelkindje. Club-
liefde stond hoog in zijn vaandel geschre-
ven. Zelden heb ik hem echt boos gezien. 
Venijnig uit de hoek komen kon hij wèl... 
Een querulant eiste eens bord 1 op, waar-
aan Vlagsma al decennia opereerde. "Nog 
nooit heb ik hem een behoorlijke partij 
zien spelen, wat moet er in hemelsnaam 
van terechtkomen als hij daar gaat zit-
ten...", spoot Chris uit zijn 
groene ogen. Als teamleider steunde ik 
hem door dik & dun. Ik beet de lastpost 
toen toe: "Dan ga je maar aan het eerste 
bord van het tweede team zitten!" Hij was 
gelijk genezen van zijn kwaal. 
 
Ervoor vechten 
Vlagsma was er typisch een uit "die goeie 
ouwe tijd". Als een speler zich niet fat-
soenlijk gedroeg, bijv. ten opzichte van 
een tegenstander, of zich langs slinkse we-
gen in het vlaggenteam probeerde te wur-
men, dan werd de snoodaard te verstaan 
gegeven: "Je moet het als een eer be-
schouwen 
in het eerste tiental te mogen spelen; je 
zult er voor moeten vechten! Zijn overi-
gens spaarzame kritieken op teamgenoten 
konden hard aankomen. In een partij tegen 
Eindhoven kon ik geen winst vinden. Vol 
afgrijzen klaagde Chris: "De teamleider 
staat een pion voor in goede stelling en 
geeft remise!" Maar daardoor wonnen we! 
 
Zaterdagrubriek 
Vanaf maart 1946 tot zijn verscheiden - 39 
jaar lang dus - verzorgde Vlagsma de za-
terdagrubriek in het Rotterdams Nieuws-
blad. Ging hij een paar weken met vakan-
tie, dan hoefden zijn enthousiaste fans niet 
zonder te zitten, want dan stuurde hij zijn 
krant twee-drie artikelen tegelijk op, zeer 
tot genoegen van de sportredactie. Toen ik 
weer eens een middagje bij hem thuis was, 
lag er net een serie ter verzending gereed. 
"Als je voor een krant mag schrijven, kun 

je ze niet in de steek laten, noch de redac-
tie noch je lezers...", gaf hij blijk van 
trouw in allerlei zaken. 
 
Mond vol 
Over de jaren 1938 t/m 1952 in het natio-
nale team, had Chris altijd de mond vol. 
Hij scoorde daarin 12 uit 24, acht over-
winningen en acht remises. De zege op de 
als een dolle dries aanvallende Joegoslaaf 
Simonovic lag hem het meest na aan het 
hart. De landen waartegen Vlagsma speel-
de, waren: Engeland, Letland, België, Joe-
goslavië, Zweden en Denemarken. 
Ook over Baarn 1947 raakte de Spange-
naar maar niet uitgepraat: 
1. Vlagsma 4½ 
2/3 Kramer en Sir George Thomas (Eng-
land) 4 
4/5. Pomar (Spanje) en Vinken 3½ 
6/7. Van Doesburgh en Devos (Belgie) 3 
8. Maroczy (Hongarije) 2½ 
Ook Detmold (West-Duitsland) '52 vond 
hij een belevenis; ongeslagen winnaar met 
5½  uit 7. 
 
Apetrots... 
Maar echt apetrots was Vlagsma op zijn 
prestatie in het toernooi om de Kamstra-
beker van de sv Kralingen anno 1940. De 
twee eerdere had hij gewonnen. Dat moest 
maar eens afgelopen wezen, vond de bril-
jant verlichte despoot Goris. Die haalde 
Euwe en Kmoch erbij. Maar zij kwamen 
tegen Vlagsma niet verder dan remise. 
Eindstand: 
1. Euwe 7 
2. Vlagsma 6 
3. Mühring 5½ 
4/6. Kmoch, Landau en Van den Tol 5 
7/8 Sammelius en mr. Mulder 3½ 
9. Goris 2 
10. Blok 1  
Euwe wijdde in de NRC een artikel aan nr. 
2. Max sprak over Vlagsma's onderne-
mingslust, diep en nauwkeurig combine-
ren, geen vrees voor verwikkelingen, een 
rijke fantasie en een gezond oordeel. 
Vlagsma behoort tot de klasse spelers die 
een toekomst hebben en waarop Nederland 
nog vaak een beroep zal moeten doen. Het 
zal je allemaal maar worden toegedicht 
door de ex-wereldkampioen! 
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Joegoslavië 
Een ander hoogtepunt uit zijn schaakleven 
vond Chris de trips die de sterkste spelers 
van Spangen (op eigen kosten) in de jaren 
1961, 1962, 1963, 1964 en 1965 per trein 
naar Joegoslavië maakten. Ik had er on-
voorstelbaar veel werk aan, maar ik heb er 
nu nog steeds de fijnste dromen over. Bij 
de eerste wedstrijd (teams van vier spelers 
) tegen kampioen Partizan, in Portoroz '61, 
snorden de filmcamera's luidruchtig, met 
Vlagsma aan bord 1 als de grote trekpleis-
ter. Hij genoot ervan. 
 
Wijn & humor 
Met de wijnmaand oktober kennelijk in 
gedachte, lustte Chris er wel "een paar" 
per dag en ook gevoel voor humor bezat 
hij zat. In zijn latere jaren had hij vóór een 
of ander partijtje even iets te diep in het 
glaasje gekeken en kon nog net remise 
maken. Vederlicht stotterend vatte Chris 
de koe bij de horens: "Kijk... een pionnetje 
weggeven is nog tot daar aan toe, maar 
twee begint toch bedenkelijk te worden..." 
In het Hoogovenjaar 1958, toen we samen 
het beruchte Logboek schiepen, zaten we 
aan aan een uitgebreid diner. Culinaire 
vondsten en dranken allerlei aard stonden 
ter tafel. In die jaren hadden de schakers 
uit landen als Hongarije, Tsjechoslowa-
kije, Polen, Joegoslavië, Rusland en Bul-
garije, die thuis zo'n overvloed niet ken-
den, de kans van hun leven. 
 
Copieus 
Binnen de kortste keren waren de schalen 
en flessen leeg. We waren niet aan de 
beurt gekomen. Chris had wat al te rustig 
zijn beurt afgewacht. Er restte nog slechts 
één sinaasappel, waarmee zijn honger snel 
was gestild en hij sprak daar zijn genoegen 
over uit met de onsterfelijke woorden: 
"Ziezo, ik heb weer copieus gedineerd..." 
Nadat de in bont handelende Belgische 
grootmeester O'Kelly de Galway slechts 
een serie remises had geproduceerd, 
schreef Vlagsma in het Logboek "Het is 
voor O'Kelly niet te hopen dat de schaak-
honoraria door het aantal gespeelde zetten 
worden bepaald, want met zijn 14 zetjes 
van zaterdag en zijn 18 zetjes van zondag 
zou hij het zout in de pap niet hebben ver-
diend..." De zuiderbuur was laaiend en 

won daarna van Euwe, die ons hartelijk 
bedankte. 
 
Milunka 
Milunka Lazarevic (21, and many times 
kissed, etc.) werd door ons in de redactie-
spelonk gelokt voor een diepgaand inter-
view. Daar stond zij dan, met alles erop en 
d'r an. Het was bekend dat de Joegoslavi-
sche kampioene goed vluggerde, zodat 
primair bord & stukken aan de orde waren. 
Chris wilde het eerst. Na een paar mi-
nuutjes was de zaak bekeken, maar dat 
kwam doordat Milunka bij elke zet ver 
over liet bord boog om de winst te zoeken. 
Met rode oortjes verontschuldigde Vlags-
ma zich tegenover mij: "Ik heb geen goeie 
zet kunnen doen..." "Laat mij maar 'ns 
eventjes...", reageerde ik beverig en bege-
rig. Ik won met m'n ogen dicht. "Laten we 
maar met het interview beginnen...", sprak 
Chris teleurgesteld. Milunka praatte hon-
derduit over haar vorm in het toernooi. "I 
have a beautiful form...", gnuifde ze. "You 
have indeed...", liet ik mij ontvallen. Chris 
viel zowat van zijn stoel en vreesde een 
abrupt einde aan Milunka's bezoek, maar 
alles kwam op haar pootjes terecht, want 
met een hemels glimlachje fluisterde zij: 
"Yes..." 
 
Paplepel 
Na zijn pensionering als ambtenaar toog 
Chris Vlagsma naar Krimpen aan den IJs-
sel. "Waar vind je zo'n fraai huis voor 500 
gulden per maand?", sprak hij in het inter-
view dat Menno Ploeger een 'jaar voor 
Vlagsma's overlijden met hem had. Hij 
voelde zich thuis tussen het groen. Hij was 
de jongste telg van een schaakminnende 
familie. Zijn vader was voorzitter van de 
Arbeidersschaakclub Rotterdam. Elk 
weekeinde zat het ouderlijk huis propvol 
schakers. Chris was zeven en keek járen 
enthousiast alleen maar toe. Het spel was 
hem met de paplepel ingegoten. De vere-
niging was in 1918 opgericht. "Stel je even 
voor, hoe het schaakleven in Rotterdam 
toen was...," babbelde Vlagsma voort. "Je 
had het Rotterdams Schaakgenootschap, 
waarvan je alleen lid kon worden als je 
een titel voor je naam had, of tenminste 
een forse aanslag van de in-
komstenbelasting kon betalen..." 
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Jan-met-de-pet 
Daarnaast was er de NRSV (inmiddels 
NRSG Wilhelm Steinitz - H.V.). Jan-met-
de-pet werd er weggekeken. Bij de club 
van mijn vader deed ik mijn eerste serieu-
ze schaakervaringen op. De eerste echte 
partij speelde ik als 14-jarige. Ze moesten 
in Den Haag tegen de Residentie Schaak-
club spelen. Ik mocht mee om te kijken. 
Op het Hofpleinstation misten ze een spe-
ler. Ik werd aan bord 2 gezet. Dankzij "dat 
jochie" wonnen we met 5½-4½, keek 
Chris fier terug. Vlagsma's schaakcarrière 
was met een zege begonnen... 
 
Dubbeltje per week 
In het crisisjaar 1929 overleed Chris' vader 
en ging het met de Arbeidersschaakclub 
achteruit. In 1934 werd Chris lid van 
Spangen. "Ik was werkloos en de con-
tributie bedroeg een dubbeltje per week. Ik 
had het eenvoudig niet, maar A.de Bruyn, 
de grote man in de Rotterdamse schaakwe-
reld, betaalde voor mij. De drie besten van 
de club, Wim Overgaauw, Jilles Koedood 
en Chris Vlagsma, wisselden om en om 
aan de borden l, 2 en 3. Het ging toen al-
lemaal veel gemoedelijker dan tegenwoor-
dig. Schaken is voor mij altijd gezelligheid 
geweest. Nu zijn ze zo bang voor hun re-
putatie. Als ik in die tijd tegen Euwe zei: 
Max, een vluggertje?, dan deden we dat. 
Daar moet je heden ten dage om komen! 
Vragen ze eerst: Wat levert het op?", 
jammerde de geinterviewde. Voor Chris 
Vlagsma, hoofdschuddend, hoefde het niet 
meer... 
 
Ander kostuum 
Arthur Rongen schreef in het eerder ge-
noemde boekje (dat zou herdrukt moeten 
worden !) in zijn 
voorwoord onder meer: "In deze tijd 
neemt de clubgebondenheid van vooral de 
sterkere spelers af. Sommigen wisselen 
van vereniging alsof een ander kostuum 
wordt aangetrokken. Tot afgrijzen van de 
echte verenigingsmensen. Des te opval-
lender is een figuur als Chris Vlagsma. 
Ondanks alle stormen bleef hij zijn club 
trouw." 
 
Netjes erbij zitten 
In dit verband mag een anekdote zeker niet 
ontbreken. Vlagsma, over Baarn 1947: "Ja, 

ik heb daar goed gespeeld. Het vervelende 
was dat ik geen goed pak meer had. Toch 
wilde ik er netjes bijzitten. In arren moede 
besloot ik maar geld te lenen om een 
nieuw pak te kunnen kopen, te meer daar 
ik was ondergebracht bij een hofdame van 
de Koningin, wier ellenlange naam ik ver-
geten ben." 
 
Droevige erkenning 
In het door de KNSB t.g.v. het 100jarig 
bestaan van de bond in 1973 aan elk lid 
verstrekte ruim 140 bladzijden tellende 
oeuvre "Nederland schaakt!" verhaalt 
Chris 33 bladzijden lang (eigenlijk veel te 
kort) over de jaren 1920-1940. Aan het 
slot van zijn artikel komt hij tot de droevi-
ge erkenning: Alles wat zich toen aan be-
langwekkends heeft afgespeeld, vooral 
waarbij ik betrokken was, waren op dat 
moment gebeurtenissen. Dat wil zeggen 
levende, echte dingen die je wat deden, die 
je meebeleefde en die deel van je leven 
waren. Ik besef dat dit alleen nog maar 
feiten zijn, die tot droge statistiek werden. 
 
"Straf" ... 
Is dát de straf voor degenen die zich wat 
voorbarig, met geschiedschrijving inlaten, 
ook al betreft het hier "slechts" het schaak-
spel? Niet ver voor Vlagsma's heengaan 
kwam ik hem bij een wedstrijd in het Hil-
tonhotel tegen. Chris tikte me op de 
schouder "Hallo, Henny..." Het ontroerde 
me, want ik had hem na het "Spangen-
drama" in 1965, waarbij de club - ook de 
mijne destijds - zowat een tiental topspe-
lers naar Charlois zag vertrekken, niet 
meer gesproken of gezien... We haalden 
herinneringen op. 
 
Leuke tijd 
"Tjonge, wat heb ik een leuke tijd ge-
had...", mijmerde Chris. "Gehad?", vroeg 
ik. "Nou ja, mijn geheugen is nog prima, 
maar mijn lichaam wil niet zo best meer. 
Ik mag niet meer roken, ik mag geen bor-
reltje meer...", steunde vlaggenschip 
Vlagsma. Ik mompelde: "Chris, doe dat 
dan niet a.u.b.! We willen je dolgraag nog 
vele jaren in ons midden hebben. En ik wil 
niet ooit moeten schrijven: Chris was een 
fijne vent, die voor mij veel betekende..." 
Hij keek mij, zonder verder een woord te 
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zeggen, langdurig aan en nam een slok 
koffie, waarna onze wegen zich scheidden. 
Tot Hofwijk... 
 
Partijen 
Een kleine selectie uit de duizenden partij-
en, die Vlagsma in zijn "leuke" tijd speel-
de. 
 
1940, Engeland-Nederland 
Wit : Tylor 
Zwart : Vlagsma 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 Pd4 
5.La4 Lc5 6.Pxe5 0-0 7.Pd3 Lb6 8.e5 
Pe8 9.0-0 d5 10.exd6ep Pxd6 11.Kh1 c6 
12.Pe2 Pxe2 13.Dxe2 Dh4 14.Lb3 Lg4 
15.De5 Lc7 16.Df4 Tae8 17.h3 Te4 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-trk+0 
9zppvl-+pzpp0 
9-+psn-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9-+-+rwQlwq0 
9+L+N+-+P0 
9PzPPzP-zPP+0 
9tR-vL-+R+K0 
xiiiiiiiiy 
18.Dg3 Dxg3 19.fxg3 Le2 20.Tf4 Lxd3 
21.cxd3 Te1+ 22.Kh2 g6 23.Tf3 Pf5 
24.d4 h5 25.h4 Pxd4 26.Te3 Te8 27.La4 
T8xe3 28.dxe3 Pf5  
0-1 
 
1949: Joegoslavië-Nederland, Belgrado 
Wit : Simonovic 
Zwart : Vlagsma 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.e3 
0-0 6.Tc1 Pbd7 7.Pf3 c6 8.Ld3 dxc4 
9.Lxc4 Pd5 10.Lxe7 Dxe7 11.0-0 Pxc3 
12.Txc3 e5 13.Db1 exd4 14.exd4 Pb6 
15.Lb3 Df6 16.Te3 Lf5 17.De1 Tad8 
18.Da5 Pc8 19.Tfe1 g6 20.h3 Dd6 21.g4 
Ld7 22.Dg5 Kg7 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-+ntr-tr-+0 
9zpp+l+pmkp0 
9-+pwq-+p+0 
9+-+-+-wQ-0 
9-+-zP-+P+0 
9+L+-tRN+P0 
9PzP-+-zP-+0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
23.Lxf7 Kxf7 24.Dh6 Th8 25.Pg5+ Kg8 
26.Pe4 De7 27.g5 Dg7 28.Pf6+ Kf8 
29.Pxd7+ Txd7 30.Te8+ Kf7 
XIIIIIIIIY 
9-+n+R+-tr0 
9zpp+r+kwqp0 
9-+p+-+pwQ0 
9+-+-+-zP-0 
9-+-zP-+-+0 
9+-+-+-+P0 
9PzP-+-zP-+0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
31.Dh4 Tf8 32.De4 Kg8 33.Txf8+ Dxf8 
34.De6+ Tf7 35.h4 Pe7 36.h5 gxh5 37.f4 
Pf5 38.d5 Dc5+ 39.Kh1 Dxd5+ 40.Dxd5 
cxd5  
0-1 
 
1952: Detmold 
Wit : Vlagsma 
Zwart : Babel 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 d6 6.g3 g6 7.Lg2 Ld7 8.h3 Lg7 
9.Le3 0-0 10.0-0 a6 11.Pd5 Pa5 12.b3 
Pxd5 13.exd5 b5 14.Dd2 Te8 15.Tfe1 
Tc8 16.Te2 h5 17.Tae1 Kh7 18.Lg5 Db6 
19.c3 e5 20.dxe6ep fxe6 
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XIIIIIIIIY 
9-+r+r+-+0 
9+-+l+-vlk0 
9pwq-zpp+p+0 
9snp+-+-vLp0 
9-+-sN-+-+0 
9+PzP-+-zPP0 
9P+-wQRzPL+0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy 
21.Pxe6 Lxc3 22.Df4 Lxe6 23.Txe6 Tf8 
24.Te7+ Kh8 25.Lf6+  
1-0 
 
1941: bondswedstrijden, Leeuwarden 
Wit : Vlagsma 
Zwart : ir. van Steenis 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.Db3 
Pbd7 6.cxd5 exd5 7.e4 Pxe4 8.Pxe4 De7 
9.Le3 dxe4 10.Pd2 Pb6 11.Le2 Le6 
12.Dc2 Ld5 13.0-0 f5 14.Tae1 Dc7 15.f3 
Ld6 16.fxe4 Lxh2+ 17.Kh1 fxe4 
XIIIIIIIIY 
9r+-+k+-tr0 
9zppwq-+-zpp0 
9-snp+-+-+0 
9+-+l+-+-0 
9-+-zPp+-+0 
9+-+-vL-+-0 
9PzPQsNL+Pvl0 
9+-+-tRR+K0 
xiiiiiiiiy 
18.Lg5 Lg3 19.Lh5+ g6 20.Pxe4 Lf7 
21.Pf6++  
1-0 
 
1942: RSC-toernooi, Den Haag 
Wit : Vlagsma 
Zwart : van den Hoek 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Pf6 
5.Pc3 e6 6.Lg5 dxc4 7.Lxc4 Le7 8.Pf3 0-
0 9.0-0 a6 10.De2 Pbd7 11.Tad1 Te8 

12.Pe5 Pf8 13.Df3 h6 14.Lf4 Db6 
XIIIIIIIIY 
9r+l+rsnk+0 
9+p+-vlpzp-0 
9pwq-+psn-zp0 
9+-+-sN-+-0 
9-+LzP-vL-+0 
9+-sN-+Q+-0 
9PzP-+-zPPzP0 
9+-+R+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
15.Lxh6 gxh6 16.Dg3+ 
Gevolgd door Pxf7 na Kh8, of Ld3 na Kh7  
1-0 
 
1946: Maastricht 
Wit : Vlagsma 
Zwart : Doerner 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 d6 6.Le2 Le7 7.0-0 a6 8.f4 Pbd7 
9.Lf3 Dc7 10.Kh1 h5 11.Le3 Tb8 12.Lg1 
Pf8 13.Dd2 Pg6 14.Tae1 e5 15.fxe5 Pxe5 
16.Pf5 Pxf3 17.Txf3 Lxf5 18.Txf5 0-0 
XIIIIIIIIY 
9-tr-+-trk+0 
9+pwq-vlpzp-0 
9p+-zp-sn-+0 
9+-+-+R+p0 
9-+-+P+-+0 
9+-sN-+-+-0 
9PzPPwQ-+PzP0 
9+-+-tR-vLK0 
xiiiiiiiiy 
19.Ld4 Pe8 20.Txh5 Dd8 21.Te3 Lg5 
22.Teh3 f6 23.Le3 Pc7 24.Lxg5 fxg5 
25.Th8+ Kf7 26.Tf3+  
1-0 
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1946: Rotterdam. 
Wit : Vlagsma 
Zwart : Dr. Wind 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 g6 6.f4 Lg7 7.e5 dxe5 8.fxe5 Pg8 
9.Lb5+ Ld7 10.e6 Lxb5 11.Pcxb5 Pf6 
12.Df3 Db6 13.exf7+ Kxf7 14.Db3+ e6 
 
 
 
 
 
 
Foto: 
"Joegoslavië-tijdperk" 
(eerste helft jaren zestig); 
Rechts, van voren naar achteren: 
Chris Vlagsma, Piet Roozenbeek. Gerard 
Lodewijk en de schrijver van dit artikel 
 
 

 
XIIIIIIIIY 
9rsn-+-+-tr0 
9zpp+-+kvlp0 
9-wq-+psnp+0 
9+N+-+-+-0 
9-+-sN-+-+0 
9+Q+-+-+-0 
9PzPP+-+PzP0 
9tR-vL-mK-+R0 
xiiiiiiiiy 
15.Pc7 Dxc7 16.Dxe6+ Kf8 17.Dxf6+ 
Lxf6 18.Pe6+ Kf7 19.Pxc7 Pc6 20.Pxa8 
Txa8 21.0-0 Kg7 22.c3 b5 23.Lh6+  
1-0 

 
 
Ir.H.J.van Steenis, ooit preses van de KNSB, was van meestersterkte. Hij nam in 1939 (Am-
sterdam) en 1942 (Leeuwarden) deel aan het nationale kandidatentoernooi. Arnold van den 
Hoek, die °Leeuwarden° won, was veelbelovend, maar overleefde een Brits bombardement op 
het Ruhrgebied niet; hij was daarheen getransporteerd. Doerner was een Luxemburgse mees-
ter en dr.J.A.W.Wind een alom gevreesd speler van Kralingen 1. Babel had iets met de toren 
(op f8) te.maken. Niet dat u denkt dat Chris tegenover prutsers zat... Prof. Tylor en Simonovic 
waren destijds internationaal gevestigde namen. 
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KRUISWOORDRAADSEL 

Henny Vijgeboom 

Voor het eerst in mijn leven ben ik erin 
geslaagd ook eens zo'n ding te compone-
ren. Het heeft mij slechts enkele uren ge-
kost. De bedoeling was dat elk woord op 
schaken betrekking had. Na 25 jaar analy-
seren heb ik het opgegeven. Toch is déze 
niet zo eenvoudig als menig kruiswoord-
raadselexpert zou denken. 

De oplosser ontvangt van de "componist" 
een boekenbon t.w.v. 15 euro. Bij meerde-
re goede oplossers (alleen clubleden) be-
slist de elo-rating. Grapje. De geldbuidel, 
gaat naar de eerstaankomende (vóór 1 
maart �02). Een vluggertje dus� 

 
 

Horizontaal 
1. geldschieter 
7. jongste (afk.) 
8. voorvoegsel (Eng.) 
10. jongensnaam 
11. onderwerp 
12. plaatje 
14. maat 
15. beuren 
16. getal 
18. telwoord 
20. bedrijfsnaam, 
21. gewas 
23. textiel. 
 
Vertikaal 
1. Russische  
    voornaam 
2. schaker 
3. explosieve stof 
4. schaakterm 
5. dier 
6. vrouwelijke boer 
9. muzieknoot 
13. haakje 
17. weinig 
19. stang 

        21. kenteken. 
 
 
 

Oplossing naar 
H.Vijgeboom 

Kemperweg 96 
3052 VJ Rotterdam. 
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Leden van VastNed Rotterdam op de KNSB-
ratinglijst van 1 februari 2002  

Bonds-  Naam                          Geslacht Rating Aantal 
nummer                                                partijen 
 
7559123 Adelmund            F.W.J.            M 1474* 10- 
7335328 Arkel               R.        van     M 2147  7* 
7477679 Beek                A.        van     M 2209  9* 
6810419 Beekmans            R.D.              M 1730  42- 
6264808 Bekkum              H.        van     M 1881  15- 
7040352 Bergakker           S.                M 1959  2- 
6724740 Besseling           M.T.              M 2081  15- 
7821891 Bijl                C.L.              M 1725  17- 
7176906 Boesten             T.J.S.            M 1693* 12- 
6094990 Bohm                H.                M 2298  1- 
7538993 Bonte               A.                M 1780  3- 
7850128 Borgman             B.                M 1279* 6- 
6521790 Bosch               J.M.              M 2450  40- 
6394883 Briemen             E.        van     M 1516  26- 
6148879 Carlier             B.                M 2379  21- 
6636960 Christen            H.C.              M 1485  55- 
8098453 Doettling           F.                M 0000* 1- 
6150496 Dongen              F.        van     M 1702  2- 
6128034 Dries               A.J.              M 1674  15- 
7959853 Edwards             A.R.              M 1754  51- 
5800036 Faase               R.N.A.            M 2017  1- 
7959864 Ftacnik             L.                M 2595  37- 
7514804 Gebraad             J.L.              M 1509* 13- 
7351586 Geuskens            R.F.J.M.          M 1603  31- 
7514793 Graaf               B.        v/d     M 1725  43- 
6140134 Groen               P.                M 1819  3- 
8071294 Grozdic             M.                M 1668  25 
7170053 Harreveld           F.        van     M 2161  2- 
7355524 Hassel              C.A.M.    van     M 2066  3- 
7498359 Haubenwallner       J.H.              M 1274* 22- 
7306387 Heijmans            D.M.              V 1557  8- 
6953177 Heinen              W.J.              M 1404  4- 
6724586 Helfrich            H.A.              M 1909  5- 
7850161 Hieralal            B.                M 1500* 16- 
7432128 Hoeven              D.A.      v/d     M 1997  3- 
8030022 Hofman              H.                M 1692  37- 
7089764 Hoogesteger         T.J.              M 1685  6- 
8063451 Hracek              Z.                M 0000* 2- 
7847103 Huyser              H.J.              M 1591  62- 
7476942 Jadoul              M.                M 2352  1- 
5974518 Jansen              P.Th.             M 1425* 24- 
7014920 Jonkman             H.                M 2449  35* 
6017627 Kerkhoff            L.J.M.            M 2164  2- 
6596392 Kortsjnoj           V.                M 2628  6- 
7863504 Lanchava            T.                V 2304  6* 
7759587 Leeuwen             B.P.      van     M 1517  46- 
7928382 Logmans             H.                M 1991  43- 
8056092 Lopik               J.        van     M 1729* 19- 
6028880 Maaskant            P.                M 1563  31- 
7698537 Maclean             H.M.              M 1845  9- 
6063156 Markus              G.                M 1773  18- 
7714850 Meijer              R.H.              M 1788  6- 
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7259263 Mersel              T.                M 1703* 16- 
7871567 Mesic               D.                M 1579  79- 
6260881 Michel              J.C.J.            M 1570  7* 
8042782 Mooy                S.        de      M 1766* 11- 
6716171 Motje               F.                M 1562  26- 
6261563 Munster             A.W.      van     M 1771  13- 
6393915 Nieuwland           J.                M 1418* 10- 
6660885 Noordijk            M.                M 1946  13* 
7425627 Os                  H.        van     M 1586  17- 
7180987 Paus                W.A.F.    de      M 1885  7* 
7879388 Peng                Z.                V 2444  30* 
7360738 Pietrow             A.                M 2042  6* 
7257745 Piket               M.                M 2413  1- 
6408369 Plassche            E.        v/d     M 2071  4- 
7514914 Putter              A.                M 1531* 23- 
7495510 Reedijk             P.J.              M 1976  4- 
6157349 Rongen              A.                M 1875  18- 
6476393 Rook                C.A.              M 1734  34- 
7616741 Rossum              A.        van     M 0000* 1- 
7089225 Schell              J.                M 2085  25- 
8031309 Schmaltz            R.                M 0000* 5- 
7241135 Scholten            J.M.              M 1507  27- 
6611033 Schreutelkamp       R.                M 1813  52- 
7686778 Smit                G.                M 2009  9* 
7837071 Steenbergen         J.P.              M 1729  48- 
6559542 Strijdhorst         M.                M 1929  8- 
7923938 Taha Yasen          M.                M 2183* 17- 
6229652 Timman              J.H.              M 2617  19* 
7986407 Timmerhuis          J.B.P.            M 1477  34- 
7365259 Treure              C.                M 1824  7* 
7700077 Tudjman             T.                M 1706  51- 
7381715 Uytdewilligen       P.M.              M 1849  9- 
6323306 Verschoor           C.J.              M 1616  37- 
6558816 Versteeg            H.J.              M 2038  4- 
6172177 Visser              E.M.              M 2034  10- 
6194826 Vliet               F.R.      v/d     M 2300  3- 
7895668 Vreeburg            W.C.J.M.          M 1444* 15- 
6140486 Vreeken             M.C.              V 1898  18- 
6141014 Vreeken             P.                M 1905  15- 
7053981 Vreugdenhil         E.R.              M 2011  2- 
6130344 Vreugdenhil         F.                M 1889  11* 
6031707 Vugt                Y.R.E.    van     M 1680  44- 
8071459 Willeboordse        A.                M 0000* 3- 
7158679 Winants             L.                M 2507  2- 
6733265 Wit                 J.S.      de      M 2350  1- 
7420842 Wols                C.                M 0000* 4- 
7686767 Woninck             W.                M 1589* 10- 
7260264 Zeeuw               M.        de      M 2195  1- 
7844276 Zonne               A.                M 1799  6* 



 Rotterdamchess, jaargang 21, nr.1 , januari 2002 Pagina 87  

Een ode aan de krasse geweldenaar Viktor Korchnoi 

Henny Vijgeboom 

Ter meerdere glorie van ons erelid Viktor 
Korchnoi, die in maart jl. 70 jaar werd en 
vaak nog steeds glorieus schaakt, mag een 
aantal van zijn korte partijen uit het verle-
den in ons clubblad niet ontbreken. De 
liefhebbers van de Franse verdediging 
wordt geadviseerd bij het naspelen het 
bord zó te plaatsen dat zij achter de zwarte 
stukken zitten; dat leert wat makkelijker. 
Het is best mogelijk dat inmiddels bepaal-
de zwarte zetten al (lang) achterhaald zijn, 
maar u kunt er desondanks veel van opste-
ken. 
 
Wit : Tal 
Zwart : Korchnoi 
(1958) 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 
Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7. Dg4 Pf5 8. Ld3 h5 
9. Dh3 cxd4 10. Pf3 Dc7 11. Tb1 dxc3 
12. g4 Pe7 13. gxh5 Pbc6 14. Lf4 Pg6 15. 
Lg3 Pgxe5 16. Pxe5 Pxe5 17. Kf1 Ld7 
18. Dh4 f6 19. Lxe5 Dxe5 20. Txb7 Tb8 
21. Txb8+ Dxb8 22. Dg4 Kf8 23. Tg1 g5 
24. hxg6ep Kg7 25. h4 a5 26. Tg3 Db1+ 
27. Kg2 Db7 28. h5 d4+ 29. Le4 Lc6 30. 
Lxc6 Dxc6+ 31. Kg1 Dd5 
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-tr0 
9+-+-+-mk-0 
9-+-+pzpP+0 
9zp-+q+-+P0 
9-+-zp-+Q+0 
9zP-zp-+-tR-0 
9-+P+-zP-+0 
9+-+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 
32. Df4 De5 33. h6+ Txh6 34. Dxh6+ 
Kxh6 35. g7 Dxg3+  
1-0 
 

Wit : Tatai 
Zwart : Korchnoi 
(1978) 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Ld3 c5 
5. Pf3 Pc6 6. De2+ Le7 7. dxc5 Pf6 8. h3 
0-0 9. 0-0 Lxc5 10. c3 Te8 11. Dc2 Dd6 
12. Pbd2 
XIIIIIIIIY 
9r+l+r+k+0 
9zpp+-+pzpp0 
9-+nwq-sn-+0 
9+-vlp+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9+-zPL+N+P0 
9PzPQsN-zPP+0 
9tR-vL-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
12. ... Dg3 13. Lf5 Te2 14. Pd4 Pxd4  
0-1 
 
 
Wit : Nunn 
Zwart : Korchnoi 
(1985) 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. e5 Pfd7 5. 
f4 c5 6. Pf3 Pc6 7. Le3 cxd4 8. Pxd4 Lc5 
9. Dd2 Lxd4 10. Lxd4 Pxd4 11. Dxd4 
Db6 12. Dxb6 Pxb6 13. 0-0-0 Ld7 14. 
Ld3 h5 15. Pe2 Ke7 16. Pd4 g6 17. g3 
Lc6 18. Tde1 Pd7 19. c3 Tag8 20. Thf1 
g5 21. f5 g4 22. Te2 h4 23. b4 hxg3 24. 
hxg3 La4 25. Kb2 Th3 26. Tg1 Tgh8 27. 
Ka3 Tc8 
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XIIIIIIIIY 
9-+r+-+-+0 
9zpp+nmkp+-0 
9-+-+p+-+0 
9+-+pzPP+-0 
9lzP-sN-+p+0 
9mK-zPL+-zPr0 
9P+-+R+-+0 
9+-+-+-tR-0 
xiiiiiiiiy 
28. Kb2 a6 29. Tgg2 Ld1 30. Te3 Pb6 
XIIIIIIIIY 
9-+r+-+-+0 
9+p+-mkp+-0 
9psn-+p+-+0 
9+-+pzPP+-0 
9-zP-sN-+p+0 
9+-zPLtR-zPr0 
9PmK-+-+R+0 
9+-+l+-+-0 
xiiiiiiiiy 
31. Tf2 Th1 32. fxe6 fxe6 33. Tf1 Pa4+ 
34. Kc1 Txc3+  
0-1 
 
 
Wit : Romero Holmes 
Zwart : Korchnoi 
(1990) 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Pc6 5. Pe2 
f6 6. f4 fxe5 7. dxe5 Ph6 8. Pg3 Ld7 9. 
Le2 Db6 10. 0-0 0-0-0 11. c4 Pd4 12. f5 
Phxf5 13. Pxf5 exf5 14. cxd5 La4 
 
 
 
 
 
 
 

XIIIIIIIIY 
9-+ktr-vl-tr0 
9zpp+-+-zpp0 
9-wq-+-+-+0 
9+-zpPzPp+-0 
9l+-sn-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9PzP-+L+PzP0 
9tRNvLQ+RmK-0 
xiiiiiiiiy 
15. b3 Pxe2+ 16. Dxe2 Lb5 17. Df3 Lxf1 
18. Kxf1 Db5+ 19. Kf2 Db4 20. Le3 f4 
21. Dg4+ Td7 22. Lxf4 h5 23. Df3 Tf7  
0-1 
 
 
Wit : Hübner 
Zwart : Korchnoi 
(1995) 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. e5 Pfd7 5. 
f4 c5 6. Pf3 Pc6 7. Le3 cxd4 8. Pxd4 Db6 
9. Pcb5 a6 10. Pf5 Lc5 11. Lxc5 Pxc5 12. 
Pbd6+ Kf8 13. Dh5 Pd8 
XIIIIIIIIY 
9r+lsn-mk-tr0 
9+p+-+pzpp0 
9pwq-sNp+-+0 
9+-snpzPN+Q0 
9-+-+-zP-+0 
9+-+-+-+-0 
9PzPP+-+PzP0 
9tR-+-mKL+R0 
xiiiiiiiiy 
14. Pxg7 Db4+ 15. c3 Dxb2 16. Td1 
Dxc3+ 17. Td2 h6 18. Pge8 Pe4 
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XIIIIIIIIY 
9r+lsnNmk-tr0 
9+p+-+p+-0 
9p+-sNp+-zp0 
9+-+pzP-+Q0 
9-+-+nzP-+0 
9+-wq-+-+-0 
9P+-tR-+PzP0 
9+-+-mKL+R0 
xiiiiiiiiy 
0-1 
 
Moge Viktor Korchnoi in de komende 
dertig jaar nog menig partij voor VastNed 
Rotterdam 1 willen en kunnen meespelen ! 

 
 
 

Viktor op de loltoer... 

In wezen is Viktor Korchnoi met zijn 70 
nog lang niet oud. Zeker niet als je hem op 
het schaakbord bezig ziet. Miljoenen jon-
geren kunnen nog heel wat van hem op-
steken! Na de Essent-vierkamp in Hooge-
veen briest Viktor weer eens op zijn eigen 
vaak humoristische wijze in de Volks-
krant: "Ik wil niet het gevoel krijgen dat ik 
een soort attractie word als Judit Polgar. 

Zij krijgt meer uitnodigingen voor de inte-
ressante toernooien. Ik wil uitgenodigd 
worden omdat ik een sterke speler ben die 
interessante partijen speelt. Niet omdat de 
mensen het vertederend vinden opa aan 
het werk te zien." 
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Stand interne competitie 

     Pnt  Naam  MP Partijen score gem 
1. (80) Eddy Visser  9½ 11  625 57 
2. (80) Huibert Logmans  6½  9  408 45 
3. (56) Steven de Mooy  7½ 11  416 38 
4. (52) Wim Buth  7½ 14  420 30 
5. (54) Cees Rook  4½  9  280 31 
6. (52) Ap Willeboordse  5   9  258 29 
7. (40) Joop Michel  6  10  236 24 
8. (42) Cor Verschoor  5½ 10  223 22 
9. (52) Barry van der Graaf  4   8  222 28 
10. (36) Frans Motjé  5½  9  213 24 
11. (68) Arthur Rongen  4   8  211 26 
12. (32) Bert van Briemen  6  10  208 21 
13. (52) Johan Steenbergen  5  11  225 21 
14. (50) Tom Boesten  4   9  187 21 
15. (62) Cor Treure  3½ 11  200 18 
16. (30) Willemijn van Inge  4½  9  167 19 
17. (74) Martin Noordijk  2½  4  166 42 
18. (30) John Gebraad  5½ 10  165 17 
19. (70) Corry Vreeken  2½  4  160 40 
20. (58) Aad Zonne  3   5  150 30 
21. (24) Wim Vreeburg  5½ 11  164 15 
22. (40) Henk Huyser  4½ 14  199 14 
23. (28) Jan Timmerhuis  4½  6  134 22 
24. (32) Paul van Leeuwen  5   8  122 15 
25. (38) Duro Mesic  4  10  121 12 
26. (68) Herman van Bekkum  2   4  117 29 
27. (70) Piet Vreeken  2   3  116 39 
28. (20) Sepp Haubenwallner  4  12  131 11 
29. (52) Cees Bijl  2   4  100 25 
30. (64) Murdoch Maclean  1½  2   98 49 
31. (48) Jan Dries  2   4   95 24 
32. (26) Piet Jansen  3½  8   93 12 
33. (52) Jan van Lopik  2   8   93 12 
34. (58) Wim van Munster  2   6   90 15 
35. (30) Ruud den Ouden  2½  7   64  9 
36. (22) Jan Nieuwland  2   7   60  9 
37. (64) Pim Uytdewilligen  1   5   54 11 
38. (58) Gerrit Markus  1   3   52 17 
39. (30) Brian Hieralal  2   7   52  7 
40. (50) TomTudjman  1   1   52 52 
41. (46) Marco Grodic  1   2   45 23 
42. (78) Piet Reedijk  ½  1   40 40 
43. (80) John Schell  ½  1   29 29 
44. (28) Leen van Meerkerk  1   3   25  8 
45. (20) Wim Heinen  1   2   20 10 
 
Score is het behaalde aantal punten (inlusief bonus punten) 
Gem = score/aantal partijen 
De ranglijst is gemaakt op gem of score/10, bij mensen die nog 
geen tien partijen gespeeld hebben 

• Vanaf de elfde partij worden bonus punten uitgedeeld (11, 
12, 13 �) 

• Bij winst krijgt men het aantal punten van de tegenstander 
(pnt) 

• Bij remise krijgt men de helft van de punten van de tegen-
stander (pnt) 
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Vrijwilligers gezocht 

Joop Michel 

Op 27 februari gaat het door sv VastNed 
Rotterdam georganiseerde VastNed Open 
Kampioenschap van start. Tien 
woensdagavonden kan er worden 
gestreden om de eer, voor het plezier, 
mooie training, elo-puntjes en natuurlijk 
de geldprijzen of een combinatie daarvan. 
Dat wordt natuurlijk weer een prachtig 
toernooi met vele deelnemers en ook 
spelers van buiten onze vereniging. De 
toernooiorganisatie is bij Jan Timmerhuis 
in goede handen en buiten beeld draagt 
Simon van Beek als vanouds zijn steentje 
bij door de presentatie op internet te 
verzorgen. Behalve organisatie die 
indeling e.d. verzorgt, is er natuurlijk de 
kwestie van het materiaal. Iedereen ziet 
het als vanzelfsprekend dat alles pico bello 
geregeld is. Gewoon 19.58 binnenkomen, 
bord opzoeken en schaken maar. Daar 
komt echter nog wel het een ander bij 
kijken. Onze materiaalman Sepp 
Haubenwallner -ook niet een van de 
jongsten meer- is dan al ruim een uur 
bezig geweest om de spullen naar beneden 
te slepen , terwijl Jan Timmerhuis en 

ondergetekende de benodigde tafels 
verzorgen en wij gezamenlijk de stukken 
opzetten , bordnummering aanbrengen, 
klokken stellen en de notatiebiljetten 
verzorgen. Daar is het waar wij Uw 
assistentie verwachten. Vele handen 
maken dat het werk snel gedaan is. Niet 25 
man op dag één en  geen hond meer voor 
de laatste ronde, maar graag constant een 
achterhandje bij de vele te verrichten 
werkzaamheden. De boel moet n.l. ook 
weer opgeruimd worden! Gasten zijn 
natuurlijk vrijgesteld van corvee diensten, 
maar onze leden vraag ik dringend een 
handje te helpen. De stukken in de 
beginstand terug zetten is zelfs als U de 
volgende dag weer vroeg uit bed moet, 
geen onmogelijke opgave, lijkt mij. 
Degenen die al regelmatig assisteren, 
hoeven zich niet aangesproken te voelen. 
Herkent U zich echter als iemand die 
aanschuift, zijn potje speelt, de troep 
achterlaat en weer vertrekt, hier is de kans 
om Uw leven te beteren en U als actief lid 
van onze vereniging te onderscheiden. 
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Informatie Schaakvereniging VastNed Rotterdam 

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

 
Secretaris  C.J. Verschoor   tel.010-4470543 
   Maria Wesselingplaats 223 
   3065 GD Rotterdam 
 
Penningmeester: Cees Bijl   tel. 010 - 4525122 

Manegelaan 9 
3062 CV Rotterdam 

 
Public Relations:  Jan Timmerhuis   tel. 010 - 2800547 
   Scheepmakerskade 8 

3011 VX  Rotterdam   
 
Materiaalcommisaris: Sepp Haubenwallner 
 
Wedstrijdleider Extern: J.C.J. Michel    tel. 010 - 4767375 

Essenburgsingel 144 C 
3022 EM Rotterdam   

         
Wedstrijdleider Intern: J.P. Steenbergen  tel. 010-4219338 
   Terbregseweg 99 
   3056 JV Rotterdam 
    
Jeugdleider:  B. van der Graaf  tel.010 - 4213636 
   Andoorn 6    
   3068 MB Rotterdam 
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:  � 91,- voor gewone leden 
                                       � 68,- voor dubbelleden 
                                       � 55,- voor studentleden 
                                       � 55,- voor jeugdleden 
                                           ABN-AMRO: 57.67.44.182 
                                           POSTBANK: 539.049 
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VastNed Rotterdam is te bereiken op het volgende emailadres: sorotterdam@hotmail.com 
Homepage: http://www.geocities.com/sorotterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


