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Van de Veurzitter
Een jaarvergadering is een moment van terugblikken en vooruitkijken, met
trieste en mooie momenten.
Zo werden wij op 25 juni 2014 opgeschrikt door het overlijden van Corrie
Huigevoort-Gruijters, de echtgenote van Henk Huigevoort en op 20 juli
2014 door het overlijden van Sam Samuëls, de man van Ria Samuëls. Ons
medeleven gaat uit naar Henk en Ria en de verdere familie.
Minder triest, maar wel vervelend was het vertrek van maar liefst vier leden aan het begin van het seizoen: Piet van Gool die zijn oude liefde van
muziek maken weer op ging pakken, en drie leden uit Oisterwijk voor wie
de reisafstand Vught-Oisterwijk uiteindelijk toch te ver bleek te zijn. Gelukkig zien we niet alleen spelers vertrekken, maar krijgen we ook nieuwe
aanmeldingen. Tom Fürstenberg melde zich begin van het seizoen en later
volgde Jan Stroeken, waardoor we de toekomst toch weer positief tegemoet
kunnen zien.
De interne competitie was spannender dan ooit en ook de externe NBSB
competitie kende zijn hoogte- en dieptepunten. Het eerste team liet in het
begin van het seizoen de nodige punten liggen. Even dreigde het degradatiespook. Maar door knappe overwinningen in ronde 5, 6 en 7 werd een
mooie 3e plaats behaald.
Ook onze toernooien, het Berti Brandwijk Seniorentoernooi en het Caféschaaktoernooi waren een succes.
Kortom, De Vughtse Toren is Alive and Kicking!
Vanuit het bestuur zijn er dan ook weinig redenen om het komend seizoen
ingrijpende veranderingen door te voeren.
Ik wil iedereen bedanken
voor de inzet afgelopen jaar
en veel, heel veel succes
wensen voor het komend
seizoen.
Ton
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Bruiloft, feest op partij ?
Reserveer ouderwetse gezelligheid bij
Café-Zaal
Van Berkel

Bediening en tarieven: vriendelijk , zoals Vught zelf…
Vlasmeersestraat 97
5261 TB Vught
073-6560862

“… proef er de sfeer van weleer… !
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En passant
Per ‘traditie’ is het clubblad, voorafgaande aan de ledenvergadering een wat
saai nummer. Het handelt vaak over ‘gedane zaken’, en ‘deze’ zo zegt het
gezegde toch, ‘nemen geen keer’.
Anderzijds tref je in dit nummer veel lijsten, namen en resultaten.
Ongetwijfeld komt ook jouw naam ergens voor. Is het niet in de bovenste
regionen, dan toch ergens daaronder of wie weet onderaan.
We kunnen immers niet allemaal kampioen worden en zeker geen
Kasparov of een Anish Giri zijn.
Vughtse Torenkampioen dit jaar werd Wim Viering, maar dat was niet
zonder slag of stoot. De beslissing viel in het laatste uur van de laatste
competitieavond. Iets daarvóór waren er nog andere titelkandidaten.
De redactie wist beslag te leggen op de uiterst spannende beslispartij die
door de kampioen zelf zal worden becommentarieerd.
Om dit nummer extra inhoud te geven en tevens ter voorbereiding van het
nieuwe seizoen zijn wat oefeningen toegevoegd. Deze zijn van verschillend
niveau, maar iedereen kan ze waarschijnlijk oplossen. Als je d’r maar rustig
voor gaat zitten.
Los van het clubblad is een aantal bijlagen toegevoegd.
Het betreft hier:
- de jaarstukken van de penningmeester;
- het huidige ledenbestand met de nodige gegevens (…. controleren..!)
- een wervingsflyer.
Wat dit laatste betreft het volgende. Waarschijnlijk kent ieder lid wel een of
meer schakers in zijn kennisenkring. Vast zal daar ook iemand tussen zitten
die interesse heeft zich verder in dit spel te verdiepen.
Gebruik deze flyer (er zijn er nog meer) en schroom niet deze of gene aan te
sporen. Je weet nooit hoe een koe een haas weet te vangen…, of beter..: hoe
een ‘Vughts Toren’-lid een type ‘Magnus Carlsen’ binnen weet te slepen.
En verder blikt dit clubblad nog even terug naar het altijd weer gezellige en
spannende café-schaaktoernooi dat we op de terrassen van d’n Bol hebben
uitgevochten.
Zijdelings zagen we die middag ook nog de hockeydames wereldkampioen
worden (WK-hockey).
Natuurlijk sluiten we af met een volledig jaarprogramma; en…, als iemand
nog kopij kwijt wil, de redactie neemt ze gretig af.
Redactie
~5~

Bram van den Berg wint Café Schaaktoernooi in Vught
Café schaaktoernooi
Zaterdag 14 juni organiseerde SV De Vughtse Toren voor de 19e keer haar
Café Schaaktoernooi. De weersomstandigheden waren redelijk. Half tot
zwaar bewolkt en af en toe wat frisjes, maar wel droog. Een prima sfeer en
hoewel met 38 schakers het deelnemersveld wat tegenviel, kunnen we toch
spreken van een geslaagd toernooi.
De meeste spelers uit de top 10 wisten hun eerste partijen te winnen. Alleen de winnaar van 2012, de als 2e geplaatste Wilbert Kocken (2146, De
Drie Torens) liet verrassend een halfje liggen tegen Bart van der Krogt
(1717, HMC / Vughtse Toren) en leek al snel voor de eindoverwinning uitgeschakeld. Ruim 400 ELO punten verschil wil dus niet altijd alles zeggen.
Na 4 ronden gingen Bram van den Berg (2112, Stukkenjagers) en de winnaar van 2013, de als eerste geplaatste Frans Konings (2247, Stukkenjagers) zonder puntverlies met 4 uit 4 aan kop. In de 5e ronde wist Bram van
Frans te winnen. Toen daar in
ronde 6 ook nog een overwinning tegen Danniel van
Boxtel (1836, HSC) bijkwam,
had Bram in de laatste ronde
tegen Bob Jansen (2088,
Stukkenjagers) aan een halfje
genoeg om ongedeeld eerste
te worden."
Beste speler van de Vughtse
Toren was Willem Blankert,
die met een score van 4 uit 7
op een gedeelde 11e plaats
eindigde.

Bram van den Berg (links) in
slotronde tegen Bob Jansen
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De top 10, en (daarna) de ‘Vughtse Torennaren’
No. PNo. Name
Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————1. Van den Berg, Bram
6.5 33.0 30.25 27.5 2112 2388 +1.76
2. Konings, Frans
6.0 33.0 26.50 25.0 2247 2310 +0.42
3. Jansen, Bob
5.5 31.0 21.75 23.5 2088 2177 +0.83
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.
15.
16.
17.
20.
22.
24.
27.
29.
30.
31.
33.
34.
35.
38.

Jansen, Arnoud
Van Boxtel, Danniel
Faber, Hugo
Smit, Maarten
Wuijts, Johan
Kocken, Wilbert
Simons, Rudy

Blankert, Willem
Van Evert, Henk
Zeldenrust, Sije
Loman, Peter
Akkermans, Frits
Verbeet, Jaimy
Getmanchuk, Evelina
Furstenberg, Tom
Van der Krogt, Bart
De Vries, Wolter
De Laat, Kees
Donders, Frank
Van den Akker, Ton
Van Roon, Ton
Ploem, Hans

5.0 30.0 17.50 22.0 1958 2087 +1.32
5.0 27.5 16.50 22.5 1836 2076 +2.25
5.0 27.0 17.50 19.0 2106 2014 -0.59
4.5 33.0 19.00 21.0 1992 2105 +1.16
4.5 26.0 14.25 16.5 1866 1970 +1.06
4.5 24.5 14.00 17.5 2146 1958 -1.38
4.5 24.0 15.25 15.5 1923 1827 -0.62

4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
0.5

29.0
24.5
24.0
19.5
26.5
20.0
24.0
19.5
26.5
21.5
26.5
20.5
18.0
18.0
16.5

13.00 17.0 1909 1899 +0.03
12.50 18.0 1885 1856 -0.14
12.00 13.0 1636 1841 +1.87
8.00 11.0 1510 1678 +1.57
11.25 13.5 1709 1756 +0.43
7.00 10.5 1580 1619 +0.35
7.50 15.0 1848 1735 -0.99
5.00 9.0 1700 1568 -1.30
7.75 13.5 1717 1665 -0.59
4.25 11.0 1646 1556 -0.91
6.50 10.0 1683 1644 -0.56
3.00 6.0 1028 1220 +1.23
3.25 8.0 1530 1353 -1.57
2.00 6.0 1454 1420 -0.44
0.75 0.5 1104 1029 -0.29
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Een kwestie van vooruitdenken
Stel, dat je één of twee zetten verder vooruit kunt denken als je tegenstander.
Wat een voordelen zou dit opleveren.
Maar dat vermogen heb je niet van de ene dag op de andere….
Oefening baart deze kunst.
In dit clubblad, dat voor een groot deel aandacht gaat besteden aan de
algemene ledenvergadering, is ook een aantal schaakoefeningen
opgenomen, om de hersencellen al wat in conditie te brengen.
Als wit in nevenstaande stelling de (enige)
juiste zet doet volgt voor zwart een
onontkoombaar mat.
Wàt zwart daarna ook doet, hij gaat mat in
één..!
Een oefening in -gevisualiseerdvooruitdenken.
Probeer, -even zonder op een bord te gaan
schuiven- onderstaande situatie in te
beelden.
Bezie daarna alle -overigens doelloze- pogingen voor zwart om een
dreigend mat te voorkomen.
Constateer hoe zwart steeds mat gaat bij de volgende zet.
Advies: Eerst verifiëren daarna kijken (!)
Wit is aan zet en speelt : 1. Kb2
Er dreigt mat op de volgende zet: 2. Dc3#.
Maar zwart heeft ook specifieke zetten in gedachten; desondanks geeft wit
nog steeds mat op de volgende zet; maar hoe…?
a.:
b.:
c.:
d.:
e.:

Op
Of:
Of:
Of:
Of:

1. Kb2!
1. ….
1. ….
1. ….
1. ….

Dxc6;
c4;
Ka5+;
Pc7;
Dxd8;

volgt:
volgt:
volgt:
volgt:
volgt:

2.
2.
2.
2.
2.

Db3#
Da3#
Db5#
Dc3#
Db5#.

...., of zie je nog een andere mogelijkheid voor zwart..?
De redactie stelt een fles wijn beschikbaar…..!
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Om de Kampioenstitel van de ‘ Vughtse Toren’ - seizoen
2013-‘14
Henk van Evert – Wim Viering (10 juni 2014)
De strijd om het clubkampioenschap was dit jaar enorm spannend. Bij het ingaan van de laatste ronde waren er nog drie kanshebbers: Henk van Evert en
Marc Viering die beiden moesten winnen om het daarna op weerstandpunten
samen te beslissen, en Wim Viering die in de slotronde aan remise genoeg zou
hebben tegen concurrent Henk.
Onderstaand de partij tussen Henk (met wit) en Wim.
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Pf6 (Natuurlijk is ook 3…dxc3 met pionwinst
mogelijk, maar wit heeft dan als compensatie een langdurig initiatief.)
4. e5 Pd5 5. cxd4 d6 6. Pf3 Pc6 7. Lc4 dxe5 8. Pxe5 e6 9. 0-0 Le7
10. a3 0-0 11. b4 Pxe5 (De overweging is dat na terugslaan de pion op e5
in de weg staat als wit via Lb2 de diagonaal a1-h8 effectief wil benutten.)
12. dxe5 Dc7 13. De2 (Natuurlijk niet Lxd5 gevolgd door …Dxe5 of …Td8.)
13. … Td8 14. Lb2 Lf8 (Deze zet maakt een extra slot op de zwarte koningsstelling en schept een vluchtveld voor de zwarte dame.) 15. Tc1 De7
16. Pc3 Pxc3 (In aanmerking kwam ook …Pf4, maar het nadeel is dat het
witte paard op e4 hinderlijk kan worden op de velden d6 en f6. Bovendien
mag zwart eerst eens aan zijn ontwikkeling denken alvorens zelf op pad te
gaan.) 17. Txc3 (Duidelijk beter dan Lxc3. De witte toren krijgt een gratis
ontwikkeling naar de vijandelijke koningsvleugel.) 17. … b6 18.Ld3 (Te
overwegen was ook direct 18.Th3, maar ook dan lijkt de zwarte stelling na
…g6 safe.). 18. … g6 (Gedwongen, want wit dreigt Lxh7+ gevolgd door Dh5
en Th3. Na de tekstzet is het moeilijk een concreet wit winstplan te vinden,
terwijl zwart via de centrale lijnen tot tegenspel komt.) 19. Tac1 Lb7 20.
Dg4 (Op Tc7 pareert zwart effectief met …Td7.) 19. … Tac8 21. h4 (In een
ultieme winstpoging probeert wit de zwarte koningsstelling met een pionnenstorm open te breken.) 21. … Lh6 22. f4
<< diagram na 22. f4
(Consequent, maar eigenlijk fataal, aangezien
wit door de volgende min of meer gedwongen zettenreeks zijn eigen koning stevig op
de tocht zet.)
22. … Txc3 23. Txc3 Td4 24. g3 Dd8 25.
De2 Dd5 (E zwart moet gewonnen staan.)
26. Kf2 (De enige zet om in leven te blijven.)
26. … La6 (Zwart overziet het loperoffer op
f4: …Lxf4 gxf4 Txf4+ Ke1 Txh4 en zwart
~ 10 ~

wint. Het idee van 26. …La6 is de gedwongen pionzet b5 uit te lokken,
waarna zwart zijn loper terugzet op b7, gevolgd door het omspelen van de
loper van h6 via f8 naar c5 met winst. ). 27. b5 Lb7 28. Ke3? Dxe5+ 29.
Kd2 Dd6 30. Tc6 Lxc6 31. bxc6 Txd3+? (objectief was …Td5 wellicht beter, maar met de tekstzet bereikt zwart zijn remisedoel, aangezien de volgende reeks zetten gedwongen is). 32. Dxd3 Dxc6 33. Dd8+ Lf8 34. Df6
Dg2+ 35. Kd1 Df1+ 36. Kc2 De2+ 37. Kb3 Db5+ remise, want wit kan op
geen enkele manier uit het eeuwig schaak lopen.
Deze zelfde avond verloor Marc Viering zijn partij tegen Willem Blankert.
Hij kon daardoor zijn kampioenstitel van vorig jaar niet prolongeren.
Het remisespel van Henk van Evert
tegen Wim Viering was hierdoor
voldoende voor de trofeeverwisseling naar broer Wim.
Wim / Henk.

Was dit nu een ‘eeuwige schaak’ of toch gewoon een ‘salon’-remise…?
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Aftrekaanval met Pd5

[uit een goed bewaard schaakmagazine van de KNSB]

Een 4-tal stellingen, waarbij voor wit de paardzet: Pd5 een optie kan zijn.
Beoordeel of dit in de afzonderlijke gevallen verstandig is of juist niet…

1.

2.

Oefening 1.
Ja, wit wint een pion: 1. Pxd5! Dxd2 2. Pxf6+ enz.
Oefening 2:
Ja, wit wint kwaliteit en de belangrijke d-pion: 1. Pd5 Dd8 2. Pxe7+ Dxe7
3. Dxd6 enz.
Oefening 3:
Neen,: 1.Pd5?! Dxd2+ (met de koning op c1
werkt het dus niet) 2. Txd2 Pxd5 3. Txd5
Le6 en zwart neemt het initiatief.

4.
3.
Oefening 4:
Neen, na: 1. Pd5 volgde 1. …. Txb2+! 2.
Kxb2 en nu is: 2. …. Pxd5+ (aftrek-schaak)
en zwart wint.
Ook na Pd5: 1. …. Pxd5 2. Dxa5 Txb2 zou
goed zijn voor zwart.
~ 12 ~
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Verslag algemene ledenvergadering van
schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’.
d.d. dinsdag 27 augustus 2013.
Bestuur:
Wolter de Vries (voorzitter), Henk van Evert (penningmeester), Frits
Akkermans (secretaris), Ton van Roon (wedstrijdleider)
Aanwezig:
Wolter de Vries, Henk van Evert, Frits Akkermans, Geert van der Cruijsen,
Frank Donders, Kees de Laat, Alex Lalihatu, Dick Leering, Peter Loman, Piet
Majoor, Sjaak Mulders, Joost Nolens, Jan Oud, Bouwe den Ouden, Jan
Plasman, Ria Samuels-Lotens, Paul Schippers, Jos Stehmann, Harry van
Sterkenburg, Jacques van de Vall, Jaimy Verbeet, Marc Viering, Wim Viering
en Sije Zeldenrust.
Afwezig met kennisgeving:
Willem Berndsen en Ton van Roon.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet allen welkom en opent om 20.30 uur de vergadering
Ons bereikte het bericht dat Onno van Buytenen op 18 juli op 76-jarige
leeftijd is overleden. In het clubblad is hieraan aandacht besteed.
2. Ingekomen stukken
Een uitnodiging van de Nederlandse Bond Correspondentieschaak (NBC).
Om aandacht te vestigen op correspondentieschaak is een toernooi
georganiseerd. Eenieder kan deze uitnodiging op de eerste clubavond
inzien.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 28 augustus 2012
Geen correcties nodig, verders geen vragen of opmerkingen. Het verslag is
hiermee vastgesteld.
4. Verslag Extra ledenvergadering d.d. 13 november 2012
Hierin wordt melding gemaakt dat Frits Akkermans, als secretaris,
toegetreden is tot het bestuur.
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Ton van Roon zal de rol van wedstrijdleider weer op zich nemen en Bouwe
den Ouden, die de rol van wedstrijdleider op zich had genomen totdat het
bestuur een definitieve oplossing had gevonden, treedt af als bestuurslid.
Bouwe zal nog wel als back-up van de wedstrijdleider beschikbaar blijven.
5. Financiële jaarstukken
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële jaarstukken. Zo
stel hij onder meer vast dat het financieel gezien, een goed jaar is geweest.
De reserve is wederom toegenomen en de penningmeester roept op om na
te denken over de besteding hiervan, bijvoorbeeld tijden het 50-jarig
bestaan.
Materiaal
We hebben 10 nieuwe borden gekocht en we zullen de komende periode
enkele borden uit de roulatie halen.
Kascontrole
De kascommissie, bestaande uit Jos Stehmann en Joost Nolens, hebben de
kas gecontroleerd en in orde bevonden. Het voorstel om het bestuur
decharge te verlenen wordt met applaus begroet.
Begroting
De KNSB krijgt minder subsidie, waardoor de bonden wat meer moeten
afdragen. De NBSB heeft echter de contributie niet verhoogd, maar besloten
is de financiële reserves aan te spreken.
Hierdoor hoeft ook de contributie van De Vughtse Toren niet verhoogd te
worden, mede gezien de hoogte van de reserve.
In het afgelopen seizoen is er één clubblad minder geweest dan begroot,
maar het voornemen is wel om het komende seizoen één uitgave meer te
doen (bij voldoende kopij).
Jeugdpromotie wordt vooral gebruikt om schoolschaak te organiseren
(denk aan prijzen).
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld, ook de contributie wordt
ongewijzigd vastgesteld.

~ 15 ~

6. Verslag wedstrijdleider
In het clubblad is een foutje geslopen: in plaats van Gijs van Mourik is Jaimy
Verbeet kampioen van de 4e cyclus van Groep 3.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Jos Stehman heeft twee jaar in de kascommissie gezeten en is aftredend.
Joost Nolens zal samen met Kees de Laat de kascommissie vormen.
8. Interne competitie
Het voorstel voor de interne competitie, met 4 cycli, is in het clubblad
bijgevoegd. Start a.s. dinsdag 3 september en eindigt met het Tweetallen
toernooi op 18 juni.
Mogelijk dat de herfstvakantie een week eerder of later valt, de 1e ronde
halfuurscompetitie verschuift dan ook een week.
9. Externe competitie
De data voor de externe competitie staan op bladzijde 45 van het clubblad.
Ook dit seizoen spelen we weer met 3 teams de externe competitie.
Er is een inventarisatie gedaan door Ton van Roon, maar wie nog niets
heeft doorgegeven, wordt opgeroepen dit alsnog te doen.
De indeling van de teams volgt nog.
Ook zullen we komend seizoen weer deelnemen aan de NBSB
bekercompetitie.
10. Prijsuitreiking seizoen 2012-2013
De voorzitter gaat met genoegen over tot de prijsuitreiking. Marc Viering is
clubkampioen.
Zie voor de cycluswinnaars het jaarverslag van de wedstrijdleider (met de
correctie van de winnaar van de 4e cyclus bij Groep 3: Jaimy Verbeet).
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11. Toernooien in seizoen 2013/’14
Onze vereniging organiseert het komende seizoen weer de volgende
toernooien:
21 november 2013 Bertie Brandwijk Senioren- / veteranentoernooi
15 juni 2014 Café schaaktoernooi
Daarnaast de interne toernooien: Nieuwjaarstoernooi (dinsdag 7 januari
2014) en Tweetallentoernooi (18 juni 2014, als afsluiting seizoen).
12. Clubblad / website
In het afgelopen seizoen is het clubblad één keer minder verschenen, maar
dit seizoen is het de bedoeling dat het clubblad 1 keer meer verschijnt.
Kopij is altijd welkom, zoals analyses van partijen.
De nieuwe website is bijna gereed. Meer actualiteit, meer verslagen, meer
foto’s enz. enz. Belangrijkste is de mogelijkheid dat meer mensen kunnen
uploaden, het bestuur zal een wachtwoord krijgen.
13. Materialen.
We hebben 10 nieuwe borden aangeschaft. Geef de oude materialen aan
Henk, die zal ze ook van de inventarislijst afhalen.
Er zijn 2 analoge klokken stuk, deze zullen ook van de inventarislijst
afgehaald worden.
Suggestie: gebruik zoveel mogelijk de digitale klokken.
13. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is de voorzitter Wolter de Vries.
Voorstel is Ton van Roon als voorzitter, Peter Loman als wedstrijdleider,
waarbij Jaimy Verbeet de wedstrijdleider zal ondersteunen.
Het voorstel wordt onder applaus aangenomen, waarna Wolter zijn
voorzittershamer overdraagt aan Henk van Evert (bij afwezigheid van de
nieuwe voorzitter Ton van Roon).
Henk bedankt Wolter hartelijk, middels het voorlezen van de brief van Ton.
Als afscheid krijgt Wolter een uitgebreid wijnenarrangement.
~ 17 ~

15. Ledenlijst
De ledenlijst is ter informatie bijgevoegd.
In het afgelopen seizoen hebben de volgende leden zich afgemeld: Rob de
Wolf, Peter Hess, Stefan Hess, Thom Grijsbach en Piet van Gool.
We hebben Willem Blankert als nieuw lid mogen verwelkomen.
16. Rondvraag
Frank Donders: Kunnen we een keer tegen Oisterwijk spelen?
Antwoord: klinkt leuk, er zal gezocht worden naar iemand die dit wil
organiseren.
17. Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de
vergadering.

Witvensedijk 2, 5296 KH te Esch, tel.; 073-6579047
info@veenemamakelaardij.nl / www.veenemamakelaardij.nl
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Jaarverslag secretaris ~ seizoen 2013-2014
Algemeen
Het afgelopen seizoen was bijzonder voor mij. Naast het sportieve gedeelte
wat een stuk minder ging dan gehoopt (in de laatste cyclus gedegradeerd
naar groep 2, na jaren in groep 1, al was het soms kantje boord), nu voor het
tweede jaar secretaris. De werkzaamheden van een secretaris vallen niet
tegen: veel bestuursvergaderingen zijn er niet geweest (dus weinig notulen) en het doorsturen van uitnodigingen / aanmelden van diverse schaaktoernooien.
Leden
Het aantal leden in dit seizoen wederom afgenomen en hiermee is het aantal leden dit seizoen geëindigd op het aantal van 48.
Helaas hebben Thom Grijsbach, Stefan Hess, Piet van Gool, Leo de Lange en
Willem Blankert hun lidmaatschap opgezegd. We hebben wel Tom Fürstenberg, Jan Stroeken en (good old) Ton van den Akker mogen verwelkomen
als lid van onze schaakclub!
Bestuur
Afgelopen seizoen bestond het bestuur uit Ton van Roon (voorzitter), Henk
van Evert (penningmeester), Frits Akkermans (secretaris), Peter Loman /
Jaimy Verbeet (wedstrijdleiders) en Frank Donders (redacteur clubblad).
Zowel Henk als ik zijn volgens rooster aftredend, maar willen beiden onze
functies voortzetten!

Namens het bestuur,
Frits Akkermans
Secretaris
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Afsluiting Boekjaar seizoen 2013-2014
“Wederom een rustig financieel jaar”!
Gelukkig is uw penningmeester een bezadigd type die alleen graag spanning zoekt op het schaakbord. Op financieel gebied is die spanning namelijk
ver te zoeken.
Twee posten op de baten en lasten krijgen een korte toelichting:
1. Het clubblad is iets duurder uitgevallen doordat er een extra nummer
is verschenen.
2. We hebben sinds enige tijd een compleet vernieuwde website. Het
was een flinke klus voor de progammeur maar voor 400 euro hebben
we toch wat moois gekregen. Dit valt onder de post diversen. Hierdoor hebben we het boekjaar met een licht verlies afgesloten. Gezien
de omvang van onze financiële reserve is dat geen enkel probleem.
Als vanouds wil ik Ria hartelijk danken voor haar bezoekjes aan de adverteerders in het clubblad die trouw hun bijdragen leverden.
De begroting voor volgend seizoen is niet noemenswaardig veranderd.
Henk van Evert

Ter herinnering:
Boekjaar: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015.
Contributie kan overgemaakt worden op bankrekening: NL13 INGB 0002
6940 58
t.n.v. S.V. “De Vughtse Toren”, ’s-Hertogenbosch
of contant bij de penningmeester.
De contributie bedraagt (onder voorbehoud van goedkeuring door de jaarvergadering):
Bondsleden:
€ 70,= per jaar
Niet-bondsleden:
€ 65,= per jaar
B-leden (bondslid van andere schaakvereniging):
€ 58,= per jaar
Jeugdleden (tot 21 jaar of student):
€ 52,= per jaar
NB:
Indien de contributie vóór 1 januari 2015 wordt voldaan, mag € 5,= van bovenstaande bedragen in mindering worden gebracht.
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Jaarverslag wedstrijdleider
INTERNE COMPETITIE
Groep 1
In groep 1 was een hevige strijd aan de gang voor de individuele cycli, maar
ook het clubkampioenschap was zwaar bevochten. Cyclus 1 was de verrassende winnaar, het nieuwe lid Willem Blankert. Dit nieuwe lid, bij velen van
groep 1 al bekend als sterke speler, had goed kunnen meedingen voor het
clubkampioenschap, als hij minder vaak moest afzeggen.
1e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Willem Blankert
6.5 35.0 28.25 29.5
2. Wim Viering
6.0 36.5 23.25 24.0
3. Henk van Evert
5.0 36.0 18.50 24.0
In de tweede cyclus was Marc al vroeg aan de leiding en gaf deze niet meer
weg. Zelfs al zou Hans de laatste wedstrijd hebben gewonnen, was Marc nog
op weerstandspunten de winnaar.
2e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Marc Viering
6.5 36.0 28.50 32.5
2. Hans de Nijs
6.0 33.0 21.50 28.0
3. Evelina Getmanchuk
4.5 37.5 21.25 21.0
De derde cyclus was een aparte cyclus. De top 3 van cyclus 2, dreigde te degraderen, maar Marc wist zich nog net veilig te stellen. Maar door de afwezigheid van deze 3 spelers in de top van de competitie, kon een zware strijd
plaatsvinden tussen Henk en Wim. Uiteindelijk won Henk met een half
weerstandspuntje.
3e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Henk van Evert
6.5 34.5 26.00 32.0
2. Wim Viering
6.5 31.5 27.25 26.0
3. Geert van der Cruijsen
4.5 35.5 20.50 19.0
De vierde cyclus had weer compleet andere namen aan de top, als de vorige
cyclus, waarmee het duidelijk is, dat de top zeer aan elkaar gewaagd is. Willem hoefde minder keer af te zeggen, en wist daardoor de cyclus te winnen,
maar de uiteindelijke strijd gebeurde op een veel lager plaats. Nog op de
laatste schaakavond waren Henk en Wim aan het strijden in hun partijen
tegen Marc en Willem, voor het clubkampioenschap.
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4e cyclus:

No. Name
1. Willem Blankert
2. Marc Viering
3. Jos Haverkort

Score WP SB
6.0 39.0 32.00
5.5 35.0 21.75
4.5 35.0 16.75

PS
32.0
26.0
19.0

Groep 2
Ook in groep 2 werd er hevig gevochten voor promotie, danwel tegen degradatie. Bij de eerste cyclus leek Sije na de 6de ronde de grote kanshebber,
maar zowel Bart als Jaimy waren met en snelle opmars bezig, waardoor Sije
uiteindelijk als derde eindigde, na Bart en Jaimy.
1e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Bart van der Krogt
6.0 33.5 25.25 27.0
2. Jaimy Verbeet
5.5 38.0 25.00 22.5
3. Sije Zeldenrust
5.0 39.5 26.75 27.0
In Cyclus 2 begon Tammo moeizaam, of misschien tactisch, door zijn eerste
partij te verliezen. Maar vervolgens wist hij elke daaropvolgende partij minimaal een half puntje te pakken, waardoor hij een terechte winnaar van
groep 2 werd, in de tweede cyclus. Overigens toonde Tom dat ik hem een
groep te laag had geplaatst door in zijn eerste cyclus meteen tweede te
worden.
2e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Tammo Hagedoorn
6.5 34.5 27.25 29.5
2. Tom Fürstenberg
6.0 36.0 26.25 24.0
3. Stef van Dielen
5.0 36.5 20.00 23.0
In cyclus 3 was het gigantisch spannend of het Kees of Wolter zou worden.
Bij de laatste ronde stonden de 2 nek aan nek in punten. Ondanks dat Kees
maar een half punt wist te scoren tegen Gerard van Kalmthout, werd hij
toch de winnaar van cyclus 3, omdat Wolter tegen Harry verloor.
3e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Kees de Laat
5.5 32.5 20.25 27.5
2. Wolter de Vries
5.0 34.5 23.50 24.5
3. Jos Haverkort
4.5 36.0 22.25 19.5
Evelina was in de 3e cyclus gedegradeerd, maar bleek toch te sterk voor de
overige groep-2 leden. Met 7 punten wist ze Rob en Steven voor te blijven.
4e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Evelina Getmanchuk
7.0 35.5 29.5 27.5
2. Rob Hachman
6.0 34.0 26.5 24.5
3. Steven Luderer
5.5 34.0 18.5 19.5
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Groep 3
In groep 3 begon de eerste cyclus met een strijd tussen de mensen die
meestal tussen groep 2 en 3 stuiteren. Wim Peeters bleek voor iedereen te
sterk, met 7 punten uit 7 wedstrijden plus 1 absentie.
1e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Wim Peeters
7.0 31.0 30.25 28.0
2. Dick Leering
6.0 32.0 20.50 25.0
3. Jan Oud
4.5 34.5 15.50 23.0
Voor aanvang van ronde 8 in cyclus 2 was Jacques aan de leiding in de
groep. Helaas voor Jacques moest hij de laatste ronde afzeggen, waardoor
Ton hem net voorbij kon steken door een overwinning op Sjaak.
2e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Ton van den Akker
6.0 28.0 19.00 24.0
2. Jacques van de Vall
5.5 40.0 30.25 30.0
3. Willem Merks
4.5 38.5 21.75 20.0
In cyclus 1 zat Alex nog in groep 1, maar tijdens cyclus 3 was hij al afgezakt
tot groep 3. Gelukkig is hij weer gestaag begonnen met te stijgen. Met 2 remises en een verlies partij bleek hij in cyclus 3 de sterkste van groep 3.
3e cyclus No. Name
Score WP SB PS
1. Alex Lalihatu
6.0 34.5 24.00 29.0
2. Hans Ploem
5.5 28.5 20.75 19.0
3. Jos Stehmann
5.0 37.5 21.00 26.0
In groep 3 werd de strijd voor de eerste plaats geleverd door de nieuwkomer Jan Stroeken en oudgediende Wim Berndsen. Deze twee eindigden met
even veel punten en weerstandspunten in groep 3.
4e cyclus: No. Name
Score WP SB PS
1. Jan stroeken
6.5 34.5 26.25 29.0
2. Wim Berndsen
6.5 34.5 22.00 19.0
3. Ton van den Akker
6.0 32.0 22.50 26.0
De strijd om het clubkampioenschap was dit jaar enorm spannend. Bij het ingaan van de laatste ronde waren er nog drie kanshebbers: Henk van Evert en
Marc Viering die beiden moesten winnen om het daarna op weerstandpunten
samen te beslissen, en Wim Viering die in de slotronde aan remise genoeg zou
hebben tegen concurrent Henk.. Dit laatste geschiedde.
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EXTERNE COMPETITIE
1e Team
Het eerste team speelde in de eerste klasse 1B.
Door het terugvallen van een aantal Brabantse teams uit de promotie klasse
bleken daar niet 2 maar 3 teams te degraderen en met 6 punten degradeert
dan ook nummer 6 van deze klasse. Tot de 5de ronde waren er nog maar
maar 5 winstpunten binnen en liep het team daarmee risico te degraderen,
maar hield tevens kans nog te promoveren. Helaas eindigde het 1e team met
9 punten en met minder weerstandpunten greep het naast de promotie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 1B
De Kemppion 1
Eindhoven 3
De Vughtse Toren 1
WLC 2
Dubbelschaak 2
HMC Calder 4
Triple-pion 1
Nuenen 1

Mp
11
9
9
9
7
6
5
0

Bp
36
33
28½
28
28½
27
22½
20½

1
x
4
1½
4½
2½
3
1½
3

2
4
x
4½
5
3½
3½
1
1½

3
6½
3½
x
4
4
2½
4
3

4
3½
3
4
x
3½
5½
5
3½

5
5½
4½
4
4½
x
3
2½
3½

6
5
4½
5½
2½
5
x
3
3½

7
6½
7
4
3
5½
5
x
2½

8
5
6½
5
4½
4½
4½
5½
x

K

D
D
D

2e Team
Het tweede team zat al vrij snel in de middenmoot van klasse 2B, met geen
kans op degradatie of promotie. Toen bij de laatste ronde zowel het derde
team, als het eerste team medespelers zocht, werd besloten om eenmalig
het tweede team te slachtofferen. Het verlies van 8-0 was dan wel weer heel
pijnlijk. Team 2 eindigde als 4de.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2B
OSV 1
De Stukkenjagers 5
De Oude Toren 1
De Vughtse Toren 2
WLC 3
De Baronie 4
RDS 1
Vrij

Mp
12
9
5
5
4
4
3

Bp
39½
28
22½
19
21½
20
17½

1
x
3
1½
0
1½
1½
1

2
5
x
2½
4
3
3
2½

3
6½
5½
x
3
4½
2
4

4
8
4
5
x
6
2½
3½

5
6½
5
3½
2
x
5
4½

6
6½
5
6
5½
3
x
2

7
7
5½
4
4½
3½
6
x

8
K

D

x

3e Team
Vughtse Toren - 3 begon heel goed aan de externe competitie. Na 3 ronden
stonden ‘we’ bovenaan en hadden we enkele van onze spelers in de top 20
van beste spelers van klasse 3B. Helaas gingen daarna alle wedstrijden verloren en eindigde het derde team op de 5de plaats.
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Tijdens ons laatste treffen speelden we tegen het sterke team van Oisterwijk. Hier troffen we nog onze oud-leden die weer bij hun vertrouwde club
actief waren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 3B
Oisterwijk 1
Rochade 2
De Stukkenjagers 6
HMC Calder 6
De Vughtse Toren 3
WLC/Triple-pion 4
De Drie Torens 4
Vrij

Mp Bp
9 31
8 29½
6 25
6 23
6 20½
5 23
2 16

1
x
4
3
1½
1
3
4½

2
4
x
1½
3
5
4
1

3
5
6½
x
4½
2½
2½
2

4
6½
5
3½
x
4½
3½
2

5
7
3
5½
3½
x
5
3½

6
5
4
5½
4½
3
x
3

7
3½
7
6
6
4½
5
x

8
K
P

COMPETITIE HALF-UUR SCHAAK (intern))
Drie keer afgelopen seizoen werd de competitieavond gebruikt voor de
halfuurscompetitie; 21 oktober, 11 februari en 29 april en was ook dit jaar
weer erg spannend! Hoe zou Mark het doen? Maakt Hans nog kans op de
overwinning? Ook ik (Peter Loman, red.) deed verwoede pogingen om hoog
in de einduitslag te komen.
Ondanks dat Mark de eerste 2 ronden allebei zonder puntverlies wist te
winnen is, door zijn afwezigheid in de derde ronde, toch iemand anders
kampioen halfuurs geworden. Het nieuwe lid, bij velen inmiddels wel bekend, haalde in de totale score de meeste punten: Tom Furstenberg.
Met een verloren partij tegen Tammo Hagedoorn en Geert van den Cruijsen
wist Tom toch met 7 punten (van de 9) het eindklassement te domineren.
Zoals al eerder geschreven heeft Mark de eerste en tweede avond gewonnen. De winnaar van de derde halfuursavond was Henk van Evert (op weerstandspunten).
Tom Furstenberg
Mark Viering
Hans de Nijs
Peter Loman
Gerard van Kalmthout
Ton van den Akker
Willem Berndsen
Tammo Hagedoorn
Geert van der Cruijsen

score
7
6
5½
5½
5
5
5
4½
4½

aantal
9
6
6
9
9
9
9
6
6

weerstand
12½
8½
6½
15½
15
14
13
10½
10½

Een volledige lijst met alle deelnemers is te vinden op de web-site van ‘De
Vughtse Toren’.
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COMPETITIE SNELSCHAAK (interm)
Op 4 januari werd het gebruikelijke nieuwjaartoernooi snelschaak gehouden. Hierbij werden in totaal 8 partijen gespeeld. Met een terechte winnaar
met 8 uit 8, won Marc de eerste plaats. Henk verloor alleen tegen Marc,
maar kon daardoor Marc niet meer weerhouden van de toernooi overwinning. Plaats 3 bleek een strijd om weerstandspunten.
De einduitslag kun je hieronder raadplegen:
Plaats
Deelenemer
Sco WP
re
1.
Marc Viering
8.0 37.0
2.
Henk van Evert
7.0 36.0
3.
Tammo Hagedoorn
5.0 39.5
Peter Loman
5.0 38.5
Paul Schippers
5.0 37.5
Tom Furstenberg
5.0 32.0
Gerard van Kalmthout 5.0 23.5
8.
Ton v/d Akker
4.0 40.5
Wim Berndsen
4.0 33.5
Jan Stroeken
4.0 30.5
Sije Zeldenrust
4.0 30.0
Jaimy Verbeet
4.0 26.0
13.
Bart van den Krogt
3.5 35.5
Geert v/d Cruisen
3.5 30.0
15.
Ton van Roon
3.0 31.5
Bouwe den Ouden
3.0 27.5
Frank Donders
3.0 27.0
18.
Alex Lalahatu
2.5 27.5
19.
Ria Samuels
1.5 24.5
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SB

PS

37.00
28.00
19.50
18.50
18.50
16.75
13.00
15.50
11.50
10.25
9.00
7.25
13.00
9.75
9.00
7.25
5.25
4.00
1.50

36.0
31.0
22.0
23.0
25.0
19.0
17.0
23.0
23.0
18.0
15.0
14.0
20.5
16.5
15.0
10.0
12.0
13.0
7.0

OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP voor clubteams in Veldhoven
Zondag 25 mei 2014, verslag Wim Viering
De Vughtse Toren heeft in de B-groep van het Open Brabants snelschaakkampioenschap voor clubteams een uitstekende derde plaats bereikt. Na
een spannende finale kwam ons team, bestaande uit Henk van Evert, Geert
van de Cruijsen en Marc en Wim Viering, net een halfje te kort achter de
teams van De Kempion en De Rochade. De A-groep werd een prooi voor het
team van Stukkenjagers 2.
Het toernooi werd zaterdag 25 mei gespeeld in Veldhoven en stond mede
onder leiding van “onze” wedstrijdleider Ton van Roon. Misschien hebben
we Ton met onze moeizame start een beetje teleurgesteld, maar na de pauze wisten we gelukkig nog het een en ander te repareren.
Bij het ingaan van de laatste ronde stonden we zelfs aan kop in de B-groep.
Na een nederlaag tegen Eindhoven 1 wachtte ons echter de derde plaats.
Het succes van ons team kwam voor een groot deel voor rekening van Marc
aan het tweede bord (6 uit 11) en Henk aan het derde bord (8 punten). Wim
en Geert hadden het aanzienlijk moeilijker. Wim mocht de klappen op het
eerste bord opvangen (4 ½ punt) en Geert (3 punten) had hier en daar wat
tijd te kort om de genadeklap uit te delen.
Het toernooi werd verspeeld met de A-teams en de B-teams in een groep,
hetgeen uiteraard voor- en nadelen heeft. Het nadeel is natuurlijk dat de
eindstand per groep een vertekend beeld kan geven, omdat je niet tegen al
je concurrenten hebt gespeeld.
Daar staat dan de charme tegenover dat je ook spelers kunt treffen met een
ELO van 2200 of hoger. Dat is natuurlijk heel leuk, al betekent het dat je af
en toe ook kanonnenvoer kunt zijn (bijv. 0-4 tegen kampioen Stukkenjagers).
Al met al een geslaagd en gezellig toernooi en met het plan het volgend jaar
nog beter te doen!
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TOERNOOIEN
Berti Brandwijk Seniorentoernooi / Veteranenkampioenschap van de NBSB
3e donderdag in november, al 28 jaar een begrip op de Brabantse schaakkalender.
Ook dit jaar wisten 54 schakers van 50 jaar en ouder de weg naar Vught
weer te vinden.
Wat opvalt is dat het aantal deelnemers elk jaar ongeveer gelijk blijft, maar
dat het aantal Senioren steeds kleiner wordt en dat het aantal Veteranen
groeit! We worden blijkbaar met z’n allen steeds ouder, terwijl er van de
onderkant relatief weinig “jongeren” aansluiten.
Als dat zo door gaat hebben we over een paar jaar alleen nog maar veteranen. Of moeten we de leeftijdsgrens voor veteranen, net als bij de FIDE,
misschien opschuiven naar 65 jaar?
Wij zullen dit punt op de Algemene Leden Vergadering van de NBSB ter discussie stellen.
Het Seniorentoernooi werd met 7 uit 7 een relatief eenvoudige overwinning
voor de met een rating van 2079 als 1e geplaatste Pim Ydo uit Utrecht. De 2e
plaats was voor Geert van der Cruijsen (1776) van de organiserende vereniging De Vughtse Toren, terwijl de 3e plaats werd opgeëist door Ernest van
Moorsel (1732) van de Drie Torens uit Tilburg.
Ook in het veteranenkampioenschap was de eindoverwinning afgetekend.
Met 7 uit 7 liet Pierre Smeets (2029) van HMC uit Den Bosch er geen twijfel
over bestaan wie aan het einde van het kampioenschap de Siem van der
Linden wisselbeker in ontvangst mocht nemen en zich in 2013 NBSB Veteranenkampioen mocht noemen.
De 2e plaats was met 5,5 uit 7 voor Ton Snoeren (1879) van de Kentering
uit Rosmalen en de 3e plaats was ook met 5,5 uit 7, maar met iets minder
weerstandspunten, voor Charles Kuijpers (1985) van De Pion uit Roosendaal.
Beste speler van De Vughtse Toren was met 4 uit 7 Paul Schippers op de 92
plaats.
Café schaaktoernooi
[ zie voor verslag en resultaten pagina 6 ]
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Talentenveiling
Op 27 september wordt er achter ‘De Vughtse Toren’ of in de Lambertuskerk
een talentenveiling gehouden. De opbrengst komt ten goede van het
restauratiefonds van de kerk.
Op de veiling worden naast spullen, boeken en antiquiteiten ook ‘talenten’
geveild.
Zo biedt een sportman zijn talent aan voor specifieke sportlessen; een musicus
een aantal pianolessen, een golver golfclinics enz.
De schaakvereniging wil aan belangstellenden een aantal schaakinstructies
(bv. 10 lessen) ter veiling aanbieden.
Voor beginners, gevorderden, jongens, meisjes, vaders, moeders, opa’s en
oma’s.
Kortom, wie maar er maar voor te interesseren valt.
De gedachten gaan uit dit te organiseren in ‘De Rode Rik’, waar elke
dinsdagmiddag toch al een bridge- en schaakinloop is.
Wie denkt of doet eraan mee?
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'Avontuur van een lezer',
… zo begon Lodewijk Prins zijn rubriek in Het Parool met deze partij.
Tom Fürstenberg (wit) – G. Olie [analyse: Lodewijk Prins]

1954

1. d4 e6 2. Nf3 d5 3. Nc3
Onze hedendaagse 'theorie' is nog star genoeg om het belemmeren van de
pion c2 in zijn taak invloed op het centrum te oefenen af te keuren. Men kan
het daarmee eens zijn of niet, zeker is dat zwart nu zelf de plaatsen van de
spanningen had kunnen kiezen, en wel met 3. ... c5 want 4. e4, cd4;, Pd4;,
Lb4 zou wit daarentegen weinig baten.
Het is zwarts volledige passiviteit die wit de vrij hand laat. Niet dat een
solide passiviteit gemakkelijk te weerleggen is, maar remise als hoogste
doel heeft in de practijk zelden succes.
3. … Nf6 4. Bg5 Be7 5. Qd3 Nbd7
In plaats daarvan drong 5. ... c5 zich sterker op dan ooit.
6. e4
Enigszins voorbarig werpt wit zich in de voorhoede. Eerst 8. 0-0-0 was
aangewezen, dan pas e4, ook na 6. ... c5.
6. … dxe4 7. Nxe4 Nxe4 8. Bxe7 Qxe7 9. Qxe4 c6
Nog meer lijdelijkheid. Het is niet duidelijk waarom zwart zich van 9. ...
Db4+ laat afschrikken. Zelfs al hij na 9. ...Db4+ 10. Pd2 niet op b2 wil slaan –
en waarom eigenlijk niet? - stond hem altijd nog 9. ...Db4, 10. Pd2 c5 ten
dienste.
10. Bd3
Desnoods gereed tot Ke2 is wit al beter opgewassen tegen het gevaar van
Db4+ en Dxb2.
10. … Nf6 11. Qe2 Nd5 12. g3
In dit stadium is het gevaar van Db4+ geweken, zie 12. ... Db4+ 13. c3 Pxc3?
14. a3 en wit wint omdat op 14. ... Db3 15. Lc4 en op 14. ... Da5 Dd2 zou
volgen. Zwart moet dus blijven sukkelen met zijn emancipatie, althans die
van zijn loper.
12. … O-O 13. c3
Wit staat buitengewoon comfortabel opgesteld. Verloren was zwart
misschien niet, bijvoorbeeld 13. ... c5, maar door het cordon voor zijn
koning te gaan ondermijnen brengt hij de problemen een stapje verder in
de gevarenzone.
13. … f6 14. O-O-O Bd7 15. Qc2 f5
15. ... h6 dan 16. Lh7+ Kh8 17.Ph4, respectievelijk 15. ... g6 16. h4, enz.
16. h4
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Begin van een vernuftig zo al niet geheel effectief plan. Men zou veeleer
methodisch verdubbeling van de torens op de e-lijn hebben verwacht.
16. … c5
17. dxc5 Qxc5 18. Rh2 Rac8
Het was beter deze toren op e8 en juist de loper op c8 te posteren.
19. h5 Bc6 20. Qe2 Bd7 21. Ne5 Be8
Diagram na: 21. …. Be8
22. Ng6
Ziedaar waarop wit heeft aangestuurd:
tegen 22. ... hg6 een aardig dame-offer, t.z.
23. Dxe6+ Lf7 24.hxg6 Lxe6 25. Tdh1 en
mat. Toch had het effect van 22. Pg6 slechts
een twijfelachtige pluspion behoeven te zijn.
22. … Rf6 23. Bxf5
Dreigt Lxe6+ en Txd5, of direkt Txd5
23. … Bf7 24. Rxd5
Een ander antwoord dan 25. ... exd5 kwam hiertegen niet in aanmerking.
Wit zou dan met 25. Lxc8 weliswaar vrij overtuigend in het voordeel zijn
gebleven, maar zich nog inspanningen genoeg hebben moeten getroosten,
bijvoorbeeld 25. ... exd5 26. Lxc8 hxg6 (25. ... d4 dan 26. De7) 27. Le6+ Lf7
28. Lxf7+ Txf7 enz.
24. … Qxd5 25. Ne7+ 1-0

Onze sponsoren
De redactie vraagt graag jullie aandacht voor onze bereidwillige
sponsoren die steeds weer willen adverteren in ons clubblad.
Zonder hun ondersteuning was er geen clubblad mogelijk.
Wees er van overtuigd dat bij elke adverteerder één of meerdere
leden van onze vereniging reeds positieve ervaringen genoot van
hun diensten of producten.
Dus, ben je toe aan schilderwerk, een andere fiets, massage,
drukwerk, kleding of een nieuwe auto…, in dit clubblad vind je
instanties, die je van dienst kunnen zijn.
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Offeren op g6 (wit) of op g3 (zwart)
Een stukoffer op g6 (of op g3 voor zwart) kan verschillende doelen dienen.
Soms kan het de koningstelling van de tegenstander ernstig verzwakken,
een andere keer kan het de opening van een lijn dienen, (de f of h-lijn), of
het open gooien van de a-h diagonaal richting koningsstelling.
Het offer moet goed zijn voorbereid anders betekent het domweg een
kwaliteitsaanbod en misschien zelfs een aanbod van bevrijdende lijnen ten
gunste van de tegenstander.
Hieronder een 3-tal voorbeelden waar je zelf een beslissing moet nemen.
<< Probleem A
Wit is aan zet en speelt: 1. Lxg6
Is dit een juist besluit ?

Probleem B >>
Zwart is aan zet en speelt: 1. …. Pxg3
met daarna: 2. fxg3 Lxg3
Was dit een goede beslissing voor zwart ?

<< Probleem C
Zou 1. Lxg6 een goede beslissing zijn ?
[Op pagina 35 vind je een nadere toelichting waarom wel, of juist niet….]
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Correspondentieschaak ~ … dat waren nog eens tijden…!
Correspondentieschaak is bijna net zo oud als het schaakspel zelf.
In tijden dat fysieke verplaatsingen nog ingewikkelde en tijdrovende
ondernemingen waren, was het doorgeven van alleen de schaakzetten een
uitkomst.
Er zijn dan ook berichten, dat al in de 9e eeuw de Byzantijnse keizer
Nikephoros I en de Kalief van Bagdad tegen elkaar per correspondentie
schaakten.
In de 17e eeuw gebruikten Venetiaanse en Kroatische kooplieden
handelsboten om onderling zetten uit te wisselen.
De oudste correspondentiepartij per reguliere post stamt van Nederlandse
bodem. Een naar Duitsland geëmigreerde Fransman, die als luitenantgeneraal in Nederlandse krijgsdienst was, Friedrich Wilhelm von Mauvillon,
speelde vanuit Den Haag in 1804 drie partijen tegen een van zijn officieren
in Breda. Friedrich bewaarde de notaties en publiceerde deze schaakcorrespondentie ruim 23 jaar later.
Ook in het begin van deze eeuw kende de schaakwereld een typisch
fenomeen van correspondentie-schaak: het afgeven van zetten per giroafschrijving.
Je maakte een symbolisch bedrag over, [bv. fl. 0,01] en bij de toelichting gaf
je je schaakzet af. Girale post was gratis en de post kwam (toen nog) 2x
daags. Uit onze vereniging herinnert Gijs van Mourik zich nog de heftige
verontwaardiging bij zijn grootvader nadat van overheidswege werd
besloten de post nog slechts 1x per dag te bezorgen. Hij pikte dit niet en
ondernam actie. Met een vlammend betoog en een heftige correspondentie
met de Directeur-Generaal van de Nederlandsche Posterijen kreeg hij het
voor mekaar dat de bezorg-frequentie overeind bleef. Alleen de bezorgfrequentie op zaterdag werd teruggebracht naar 1x per dag; enkel in de
ochtend zou nog post worden bezorgd.
Heden kennen we deze vorm van schaken eigenlijk niet meer. Een afgeleide
daarvan is het schaken per computer. De schaakbond, maar ook diverse
computer-applicaties (apps) bieden schaakprogramma’s aan, waarbij je
naar rating, leeftijd of omgeving een schaakmaat kunt uitnodigen -of krijgt
toegewezen-, voor een partij schaak. Sommige apps gaan wereldwijd zodat
je met meest vreemde vrienden uit alle hoeken van de aardbol op elk
moment van de dag (of nacht) aan de ‘schaak’ komt.
Redactie / Gijs van Mourik
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‘De Vughtse Toren’ krijgt een straatschaakspel !
Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ heeft beslag weten te leggen op een
gebruikt straatschaakspel.
Weliswaar gebruikt, maar toch; de schaakstukken zijn afkomstig van het
stadsparkje ‘Vughterdriehoek’ nabij het Tilmanshofje (zijstraat Parklaan) in
’s-Hertogenbosch.
Het spel is daar onlangs voorzien van gloednieuwe stukken en wordt
gespeeld op een verhardingsvlak van 32 witte en 32 zwarte tegels van
40x40 cm. Het schaak-tegelvlak ligt iets verdiept (voor een goed overzicht)
en aan weerszijden staat een bankje.
Op de vraag wat er met de oude stukken zou gebeuren was het antwoord
dat deze de bestemming ‘stort’ zouden krijgen.
Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’, altijd duurzaam denkend heeft de
bereidheid aangeboden zich over de gebruikte stukken te willen ontfermen.
Ze liggen nu in opslag.
Via de redactie van dit
clubblad geef ik jullie in
overweging…:
Kunnen we hier iets mee?
Zoja, hoe en waar regelen
we een straatvlak van 64
tegels 40x40 cm in Vught?
Zouden we de stukken ook
kunnen mobiliseren voor
bv. schaakevenementen,
demonstraties enz., ook
met behulp van een
alternatief schaakvlak (bv.
vloertegels)?
Laat je linkerhersenhelft de vrije loop en denk creatief mee met de
rechterhelft. Zo’n kans laten we toch niet lopen?
Oh ja, heeft iemand (tijdelijk) een ruimte beschikbaar om de stukken op te
slaan.
NB:
De stukken zijn duidelijk gebruikt; er is weliswaar goed onderscheid tussen
zwart en wit; maar voor het oog is een kleuren-update wellicht wenselijk.
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Wel of niet offeren op g6 of g3 [uitwerking] zie op pagina 32
Probleem A:
Offeren op g6 is een goed plan.
1. Lxg6 Te2; want slaan op g6 kost materiaal vanwege 2. Tfxd4.
2. Lxf7 Kg7; 3. Dg5+ 1-0
(een partij van Nimzowitsch – Spielmann, Hamburg 1910)
Probleem B:
Het offer op g3 is in deze situatie niet goed, omdat na:
1. …. Pxg3; 2. fxg3 Lxg3 wit met de koning 3. Ke2! speelt (slaan hoeft
immers niet) en op 3. …. Lxh2 dan bv. 4. Dg1 kan worden gespeeld. Dit
gebeurde in de partij van Pikler tegen Szekely in 1931, waarbij wit won.
Probleem C:
Ja..! Lxg6! Op 1. …. Dxg6 raakt zwart de dame kwijt met 2. Tg3. Maar wat
na 1. …. hxg6? Dan dringt wit binnen met 2. Te8. Dit dreigt mat op h8, wat
zwart alleen kan voorkomen door de dame te geven:
2. ….Kf7 3. Dh7+ Dg7 4. Te7+.
Wit wint zowel de dame als de partij:
4. …. Txe7 5.Txe7+ Kxe7 6. Dxg7+ Ke6 7. Dxg6+
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“Tartakowerismen”
Een groot schaakmeester deed eens de volgende uitspraak:
“Zeker de helft van alle schakers zullen zich herkennen in de drie
opeenvolgende stadia: de openingsfase waarin men hoopt de betere
stelling te verkrijgen; het middenspel, waar hij meent de betere stelling te
hebben; en het eindspel, waarin men beseft dat hij verloren staat…!”
Deze uitspraak kan niet anders zijn dan van iemand die het schaakspel weet
te relativeren. Zijn naam: Saviely Tartakower (1878-1956), een PoolsFranse grootmeester, die weliswaar van wereldklasse was, maar die het,
misschien juist door de afstand die hij nam, nooit tot een match voor de
wereldtitel heeft kunnen brengen.
Tartakower stond bekend om zijn spirit, was een briljant causeur en de vele
gevatte opmerkingen die zijn lippen verlieten, werden al gauw tot
‘tartakowerismen’ beschouwd.
Een uitspraak als:
“het is altijd beter je tegenstanders’ stukken te offeren”
is een eigen leven gaan leiden evenals de naam van de door hem
ontwikkelde b4-opening, de ‘Orang-Oetan’, welke in de schaakwereld
inmiddels volledig is ingeburgerd.
Voor ‘De Vughtse Toren’ kennen we hem vooral om dit laatste. Een
prominent lid, Bertie Branwijk, hanteerde stelselmatig deze door
Tartakower ontwikkelde opening.
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Programma seizoen 2014-2015
Wk

Dinsdag

Interne competitie Anders

35

26-aug

36

2-sep

cyclus 1 - 1

37

9-sep

cyclus 1 - 2

38

16-sep

cyclus 1 - 3

39

23-sep

cyclus 1 - 4

40

30-sep

cyclus 1 - 5

41

7-okt

cyclus 1 - 6

42

14-okt

cyclus 1 - 7

43

21-okt

44

28-okt

44

1-nov

45

4-nov

46

11-nov

47

18-nov

47

Vakantie / feestdagen

Jaarvergadering

1e ronde NBSB beker
1e ronde halfuurscompetitie

Herfstvakantie

1e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

Alternatieve schaakavond

2e ronde NBSB beker

20-nov

Seniorentoernooi

Donderdag!

47

22-nov

2e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

48

25-nov

cyclus 2 - 3

49

2-dec

cyclus 2 - 4

50

9-dec

cyclus 2 - 5

50

13-dec

3e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

51

16-dec

52

23-dec

Geen Schaken

Kerstvakantie

1

30-dec

Geen Schaken

Kerstvakantie

2

6-jan

3

13-jan

cyclus 2 - 7

4

20-jan

cyclus 2 - 8

5

27-jan

cyclus 3 - 1

6

3-feb

cyclus 3 - 2

6

7-feb

4e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

7

10-feb

2e ronde halfuurscompetitie

Halve finale NBSB beker

8

17-feb

Geen Schaken

Carnaval

9

24-feb

cyclus 3 - 3

10

3-mrt

cyclus 3 - 4
5e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

6e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

Snelschaak kampioenschap

Finale NBSB beker

cyclus 1 - 8
cyclus 2 - 1
cyclus 2 - 2

cyclus 2 - 6

Nieuwjaarstoernooi

10

7-mrt

11

10-mrt

cyclus 3 - 5

12

17-mrt

cyclus 3 - 6

12

21-mrt

13

24-mrt

14

31-mrt

Kwartfinale NBSB beker

cyclus 3 - 7
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15

7-apr

cyclus 3 - 8

15

11-apr

16

14-apr

cyclus 4 - 1

17

21-apr

cyclus 4 - 2

18

28-apr

cyclus 4 - 3

19

5-mei

20

12-mei

cyclus 4 - 4

21

19-mei

cyclus 4 - 5

22

26-mei

cyclus 4 - 6

23

2-jun

cyclus 4 - 7

24

9-jun

cyclus 4 - 8

25

16-jun

26

23-jun

24

27-jun

27

30-jun

Zomervakantie

28

7-jul

Zomervakantie

29

14-jul

Zomervakantie

30

21-jul

Zomervakantie

31

28-jul

Zomervakantie

32

4-aug

Zomervakantie

33

11-aug

Zomervakantie

34

18-aug

Zomervakantie

35

25-aug

7e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

3e ronde halfuurscompetitie

Meivakantie

Tweetallentoernooi
Café schaaktoernooi

Jaarvergadering

Zaterdag!

Zomervakantie

Externe competitie (meestal op zaterdag 13.00 uur) NBSB *]:
Zaterdag
1 november
2014
1e ronde
Zaterdag 22 november
2014
2e ronde
Zaterdag 13 december
2014
3e ronde
Zaterdag
7 februari
2015
4e ronde
Zaterdag
7 maart
2015
5e ronde
Zaterdag 21 maart
2015
6e ronde
Zaterdag 11 april
2015
7e ronde
*] uit/thuis-agenda nog niet bekend.
Toernooiagenda
Donderdag 20 november
Dinsdag
6 januari
Dinsdag
16 juni
Zaterdag 27 juni

2014
2015
2015
2015

Sen.-toernooi ‘Berti Brandwijk’
Nieuwjaarstoernooi
Tweetallentoernooi
Café schaaktoernooi

Jaarvergadering / algemene ledenvergadering
Dinsdag
25 augustus
Jaarvergadering / start seizoen 2015-2016
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Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’
44e Jaargang nr. 1

Zomer 2014

Voorzitter:

Ton van Roon
a.van.roon@planet.nl

073 - 6566415
06 - 46345997

Secretaris:

Frits Akkermans
fritsakkermans@kpnplanet.nl

0411 - 641595
06 - 22611517

Penningmeester:

Henk van Evert,
h.vanevert@kpnmail.nl

073 - 6426757

Wedstrijdleider:

Peter Loman
peter.loman@atos.net

06-10905622

Webmaster:

Sije Zeldenrust
s.zeldenrust@home.nl

073 - 6567595
06 - 21341312

Clubblad:

Frank Donders,
frankenriadonders@gmail.com

073 - 6566990

Internet:

www.devughtsetoren.nl

Ereleden:

Jan van Oeffelen
Kees Machielsen
Harry van Sterkenburg
Theo Jansen

Teamleiders externe competitie:
- 1e team
Marc Viering

073 - 6570539
06 - 20576445
073 - 6567595
06 - 21341312
073 - 6563211

- 2e team

Sije Zeldenrust

- 3e team

Ria Samuels

Clublokaal:

Zaal café Van Berkel
Vlasmeersestraat 97,

Speelavond:

dinsdag van 20.15 - 00.15 uur.

Gironummer:

NL13.INGB.000.269.40.58
Penningmeester ‘De Vughtse Toren’
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Vught

073 - 6560862
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