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Schaakvereniging

“De Vughtse Toren”
wenst u

Prettige feestdagen
toe
met veel schaakplezier
en een hoogwaardig
schaakseizoen in goede gezondheid
~
Tevens nodigt het bestuur u uit voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst met toernooi

Op dinsdag 7 januari 2014

Verrassende prijzen !!
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Van de Veurzitter
Toen Wolter bekent maakte om na 14 jaar als voorzitter te stoppen, werd
mij gevraagd om het stokje, of moet ik zeggen het hamertje, van hem
over te nemen. Ik ben nu bijna 23 jaar lid van De Vughtse Toren en ik
heb twee voorzitters mee gemaakt: Harry van Sterkenburg en Wolter de
Vries. En nu mag ik dat overnemen?
Mmmmmmm, geen eenvoudige opgave.
Kijk, als wedstrijdleider heb je een duidelijk omschreven taak. Je maakt
een indeling, schakers winnen, verliezen of spelen gelijk en vervolgens
maak je een stand op, op basis waarvan sommigen promoveren en anderen degraderen. Lekker digitaal, lekker duidelijk.
Maar wat is nu de rol van een voorzitter?
Even Wikipedia er op nageslagen.
Een voorzitter of voorzitster (ook wel preses, praeses,rector of president)
is de leider van een organisatie, variërend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en zelfs staten.
De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Hij leidt ook andere vergaderingen, zoals plenaire vergaderingen.
Oke………… Ik weet niet of het er nu duidelijker op geworden is.
Goed, de voorzitter leidt de jaarvergadering dat begrijp ik, maar wat nog
meer? De penningmeester, secretaris, wedstrijdleider, clubredacteur en
de teamleiders werken autonoom en doen hun job meer dan goed, daar
hoef je niet veel richting aan te geven. En lintjes doorknippen doet een
voorzitter van de VT ook niet.
Vertwijfeld plof ik met een goed glas whisky op de bank en kijk even naar
een nietszeggend TV programma. Dan valt mijn oog op de krantenbak.
Daar ligt een uitgave van ons clubblad.
Ik pak het boekje en sla de eerste bladzijde open. Er gaat een lichte
schok door mij heen. Ineens weet ik het. De wellicht zwaarste taak van
de voorzitter van de VT is het schrijven van het voorwoord in ons clubblad. Ik moet er niet aan denken, waar moet ik het toch elke keer over
hebben? Ik heb werkelijk geen idee!
Hoe dan ook, deze keer kan ik volstaan met u oprecht hele fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2014 te wensen. Laten we er weer
een mooi seizoen van maken.
Ton
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Bruiloft, feest of 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
Het herfstnummer (het is nog net herfst) ligt gereed. We moesten lang
wachten, maar de externe competitie begon dit jaar wat laat en er moet
natuurlijk wat nieuws te vertellen zijn.
En wat heet nieuws…!
Het 3e team van ‘De Vughtse Toren’ prijkt na twee externe wedstrijden
helemaal los bovenaan. Wonnen ze thuis al met duidelijke cijfers, de
winst tijdens 2e wedstrijd in Tilburg moest zwaar worden bevochten.
Iets langer geleden tijdens de Algemene Ledenvergadering vond een
bestuurswisseling plaats. Voorzitter Wolter de Vries zou de voorzittershamer overhandigen aan zijn opvolger Ton van Roon. Gelukkig was de
hamer zoek, want de kersverse nieuwe voorzitter was nog met vakantie.
Toch had Ton een memorabel ‘woord’ over voor Wolter die bij monde
van Henk tijdens de ALV werd overgebracht.
In dit nummer een woordelijke weerslag hiervan.
De redactie blijft steeds op zoek naar spectaculaire partijen; en zodra er
een gesignaleerd wordt willen we die geanalyseerd en wel plaatsen. Ook
in dit nummer enkele juweeltjes.
In dit nummer is een zeer uitgebreide, maar een voor ieder toegankelijke
analyse opgenomen van een partij van Geert van der Cruijsen. Een aanrader, waar je wel even voor moet gaan zitten.
In dit nummer ook een niet al te eenvoudige eindspelstudie waar je je
eindspel-kennis op uit kunt testen. Misschien dat we die samen een keer
tijdens een alternatieve clubavond op kunnen gaan lossen.
Verder verheugen wij ons dat Ton van den Akker weer als lid is toegetreden tot ‘De Vughtse Toren’, want, laten we eerlijk wezen; wat moet
een clubblad zonder zijn haarscherpe analyses over het randgebeuren
van de schaakwereld.
Ondertussen heeft zich ook het Berti Brandwijk Seniorentoernooi voltrokken met weer nieuwe gezichten en enkele verschuivingen in de top.
Tegelijkertijd speelde zich ook het Brabants Veteranenkampioenschap af
in de volle en vergrootte zaal van Van Berkel.
Beide toernooien verliepen succesvol en naar ieders tevredenheid.
Redactie
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Ode aan een voorzitter,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het begin van dit schaakseizoen vond een bestuurswisseling plaats.
Voorzitter Wolter de Vries zou, na 14 jaar voorzitterschap, zijn voorzittershamer overhandigen aan diens opvolger Ton van Roon.
Gelukkig was de hamer zoek, want de kersverse nieuwe voorzitter was
nog met vakantie.
Toch had Ton een memorabel ‘woord’ over voor Wolter die bij monde
van Henk tijdens de ALV werd overgebracht.
“ Beste Wolter,
Als ik naar jou kijk dan zie ik je als schaker, als voorzitter en als
mens.
Laat ik met het eerste beginnen.
Ik zie een schaker met een rating van rond de 1650. Je doet aardig
mee in de interne competitie van De Vughtse Toren. Je speelt beter
dan ik, maar laten we eerlijk zijn, landelijk stelt het niet echt veel
voor. Maar dat maakt jou niet zoveel uit. Je bent een liefhebber van
het spelletje. Je verliest liever een spannende interessante partij
dan dat je een saaie partij wint.
Je probeert ook mensen voor het spel te enthousiasmeren, bijvoorbeeld je eigen kinderen.
Maar toen je ergens in augustus tegen je dochter zei dat het seizoen
weer bijna ging beginnen kreeg je als antwoord: “Maar pappa, het is
jouw hobby, niet de mijne”. Dan sta je als vader en als schaker weer
met twee benen op de grond. Niet iedereen vind schaken leuk.
Maar jij bent het spel trouw gebleven. Beste Wolter, hartelijk dank
voor de wijze waarop je met het schaken om bent gegaan. Blijf de
schaker die je bent, dan is het goed.
Als ik naar jou kijk als voorzitter dan valt mij op dat je zelden opvalt.
Je ziet wel eens van die bestuurders die altijd het hoogste woord
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hebben. Zichzelf graag horen praten. Waarbij er niets in de vereniging passeert zonder dat zij zich ermee hebben bemoeid. Maar niet
bij Wolter.
Wolter laat de penningmeester zijn werk doen, laat de secretaris
zijn werk doen, laat de wedstrijdleider zijn werk doen, stimuleert en
complimenteert de redacteur van ons clubblad, enz. enz. Maar als het
nodig is, dan neemt hij zijn rol als voorzitter serieus.
Het mooiste voorbeeld is de wijze waarop je onze vereniging door
een moeilijke periode heb geloodst toen wij bij het Gereghthof weg
moesten. Je hebt alle mogelijke opties onderzocht. De zaak goed
voorbereid en tijdens een extra ledenvergadering aan de leden de
voor- en nadelen van elke optie voorgelegd. Je hebt consensus weten
te bereiken. De leden een optie laten kiezen waar uiteindelijk iedereen zich in kon vinden. Mijn compliment hoe je dat hebt aangepakt.
En nu ga je als voorzitter stoppen! Een heel gemis. Maar je hebt door
laten schemeren dat als je over een paar jaar met pensioen bent, je
het jeugdschaken misschien weer nieuw leven in wilt gaan blazen.
Daar houd ik me dan maar aan vast. Beste Wolter, hartelijk dank voor
de wijze waarop je de vereniging hebt geleid. Blijf de vereniging
trouw, dan is het goed.
Tot slot kijk ik naar jou als mens. Ik zie een intelligente man met het
hart op de juiste plaats.
Meestal gemoedelijk maar ook zakelijk als het moet, maar altijd integer. De manier waarop jij met mensen omgaat, spreekt mij enorm
aan. Ik ken eigenlijk niemand die zich negatief over jou uitlaat en dat
is misschien wel het grootste compliment. Volgens mij moet je heel
erg je best doen om met jou ruzie te krijgen.
Beste Wolter, hartelijk dank voor de mens die je bent. Blijf wie je
bent, dan is het goed. “
Ton
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Voorzitter SV De Vughtse Toren benoemd tot Fide Arbiter
Tijdens het Fide congres, gehouden van 30-09 t/m 10-10-2013 in Tallin, Estland, is
Ton van Roon benoemd tot Fide Arbiter.
Fide Arbiter, zullen sommigen denken, wat is dat?
Fide Arbiter wordt je niet zomaar, daar gaat een lange weg van opleidingen en stage
lopen aan vooraf. Hieronder een korte uitleg.
Het is ongeveer 20 jaar geleden dat Ton samen met Sije Zeldenrust heeft deelgenomen aan een cursus Scheidsrechter A.
De cursus bestond uit:
- FIDE-reglement/spelregels
- FIDE-reglement/wedstrijdregels
- FIDE-reglement, aanhangsels rapid en snelschaak
- KNSB-competitiereglement en bekerreglement
- Schriftelijk examen
Tijdens het examen mocht je het reglement bij de hand hebben, een makkie zou je
denken.
Niets was minder waar. Je kreeg een aantal bijzondere situaties voorgelegd met de
vraag hoe jij als scheidsrechter zou reageren. Zowel Sije als Ton waren blij met voldoende!
Waar Sije stopte ging Ton door. Hij nam deel aan de cursus Indelingsdeskundige A.
De cursus bestond uit:
- Zwitsers systeem op Weerstandspunten
- Bergertabellen
- Tie-breaksystemen (waaronder WP en SB)
- Clubsystemen (Keizer, etc.)
- Systeem Amsterdam
- Simultaans
- Schriftelijk examen
Tijdens het examen moest je o.a. handmatig een Zwitsers toernooi in kunnen delen.
Als je Scheidsrechter A + Indelingsdeskundige A met goed gevolg had afgesloten,
dan kreeg je het diploma Wedstrijdleider A.
Wedstrijdleider B
Om in aanmerking te komen voor de titel Wedstrijdleider B, moest je na het behalen
van het diploma Wedstrijdleider A een aantal stages lopen. Ton heeft o.a. stage gelopen tijdens twee wedstrijden uit de KNSB competitie en tijdens het NK snelschaken
voor de jeugd.De volgende stap is de opleiding tot Nationaal Arbiter.
De opleiding bestond uit:
- Herhaling Scheidsrechter A
- Leiden en arbitreren van alle soorten (evt. internationale) wedstrijden
- Aanhangsels voor visueel gehandicapten en afbreken
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- FIDE- en KNSB-ratingreglement
- FIDE-titelreglement
- Herhaling Indelingsdeskundige A
- Zwitsers systeem op Weerstandspunten
- Beslissen welke vorm van Zwitsers gewenst is
- Zeldzamer systemen (Scheveningen, Hutton)
- Simultaans
- Ratingsystemen
- Schriftelijk examen
Het examen was een combinatie van de examens Scheidsrechter A en Indelingsdeskundige A, uitgebreid met vragen over het Rating- en Titelreglement. Met name de
laatste twee waren behoorlijk pittig.
Hier hield Ton het voorlopig voor gezien. Hij ging het geleerde in de praktijk brengen.
Zo was Ton ondermeer 11 jaar competitieleider van de NBSB, organiseerde hij een
aantal jaren het Brabants Kampioenschap, was hij hoofdwedstrijdleider van het NK
snelschaken voor clubteams en had zitting in de scheidsrechterscommissie van de
KNSB.
Maar drie jaar geleden kroop het bloed waar het niet gaan kon. De behoefte om grote Internationale toernooien te mogen leiden werd steeds groter. Dan toch maar de
volgende stap proberen te maken.
FIDE Arbiter
Om in aanmerking te komen voor de titel Fide Arbiter, heb je na het behalen van het
diploma Nationaal Arbiter 3 stages nodig uit toernooien / kampioenschappen die zijn
aangemeld bij de Wereldschaakbond FIDE. Daarnaast moet je een FIDE-seminar
met succes afleggen.
In het seizoen 2011-2012 heeft Ton 5 wedstrijden uit de Meesterklasse van de Nederlandse competitie geleid (5 wedstrijden geldt als 1 stage).
In de zomer van 2012 heeft hij stage gelopen tijdens het NK Veteranen in Oosterbeek en tijdens het Belgisch Kampioenschap in Lommel (B).
De laatste horde was het Fide Seminar.
Het probleem is dat dit Seminar pas één keer in Nederland is gehouden. En om nu
even naar Lima in Peru of iets dergelijks te gaan, dat ging toch wel wat ver.
Gelukkig werd in het voorjaar van 2013 het Seminar via Internet georganiseerd.
De inhoud van het Seminar was ongeveer gelijk aan de opleiding tot Nationaal Arbiter, met het verschil, dat de norm voor het examen veel hoger ligt. Je moet namelijk
minimaal een score van 80% behalen. Het mag duidelijk zijn, het is Ton gelukt!
De scheidsrechterscommissie van de Fide beoordeelt vervolgens alle resultaten
waarna tijdens een Fide Congres de titel wordt bekrachtigd.
En nu nog Internationaal Arbiter? Wie weet. De eerste aanvragen om stage te lopen
bij grote internationale toernooien zijn de deur al uit.
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Externe competitie - partijanalyse
Tijdens de eerste competitieronde werd naast mij aan het vierde bord
van Vughtse Toren 2 - Oude Toren 1 een boeiende partij gespeeld.
Stef v. Dielen
Bonny Strik
1. d4
d5
2. c4
e5
3. de5: d4
4. e3?
....

Ld3 houdt het voorlopig.

16. ….

f5?

Pf6! wint meteen bv. ef6: The8.

Hier moet Pf3 gespeeld worden.

4. ....
Lb4+
5. Ld2
de3:
6. Da4+? ....
Gewoon fe3: Dh4+ g3 De4 Pf3
Ld2:+ Pbd2: De3:+ is beter.

6. ....
7. fe3:

Pc6
....

Na Lb4: komt ef2:+ Kf2: Dh4+ g3
Dd4+ Ke1 (Kg2 Db2:+) De4+ Kf2
Dh1:

7. ....
8. Kd1

Dh4+
....

Beter is Ke2 Lg4+ Pf3.

8. ….
9. Pf3
10. gf3:

Lg4+
Lf3:+
0-0-0?
....

Want hier had wit met Ke2 het
nadeel kunnen beperken.

11. ....
12. Pd2:
13. Le2
14. Dc2

Ld2:
Df2!
De3:
Pd4?

De computer geeft hier Pf6 ef6:
The8 met groot voordeel, maar zie
dat maar te vinden…

15. De4
16. b4?

Pe7
Pg6
Dh2:
Pe2:

Het blijft gewonnen voor zwart,
maar Pe5: gevolgd door The8 wint
sneller.

Beter Df2 Le2 Ld2:+ Pd2: 0-0-0.

11. a3?

17. Dd3
18. Ta2
19. Tf1
20. De3

Df2
…. [zie diagram]

21. De2:
22. Te1
23. Df2
24. De1:
25. Ke1:
26. Tc2
27. a4
28. Ke2

De5:
The8
De1:+
Te1:+
Pe5
Td3
Pf3:+
Td2:+

Na gedwongen afruil rest een
eindspel met 3 vrijpionnen voor
zwart.
Wit geeft op !

Jan Plasman.
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Externe competitie 1e ronde - 3 x thuis
Zo, de 1e externe competitiedag achter onze kiezen en ieder heeft daar
zo zijn eigen (na)smaak aan overgehouden.
Wat natuurlijk opvalt is dat het 3e team verreweg het beste uit de bus
kwam tegen Rochade II uit Tilburg. Zij wonnen met maar liefst 5 tegen 3.
En dat terwijl Jaimy op bord 1 voor ’t eerst met voorsprong in kwaliteit
toch remise af moest geven. Een snelle Berti Brandwijk-opening op het
bord van Peter bracht het eerste punt binnen. Daarna volgden anderen.
Minder ging het bij 2e team. Het had misschien gelijk kunnen komen als
op het bord van Sije geen telfout werd gemaakt; daardoor kon de ander
net één zet eerder promoveren, hetgeen tot verlies leidde. Spectaculair
in deze groep was de partij van Stef van Dielen. Deze partij wordt nog
nader onder de loep genomen en is op de vorige pagina weergegeven
met een korte analyse van de wedstrijdleider.
Zéér spannend werd het in het 1e team waar menigeen het zwaar te verduren kreeg. Tegen het eind der de kloktijden rolden er nog juist 3 remises uit; zodat de punten gelijkelijk (?) konden worden verdeeld.
De foto van de partij van Evelina spreekt boekdelen. Zij presteerde het
om uit een schier kansloze positie (volgens omstanders) toch een remise
te putten.
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Je kunt beter winnen
Uiteraard heeft u het ook gelezen.
Opnieuw een vechtpartij bij het schaken!!
Langzaamaan lijkt deze denksport over te gaan in een vechtsport.
Er is een parallel te trekken met het voetbal. Deze meer fysieke teamsport staat volgens de spelregels veel niet toe, maar lijkt de meest primitieve elementen in de mens los te maken zodra er een grens wordt overschreden die door een speler niet wordt geaccepteerd. Zo heeft onlangs
een vroegere goalgetter van AJAX het opnieuw in zijn hoofd gehaald om
een tegenstander te gaan bijten. Kennelijk wordt hij door de meest primitieve gevoelens overmand zodra zijn directe tegenstander hem de baas
is.
Bij het schaken komt het ook voor maar dan is het meer “ het verdriet
van een verlies” de reden om de onmacht kwijt te raken de achtergrond
voor buitenissige, zo niet buitensporige, gedragingen.
Ik kende spelers die na een verliespartij naar het toilet togen om daar
hartstochtelijk te grienen. Sommigen sluipen als een dief in de nacht uit
het speellokaal. Een enkeling verdrinkt zijn verdriet in een ordinaire
huiswijn en een mooie verloren wedstrijd in een Pomerol Lalande. Tja,
een Chateau Latour bewaar je alleen voor winstpartijen. Anderen slapen
niet voordat ze aan de hand van de notaties een winnende wending in
de partij weten te ontdekken. Misschien dat ze dan in hun dromen de
partij alsnog in winst weten om te zetten, maar wat wanneer ze dan opnieuw verliezen? ( Ik vermoed dat ze na het ontwaken hun verdriet op
het droge trekken om dexe opnieuw te verzuipen.)
Doordat ze het onderspit delven zijn ze plots van slag. Het gedrag wordt
onvoorspelbaar aangetast en de psyche blijkt geen constante factor
meer te zijn.
Thuis worden ze chagrijnig en het duurt even voor er van een normalisatie gesproken kan worden. Plannen worden gesmeed, zo heb ik me
laten vertellen, om de volgende tegenstander met zwaar materieel zodanig in de verdrukking te helpen dat ze om het einde van de partij zullen
smeken. Ze nemen papieren zakdoeken mee voor het geval de tegenstander wenend de hand zal schudden van de overwinnaar. ( Het is niet
duidelijk of de zakdoekjes voor de tegenstanders zijn om hun tranen te
deppen, of voor het afvegen van zijn hand na de winst )
Hoe het ook zij de onmacht over het verlies leidt tot rare gedragingen.
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Bij voetbal ontstaan er ook van die twijfelachtige zaken die amper eerlijk
genoemd kunnen worden. Zoals het ”versieren” van een strafschop. Dat
kan tot oneerlijke winst leiden. Kijk en dat aspect kennen we ook. Met de
komst van de steeds geavanceerdere apparaten is de verlokking voor de
zwakkere ook om handig gebruik te maken van de nieuwe technologie.
Kijk dat element is ineens weer in de picture bij de laatste berichtgeving.
Vorderingen van schakers kunnen wel eens berusten op het beter benutten van de technologie. We gaan even na of betrokkene nieuwe schaakboeken heeft aangeschaft en bestudeerd. Ook houden we in de gaten
hoe het zit met zijn stoelgang. Diarree telt niet mee. Bij bedenkingen
timmeren we er gewoon op!! Daar voelen we ons niet boven verheven.
Ton van den Akker

Bepaal de beste zet :

(oefeningen uit NRC van Herman Grooten)

.

Wit aan zet

wit aan zet

zwart aan zet

wit aan zet
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Daniel Thorn (Nuenen 1, ± 2050) – Geert van der Cruijsen (De
Vughtse toren 1, 1760)
De clubblad-redatie meende deze zeer gedegen en leerzame analyse van Geert in zijn geheel over te nemen; een mooie partij (met
herkenbare tekortkomingen …)
Het was voor ons de laatste wedstrijd in de externe competitie (‘12/’13 red.). Bij een
4-4 gelijkspel was het zeker dat wij ons konden handhaven in de eerste klasse. Van
tevoren hadden we al de mogelijk opstelling van de tegenstander bekeken. Ze hebben één sterke speler met een rating van ± 2050. De andere 2 sterke spelers binnen
hun team hebben een rating van hooguit 1900.
Normaal zit Marc altijd bij ons aan bord 1, maar omdat we hier nu de zwarte kleur
hadden besloten we voor deze gelegenheid tactisch te spelen. Het idee was simpel.
Marc moest zijn partij tegen een lager geklasseerde speler winnen en ik zou aan
bord één gaan spelen. Als ik verloor dan was er geen man over boord want dan was
aan de topborden nog steeds de stand in evenwicht. Het surplus dat we hadden aan
de borden 3 t/m 8 moest dan minimaal het gelijke spel veilig kunnen stellen. Mocht ik
ergens remise kunnen maken dan was dat natuurlijk mooi meegenomen.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik dus aan bord één.
1 .d2-d4, Pg8-f6
2 .c2-c4, e7-e6
3 .Pb1-c3, Lf8-b4 De Nimzo-Indische opening. Zwart pent het paard op c3. In deze
opening spelen, in hogere zin, vaak de volgende drie strategische vraagstukken een
belangrijke rol van betekenis:
- Zwart probeert te voorkomen dat wit met de pion op e4 een sterk centrum probeert
te maken. Hiervoor wordt al één stuk van wit dat in de strijd om e4 een belangrijke rol
speelt, het paard op c3, direct gepend door de zwarte loper op b4.
- Slaat zwart het paard op c3 en zo ja wanneer slaat zwart dan het paard. Als hoofdregel geldt dat zwart wacht met slaan op c3 totdat wit zelf de zet a2-a3 heeft gespeeld. Niet alleen kost wit dit een tempo (a2-a3 is namelijk positioneel niet echt een
zet van veel belang), maar de pion op a3 staat ook na het terugslaan met pion
b2xc3 de loper op c1 aardig in de weg. Deze loper zou anders na de afruil op c3 een
hele mooie plek op a3 hebben waar deze de diagonaal a3-f8 bestrijkt.
- Als zwart het loperpaar opgeeft moet daar een andere compensatie tegenover
staan. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een ontwikkelingsvoorsprong of in bijvoorbeeld het creëren van een gesloten stelling waarin het paardenpaar beter uit de
voeten kan dan het loperpaar.
4 .Pg1-f3, b7-b6 Hier zijn meerdere zetten mogelijk zoals 4…, c7-c5. Met de zet
4…,b7-b6 wordt de zet Lc8-b7 voorbereid. Hierna neemt ook deze loper deel in de
strijd om het veld e4
5 .e2-e3, 0-0 Met de zet 5.e2-e3 kiest wit voor de Rubinsteinvariant. In deze variant
kiest wit voor een solide opbouw waarbij eerst de stukken ontwikkeld worden en de
koning veilig rokeert. Daarna probeert wit alsnog tot e3-e4 te komen, maar een aanval op de koningsvleugel met Pf3-e5 of een aanval op de damevleugel a2-a3 en
eventueel b2-b4 behoort ook tot de mogelijkheden.
Het nadeel van deze zet is dat de witte ‘zwarte’ loper op c1 ingesloten is.
Een andere meer actieve mogelijkheid welke wit hier heeft is de zet 5.Lc1-g5. Nu
pent wit een stuk van zwart dat betrokken is in de strijd om e4, namelijk het paard op
f6. De meest gebruikelijke voortzetting van zwart is dan de zet 5…, h6. Slaat de witte
loper het paard op f6 met 6.Lxf6 dan slaat zwart terug met 6…,Df6. Zwart heeft dan
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het loperpaar en staat sterk over de zwarte velden. Daarom trekt wit meestal na 5…,
h6 de loper terug met 6.Lg5-h4. Zwart moet dan doorbijten door de loper verder terug
te jagen met 6…, g7-g5. Nadat 7.Lh4-g3 is gespeeld kan zwart voortzetten met 7…,
Pe4.Na de gebruikelijke zetten 8.Dd1-c2, Lc8-b7 9.e2-e3 slaat zwart dan tenslotte
het zwarte paard op c3 met 9…,Lb4xc3. Dit alles in de strijd om het veld e4. Doordat
de witte ‘zwarte’ loper nu op g3 staat is er ook geen gevaar dat deze nu naar de
mooie diagonaal a3-f8 kan komen. Daarnaast moet wit nu terugpakken met 9.b2xc3.
Dit heeft als voordeel dat indien wit de actieve zet d4-d5 speelt het veld c5 vrij komt
voor één van de zwarte paarden (deze kan niet meer met b2-b4 verjaagd worden)..
Later versterkt zwart het paard op e4 met de zet f7-f5 en wil wit dan nog wat bereiken
dan zal dit van de zet d4-d5 moeten komen. Deze zet geeft extra druk op het veld e6,
maar maakt zoals eerder gezegd ook het veld c5 vrij voor een zwart paard.
Kortom Lc1-g5 is een actievere zet dat tot een geheel andere type stelling leidt dan
de gekozen partijvoortzetting..
6 .Lf1-d3, Lc8-b7
7 .0-0, d7-d5
8 .c4xd5, e6xd5 Beide partijen hebben hun stukken verder ontwikkeld. Nog steeds
speelt de strijd om het veld e4 een belangrijke rol. Door de afruil met c4xd5 is voor
zwart de half open e-lijn open gekomen. Hierdoor kan zwart met zetten als Tf8-e8 en
De8-e7 nog meer stukken in de strijd gooien voor de controle van het veld e4. Mocht
dat niet voldoende zijn dan kan altijd nog de loper van b4 geruild worden regen het
paard op c3. Daarom ziet wit vooralsnog af van het plan met zetten als Dd1-c2 en
Tf1-e1 om de pionopstoot e3-e4 te ondersteunen. Hij kiest voor het plan om actief te
worden op de koningsvleugel en daar eventueel een aanval op te gaan zetten. Wit is
echter nog niet geheel ontwikkeld met de loper nog op c1 en de toren op a1. Tevens
komt nu ook het nadeel van de solide zet 5.e2-e3 naar voren en dat is dat de loper
op c1 nog steeds opgesloten is. De stelling heeft veel overeenkomsten met het klassieke Dame gambiet. In deze opening staat de witte loper al op g5 en de zwarte loper op e7. Dat in de huidige stelling de zwarte ‘zwarte’ loper op b4 staat en de witte
‘zwarte’ loper op c1 is dus in het voordeel van zwart. Sterker nog met e4 voorlopig
onder controle zal zwart het niet zomaar nog logisch gaan vinden om zijn loper van
de zwarte velden af te ruilen tegen het paard op c3.
9 .Pf3-e5, Pb8d7 !? (diagram)
Wit gaat zijn paard met 10.f2-f4 versterken. Zou de
dame op c2 staan en de loper op e7 dan zou zwart dit
plan het beste kunnen beantwoorden met 9…,c7-c5!
10.f2-f4, Pb8-c6!. Het veld d4 is nu plotseling 2 maal
aangevallen en de beste optie voor wit is dan de zet
11.Pe5xc6. Dit is echter totaal niet wat wit wil. De pion
op f4 staat de loper van c1 in de weg en de pion op e3
is nu zwak geworden over de half open e-lijn. Met de
dame nog op d1 en de loper op b4 is hetzelfde plan
nog wel mogelijk, maar de omstandigheden lijken mij
net iets minder gunstig voor zwart. Wit antwoordt op
9…,c7-c5 nu met 10.a2-a3 (of eventueel eerst 10. Dd1-a4) waarna na zowel
10…,cxd4 11.a3xb4 als 10…,Lxc3 11.bxc3 de zwarte loper afgeruild wordt en wit het
loperpaar krijgt. De stelling blijft weliswaar onduidelijk en beide partijen hebben
zwakke punten die tegen elkaar lijken op te wegen.
Een ander goed plan is daarom om eerst te gaan hergroeperen met 9…,Lb4-d6 en
daarna met de zetten a7-a6, c7-c5 en Pb8-c6 het paard op e5 alsnog te gaan on-
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dermijnen. Op een zet als 10.Pc3-b5 volgt dan 10…, a7-a6 en als wit de loper op d6
slaat met 11. Pb5xd6 dan sla ik terug met de pion van c7 met 11…,c7xd6. Nu moet
het paard van e5 wijken of zichzelf afruilen waarna de druk op pion e3 versterkt kan
worden. Dat we opnieuw met de loper een zet doen, is in deze stelling geen nadeel.
De loper op b4 heeft zijn werk gedaan. Wit heeft e2-e3 gespeeld en daarmee de eigen zwarte loper voorlopig opgesloten. Ik besloot echter voor een ander plan met
9…,Pb8-d7 en 10…,Pd7xe5 om de situatie in het centrum duidelijk te krijgen. Dit
plan heeft echter een duidelijk nadeel en had wit beduidend in het voordeel kunnen
brengen.
10.f2-f4, Pd7xe5 ?!
11.f4xe5, Pf6-e4 Alleen door de zet 11…, Pf6-e4 is de afruil van het paard op e5
mogelijk. Als het paard zich terug had moeten trekken naar een ander veld dan kreeg
wit inderdaad zijn gewenste aanval. Nu blokkeert het witte paard de diagonaal van
de witte loper. Het paard staat echter ook wat kwetsbaar op e4 en zwart zal op korte
termijn zijn heil moeten zoeken met breek zetten als f7-f6 of f7-f5. Zwart heeft ook
nog zijn ontwikkelingsvoorsprong welke ook nog een factor van betekenis kan zijn.
12.Tf1-f4?, f7-f5!
Met de zet Tf1-f4 verhoogt wit de druk op de pion op e4. Er wordt echter niets aan de
ontwikkeling van de loper op c1 en de toren op a1 gedaan. Een veel betere optie
voor wit is volgens mij 12.Pc3xe4, dxe4 13.Ld3-c4!, en dan na 13…, Lb7-d5 14.Dd1b3, Ld5xc4 15.Db3xc4. Ik moet nu eerst mijn loper van b4 naar e7 terug trekken
(vandaar dat hergroeperen met 9…,Lb4-d6 veel beter was geweest), maar in de tussentijd kan wit zijn centrum versterken en een keer d4-d5. Wit staat dan volgens mij
zeer goed.
Na12.Tf1-f4? kan ik met 12…, f7-f5 de positie van het paard op e4 versterken. Volgt
nu 13.Pc3xe4 dan sla ik met f pion 13…, fxe4 en het is nu de ontwikkelingsachterstand van wit die een rol gaat spelen. Zwart staat dan beduidend beter.
13.e5xf6e.p.?! (13.Db3 met ontwikkeling is beter), Pe4xf6 Met de zet 13.e5xf6e.p.
geeft wit zijn sterke voorpost op e5 weg. Zwart pakt nu terug met het paard van e4
13…,Pe4xf6 en heeft de stelling prima onder controle. De zet e3-e4 is nog steeds
niet mogelijk. Zwart kan na deze zet het paard op c3 slaan of met een tussentijdse
torenruil op f4 (na bijvoorbeeld Pf6xe4) nog een verdediger van f4 afruilen.
14.Lc1-d2, Lb4-d6! Wit gaat nu eindelijk zijn loper van c1 ontwikkelen, maar zwart is
natuurlijk niet meer geïnteresseerd in de afruil van zijn zwarte loper. Zeker niet tegen
de witte zwarte loper maar ook niet meer tegen het paard op c3. Een ander nadeel
van de zet 12.Tf1-f4 komt nu naar boven. De toren op f4 wordt met tempowinst verjaagd.
15.Tf4-h4, Ld6-e7 wil zijn toren die eerst naar f4 is gespeeld actief houden op h4.
Met de zet 15…,Ld6-e7 houdt zwart de witte toren indirect onder vuur. De zet Pf6-e4
kan nu altijd met tempowinst gespeeld worden. Een betere zet is mogelijk toch
15…,h7-h6. Hiermee wordt de angel uit een eventuele aanval op h7 weggehaald en
staat de zwarte toren toch wat buitenspel op h4.
16.Ld3-f5?!, Lb7-c8?! Wit wil actief spelen en lokt met de zetten 16.Ld3-f5, Lb7-c8
en 17.Lf5-c2 de zwarte loper van b7 naar c8. Het kost wit echter twee tempi en de
loper van c8 kan weer gemakkelijk in het spel gebracht worden. Optisch gezien is
16.Th4-f4 waarschijnlijk het beste voor wit , waarna ik met 16…,Le7-d6 zou aansturen op zettenherhaling. Als wit de toren dan weer onverrichter zake naar f1 terug
haalt dan moet wit kleur bekennen en staat zwart beduidend beter. Het ratingverschil
speelt hier echter een rol en wit gaat nog steeds voor de winst. In plaats van
16….Lb7-c8 is de zet 16…,g7-g6 gevolgd door 17…,c7-c5 een beter plan. De zwarte
pionnen op h7 en g6 maken echter niet echt een sterke indruk en ik wilde wit ook
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geen aanknopingspunten geven voor een aanval.
17.Lf5-c2, c7-c6 Zwart versterkt met 17…, c7-c6 de pion op d5 en smoort eventuele
tactische mogelijkheden over de diagonaal b3-g8 in de kiem. Ik was hier best tevreden met mijn stelling.
18.Dd1-e2, Pf6-e4!? (diagram)
Net nu wit zijn ontwikkeling wil gaan afsluiten gaat het
zwarte paard weer naar e4. Doordat de toren op h4 nu
aangevallen staat en zwart 19…,Tf8-f2 dreigt is de zet
19.Th4-f4 gedwongen. Hiermee worden echter ook
steeds meer actieve witte stukken afgeruild en komt
remise ook steeds meer binnen bereik. Een veel actievere en ook betere zet voor zwart is 18…,g7-g5!. Wit
verliest een kleine kwaliteit. Er volgt dan 19.Th4-h6,
Tf8-f7 (om h7 te dekken) 20.e3-e4, Le7-f8 21. Th6-h5,
Pf6xh5 22. Dd1xh5, Dd8-f6! (dreigt de pion op d4 te
slaan met schaak en een zet als 23…, Df6-f2+ hangt
ook in de lucht. Wit heeft niet veel beter dan de dames
af te ruilen met 23.Dh5xg5 +, Df6xg5 en 24.Ld2xg5 maar zwart staat dan beduidend
beter met een kleine kwaliteit voor.
19.Th4-f4 (het kwaliteitsoffer 19.Th4xe4 is ook interessant) 19…, Tf8xf4
20.e3xf4, Lc8-f5? Met de volgende gedachte 20…, Lc8-f5 wordt het paard op e4
nog een keer gedekt. Daarnaast dreigt er stukken afruil met de zet 21…,Pe4xc3
(dreigt door te slaan e2 dus 22.Ld2xc3 is gedwongen. Na 22…,Lf5xc2 23.De2xc2
zijn de goede witte stukken afgeruild en blijft wit zitten met zijn slechte loper van de
zwarte velden. Daarnaast kan zwart het gat op e4 goed gebruiken om zijn zware
stukken te ontwikkelen (het gat op e5 wordt door de zwarte loper van de zwarte velden bestreken). Helaas zit er toch een misrekeningetje in waardoor wit weer nieuwe
winstkansen had kunnen krijgen. Beter was gewoon 20…,Pe4xd2 en zwart heeft het
loperpaar, een goede ontwikkeling en blijft daarom iets beter staan
21.Pc3xe4!, d5xe4 Wit ruilt nu eerst zelf.
22.Lc2-b3+ ?!, Kg8-h8 (diagram)
22.Lc2xe4?? faalt op 23.Dd8xd4+ en 24…,Dd4xe4.
Veel beter voor wit was om eerst de pion op d4 te
gaan dekken met de zet 22.Ld2-c3 (het misrekeningetje waar ik het op zet 20 over had). Op 22…,Le7-f6
(valt de pion voor de 2e keer aan) volgt 23. Ta1-d1. Wit
heeft nu de pion op d4 goed gedekt en kan nu de
zwarte pion op e4 verder gaan aanvallen. De pion
dekken met 23…., Dd8-e7 gaat direct mis voor zwart
door de zet 24.g2-g4! Lf5-g6 en dan 25.g4-g5 en zwart
verliest de loper op f6 en de stukken kunnen de doos
in. Zwart verliest dus zijn pion op e4 en dan wordt het
behalen van remise toch een heel lastig karwei.
In de partij geeft Wit nu zelf eerst het schaak op b3 met 22.Lc2-b3+ en dekt dan pas
de pion op d4 met de zet 23.Ld2-c3. Dit geeft zwart weer net de tijd om zijn zware
stukken in het spel te brengen en voor het nodige tegenwicht te zorgen.
23.Ld2-c3, Dd8-d7 Met de zet 23…,Dd8-d7 voorkomt zwart de zet 24.g2-g4 en
wordt tevens de onderste rij voor de toren vrijgemaakt. Het wordt een strijd waarbij
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wit de zwarte e-pion en zwart de witte d-pion belegert. Een belangrijk tactisch verschil in het voordeel van zwart is dat het slaan van de pion op d4 met schaak gepaard gaat. Al met al komt mijn doel steeds meer in zicht. De belegering van beide
pionnen leidt nagenoeg altijd tot een massa afruil waar beide pionnen en een heleboel stukken van het bord verdwijnen. De pionnen meerderheid op de damevleugel
is dan zelfs in het voordeel van zwart. De stelling biedt echter nog genoeg tactische
resources voor beide partijen om de winst alsnog naar zich toe te kunnen trekken.
24.Ta1-e1, Le7-f6 Wit versterkt de druk op e4, zwart de druk op d4. Wit had ook voor
24.h2-h3 (met het plan om g2-g4 gaan spelen) kunnen gaan. Zwart speelt dan rustig
24…, Ta8-e8. Gaat wit dan verder met 25.g2-g4, Lf5-e6 26.De2xe4 dan volgt
26…,Le7-f6 27.De4-d3, Le6xg4 en de complicaties geven zwart gelijk spel. Zo verliest wit direct na 28.h3xg4, Dd7xg4+. Op 29.Kg1-h1 volgt 29…,Te8-e2 en de zwarte
koning staat alleen tegen zwarte toren dame en loper. Op 29,Kg1-f1 volgt 29…,
Dg4xf4 30.Kf1-g2, Df4-g4+ 31. Kg2-h1 (de dame ertussen plaatsen met 31. Dd3-g3
verliest na 31…, Te8-e2+) en nu ook weer 31…Te8-e2 en wit moet de dame tegen
de zwarte toren ruilen om mat te voorkomen.
Wit mag daarom de loper niet terugslaan op g4, maar kan zelf met 28.Lb3-c2 de
zwarte koning gaan bedreigen. Met de zet 28…,Kh8-g8 ontloopt de zwarte koning
het mat na het slaan van de dame op h7 met 29.Dd3xh7+. 29…, Kg8-f8 (op
29…,Kg8-f7 volgt 30.Dh7-g6+ en daarna volgt 31.Dg6xg4) 30.d4-d5 (opent lijnen
naar de zwarte koning), 30….,Lf6xc3 31.bxc3, Te8-e3! Heeft zwart gevaarlijk tegenspel tegen de eenzame witte koning. Wit zal zich moeten gaan redden met eeuwig
schaak over de witte velden met 32.Dh7-h8+, Kf8-f7 33.d5-d6 (witte diagonaal openen) 33…,Te3xh3 34.Lc2-b3+, Kf7-g6 (geen 34…,Lg4-e6 want dan volgt
35.Dh8xh3! en de zwarte loper op e6 is gepend) 35.Lb3-c2+, Kg6-f7 36. Lc2-b3+ en
eeuwig schaak.
25.De2-c4??, b6-b5! Wit probeert toch nog complicaties te scheppen maar begaat
daarbij een blunder. Na 25.De2-c4, b6-b5 is wit gedwongen tot de terugtocht naar
e2. Na 26.Dc4-c5, Lf6-e7 27.Dc5-e5 28.Le7-d6 of 26.Dc4-b4, a7-a5 27.Db4-c5, Lf6e7 28.Dc5-e5 28.Le7-d6 wordt de witte dame namelijk gevangen.
26.Dc4-e2, b5-b4! (diagram)
Een mokerslag die de witspeler niet had zien aankomen (26…,a7-a5! Is ook goed) Na 27.Lc3xb4 volgt
27…,Dd7xd4+ en na een zet van de koning wordt de
loper op b4 opgehaald middels 28…,Dd4xb4. De loper
moet daarom terug naar d2 maar moet daarmee ook
de dekking van de pion op d4 losgelaten.
27.Lc3-d2, Dd7xd4+ Zwart wint minimaal 1 pion en wit
heeft geen enkele compensatie hiervoor.
Op verzoek van de teamleider Remise aangeboden en
dit werd ook door mijn tegenstander geaccepteerd.

Een partij waar beide partijen winnende tot goed zetten over het hoofd
hebben gezien om vervolgens de andere partij met een slechte zet weer
in het zadel te helpen. Dat spelers met een rating van 2060 zich hieraan
ook vergrijpen mag een opsteker zijn voor ons allen. Hoe hoog de rating
ook is, je krijgt bijna ook altijd je eigen kansen!
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Disney verfilmt legendarische schaakmatch
Los Angeles
The Walt Disney Studios hebben de filmrechten gekocht van het toneelstuk The Machine, over de legendarische nederlaag die wereldkampioen
schaken Gary Kasparov in 1997 leed tegen de IBM-computer ‘Deep
Blue’.
Auteur past zijn manuscript zelf voor verfilming aan, aldus Disney.
De schier onverslaanbare Kasparov verloor de match met 3½ - 2½, hetgeen leidde tot een regelrechte sensatie. Niemand gaf vooraf een stuiver
voor de kansen van de computer, die de tweestrijd met louter rekenkracht aanging.
Kasparov gold destijds als de sterkste schaker aller tijden en verloor
slechts zelden. ‘Deep Blue’ was in staat tweehonderd miljoen
(200.000.000) zetten per seconde te berekenen.
Het is nog niet bekend wanneer de filmopnames beginnen.
Brabants Dagblad, 1 oktober 2013.
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Het Boedapester gambiet – een geslaagde variant !
Iets over mijn partij tegen Willem Merks.
Het was een Boedapester gambiet, die ik soms toepas na een opening
van wit met d4! Deze gaat als volgt.
1. d4
Pf6
2. c4
e5!
Wit kan nu kiezen om de pion te slaan of om 3. d5 te spelen. Willem
besloot de pion te slaan.
3. dxe5 Pg4
Hiermee dreig ik zijn pion terug te slaan. Dus speelt wit ter verdediging:
4. Pf3
Pc6
Een dubbele aanval van de zwarte paarden; gebruikelijk voor de situatie
is dat wit nu 5. Lc1-f4 speelt, maar Willem besloot hier om b3 te spelen.
5. b3
Lb4+
Tot mijn verbazing kwam Pb1-d2 naar voren!, deze zet is in dit gambiet
ongebruikelijk!! Onmiddellijk speelde ik De7, voor extra druk op pion e2.
6. Pbd2 De7
Toen kwam hij met Lc1-b2 om zijn pion op e5 steun te geven, waarna ik
accuut Pgxe5 sloeg,en niet Pcxe5, i.v.m dekking van loper b4!
7. Lb2
Pcxe5
<< stelling na: 7. …. Pcxe5

… zie je het al gebeuren ….?
Natuurlijk niet met het andere paard geslagen; deze immers verdedigt de
loper op b4. De penning van het paard zat Willem dwars dus hij besloot
de a-pion op te spelen…:
8. a3
….
… maar hij zag die andere penning over het hoofd….
9. ….
Pd3+ #
Een ‘stikmat’ door een goed voorbereide en geslaagde Boedapester!!
Wim Peeters
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Ivorine of nep – ivoor

T .v.d. Akker

Het is niet altijd duidelijk wat er zoal gebruikt wordt voor materiaal om
een schaakspel van te maken. In perioden waarin door de welvaart
mensen middelen en mogelijkheden genoeg hebben is er een onvoorstelbare variatie aan gebruikte grondstoffen die benut worden om een
fraai spel te ( laten ) vervaardigen. Er zijn veel van beschreven en benoemd in vele boeken en bekend bij musea. Ze zijn gewild en gezocht
en soms komt er een set die volstrekt nieuw en onbekend is tevoorschijn.
Modeontwerpers, kunstenaars en designstudio’s hebben hun invloed
aangewend om telkens weer een nieuw bedachte variant aan het publiek
aan te bieden. De natuurlijke grondstoffen zijn het meest voor de hand
liggend. IJzer, koper goud etc. zijn natuurlijk niet nieuw en vaak is de been verwerking van deze basismaterialen of de toegekende waarde belangrijke redenen om het toe te passen. Vormgeving is uiteraard van
groot belang. De belangrijkheid van de stukken moet altijd herkenbaar
zijn en als het even kan ook met de nodige opsmuk. Niet voor niets dat
er in het verleden gesproken (beter is: geschreven ) werd van kostbare
schaakspellen. Een cadeau bij een huwelijk werd al snel dè gelegenheid
om fraaie exorbitante uitvoeringen ten geschenke te geven. Het is niet
voor niets dat ze onderdeel konden uitmaken van een vredesverdrag.
Wie heeft er nog nooit gehoord van het zwevende schaakbord en de
magische kracht van het
schaakspel van King Arthur?
Natuurlijk zijn magische
krachten alleen maar door
kunstenaars en smeden te
maken die een sterk contact hebben met het bovennatuurlijke . Dat kon
geen overwinning meer in
de weg staan. Beperkte
geesten met veel slappe
was werden er door geboeid. Los van de toegepaste mineralen en gesteenten waren er ook andere mogelijkheden. Soms
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ook is er een traditie om materialen die minder voor de hand liggen te
gebruiken. Been en ivoor zijn daar typische voorbeelden van.
De Roemruchte walrusivoren “Lewis”schaakstukken uit Schotland zijn
daarvoor exemplarisch. Naast deze beroemde stukken van het isle of
Lewis is ook de schaakset van Iwan de verschrikkelijk van een uitnemende bijzonderheid uit elp gesneden. Dat vereist vakmanschap en een
grote kunde om niet veel van de grondstof te verbruiken om een schaaksetje te maken. De geruchten willen dat oorspronkelijk de uit ivoor gesneden schaakstukken uit de Alpen komen .
Hannibal verloor daar
een aantal olifanten en
de Fransen hebben ze
daar gevonden toen Karel de Grote er met zijn
strijdkrachten doorheen
trok. ( Ridder Roeland ,
of de aanmaak van de
schaakstukken voor de
grote keizer? )Voelt u
de nuance in relatie
met de uitdrukking “met
de Franse slag?”. Wanneer je het ambacht
goed onder de knie hebt is een halve tand voldoende. Maar ja, zie je al
een olifant met een halve tand of een prothese? Mogelijk dat deze overwegingen later de aanleiding hebben gevormd voor de Fransen om hun
jacht in Equatoriaal Afrika op ivoor aan banden te leggen en op zoek te
gaan naar een stof die qua gelijkenis en bewerking tegemoet komt als
een waardige vervanging. Dit lovenwaardige streven is gelukt met het
vervaardigen van een kunststof die er een grote gelijkenis mee heeft en
er dan ook naar is vernoemd. Frans ivoor of Ivorine werd het genoemd
en is vrijwel niet te onderscheiden van echt ivoor. De mogelijkheid voor
op geld beluste bedriegers en oplichters om op een goedkope manier als
kostbaar bestempelde voorwerpen aan de man te brengen. Alleen de
“hete naald proef” kan uitsluitsel geven. Kunststof gaat smelten door
verhitting, ivoor niet. Oorspronkelijk werd de kleur rood als de tegenhanger van wit beschouwd zodat de oudere stukken in deze tinten werden
geverfd. Logisch dus dat het bedrog leidt tot stukken in die tinten.
Lelijk zijn ze niet. Enkele spellen in rood en witte uitvoering behoren tot
mijn verzameling. Toch leuk zo’n fraaie vorm.
Ton van den Akker
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INLOOPMIDDAG SCHAKEN IN ‘DE RODE RIK’
Zoals de schaakinloop in dit voorjaar al voorzichtig is opgestart, gaan we daar in
het najaar (vanaf oktober 2013) weer mee door. In samenwerking met de ‘Inloopbridge’ kunt u elke dinsdagmiddag in ‘De Rode Rik’ vrij binnen lopen voor een
partij schaak. Bent u een beginnend schaker, of wilt u iets meer weten over dat
‘dambord met 64 vlakken’ en die merkwaardige stukken? Leden van de schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ staan voor klaar om de regels en de mogelijkheden
van dit prachtige spel uit te leggen. Het is even doorbijten, maar al snel zult u
een partijtje mee kunnen spelen.
De schaaksport wordt wereldwijd beoefend. Mannen, vrouwen meisjes en jongens…, iedereen kan het spel spelen. Van erg jong tot op zeer hoge leeftijd. Ideaal dus om het spel met zoon, dochter of uw kleinkind te spelen. et is een echte
denksport; eenmaal de regels onder de knie en u verleert het nooit meer. Bovendien houdt het schaakspel uw hersencellen vitaal.
Als geoefend schaker bent u op dinsdagmiddag in ‘De Rode Rik’ natuurlijk ook
welkom, maar misschien wordt het dan interessanter om bij de club te schaken.
Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ schaakt iedere dinsdagavond in de zaal van
Café van Berkel, Vlasmeersestraat 97 in Vught.
U kunt er altijd vrijblijvend een kijkje nemen en natuurlijk ook een pot schaken.
Wellicht leren wij nog van u!

Schaken als denksport krijgt de aandacht in de Nieuwsbrief van
Stichting Bridge-promotie (september 2013).
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Senioren- en Veteranentoernooi 2013
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.
Nu naar de wedstrijd.
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.
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Uitslag Veteranenkampioenschap Noord-Brabant
1.
Smeets, Pierre
2.
Snoeren, Ton
3.
Kuijpers, Charles
4.
Koolen, Theo
5.
Laarhoven, Marcel
6.
Kastelein, Gerard
8.
Buijs, Pierre
10. Kruis, Rob
11. Schippers, Paul
12. Hertogs, Ton
13. Moors, Hans
14. Broekkamp, Chris
15. Hagedoorn, Tammo
16. Van Niftrik, Marcel
17. Furstenberg, Tom
18. Van Sterkenburg, Harry
20. Peeters, Joep
Vughtse Torenaren < 4 pnt.
34. van Roon, Ton
35. Van den Akker, Ton
37. Peeters, Wim

7.0 pnt.
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5 .
3.0
1.5

Uitslag Senioren – Bertie Brandwijk
1.
Ydo, Pim
2.
Van der Cruysen, Geert
3.
Van Moorsel, Ernest
4.
Van Evert, Henk
5.
Robinson, Roland
6.
Somers, Gerard
7.
Slaats, Henk
8.
De Vries, Wolter
Vughtse Torennaren < 4 pnt.
9.
De Laat, Kees
10. Zeldenrust, Sije
13. Den Ouden, Bouwe
14. Donders, Frank
18. Samuels Lotens, Ria

7.0 pnt.
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5 .
3.5
3.0
2.0
2.0
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Een bijzonder eindspel

Harry van Sterkenburg

Bij velen van ons, gewone huis- en clubschakers, leeft vaak de idee dat
het spel overzichtelijker wordt naarmate er meer stukken op het bord
worden afgeruild. De gedachte daarachter is dan wellicht dat er in de
eindfase van de partij – als alleen de koningen en een gelijk aantal pionnen resteren – een remise een waarschijnlijke uitslag zal zijn, een resultaat waar men op voorhand wel tevreden mee is.
In het clubleven zie je dan ook veel partijen in remise eindigen in een
stand waar zowel wit als zwart er geen heil meer in zien nog verder door
te gaan. Objectief gezien jammer, want juist in het eindspel valt vaak nog
een daarvóór niet voorziene winstweg te bewandelen. Er zijn in de loop
der jaren heel wat boeken met eindspelstudies verschenen. Ook wereldkampioenen uit het verleden beheersten het eindspel als regel zeer
goed, de nieuwe wereldkampioen schaken, de Noor Magnus Carlssen, is
er een fenomeen in. Zijn inzicht in en kennis van de laatste fase van de
partij wordt door alle kenners hoger aangeslagen dan zijn openingsrepertoire.
Voor wie zich echt verder wil bekwamen in het eindspel, is voldoende
schaakliteratuur voorhanden. Het gaat dan dikwijls wel om theoretische
eindspel-studies, maar daarvan is natuurlijk ook veel te leren.
Een aardig voorbeeld uit het echte clubschaak kwam ik tegen in de jubileum-uitgave van de Amsterdamse Schaakvereniging “De Raadsheer”,
uitkomende in de 3e klasse van de KNSB-competitie. Het dateert nog uit
de vorige eeuw, toen partijen, na het behalen van de tijdslimiet, nog konden worden afgebroken en de computer nog niet voor de analyse kon
worden ingeschakeld.
De wedstrijd waar het om ging, was beslissend voor het behalen van een finaleplaats in de bekercompetitie in de regio
Noord-Holland.
In de afgebroken partij had de Raadsheerspeler zwart. Een remise was voldoende
voor het bereiken van de finale.
Het diagram vertoont de afgebroken stelling.
Wit is aan zet.
Het hele team van De Raadsheer kon zich enkele dagen uitleven op de
analyse van deze stelling. Aanvankelijk heerste er optimisme en zag
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men alleen maar winst voor zwart. Maar al spoedig bleek hier de wens
toch wel de vader van de gedachte. Een nadere bestudering van de stelling leverde een heel ander beeld op, elke variant ging daarbij verloren.
Het ging toen in het teamberaad als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

c5 (de afgegeven zet) dxc5
Kxc5
Ke7
Kc6
Kd8
Kd6
g4
Ke6
….
Wat nu? De h-pion mag niet worden gespeeld want dan wint wit
één of zefs twee kostbare tempo’s
.....
a5
a4
Ke8
d6
Kd8
d7
h6
Kf5
Kxd7
Kxg4
Kd6
Kh5
Kc5
Kxh6
Kb4
Kg6
Kxa4
h4
Kb3
h5
a4
h6
a3
h7
a2
h8D
En wit kan de a-pion veroveren.

De en analyse volgt op de andere, aldus het verslag in de jubileumuitgave, steeds grimmiger, maar het mocht niets baten, elke variant
ging verloren.
Maar toen kwam een ander lid van de club, die niet geheel toevallig
mijn naam droeg, met de oplossing…

Talloze varianten leiden tot promotie en winst voor zwart.
Met het gegeven dat de mogelijkheden van het schaakspel schier
eindeloos zijn, moet er toch een mogelijkheid zijn voor de witspeler, om het tij te keren.
Elders in dit clubblad vind je de geniale oplossing. De Amsterdamse schaakvereniging ‘De Raadsheer’ behaalde met dit halve
puntje extra het kampioenschap.”
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Team ‘De Vughtse Toren’ - 3 ligt op kop !!
‘De Drie Torens’- 4 ~ ‘De Vughtse Toren’- 3
Eindelijk een keertje met max. 2 auto’s richting Tilburg om in de volledig
vernieuwde (?) accommodatie onze vertrouwde tegenstander te ontmoeten.
Zoals eerder is gebleken is dit een overwegend jeugdig tot zéér jeugdig
team, dat weliswaar gedisciplineerd, maar soms ook te frivool de stukken
uit de vingers liet gaan. Dit was zowel in ons voordeel als nadeel.
Gelukkig hadden we op bord 5 ons toeverlaten steun- en ijkpunt; hier
speelden Hans Ploem met wit tegen leeftijdgenoot Henk Kleintjens.
De eerste 4 parijen waren al snel beslist.
De partij van Jaimy, op bord 1, die later moest beginnen omdat Teun(tje)
nog niet terug was van zijn in gelijkspel geëindigde voetbalwedstrijd ,
werd al ras beklonken in een eeuwig-schaaksituatie (een noodrem van
Jaimy, die anders had moeten capituleren).
Bouwe moest in Jelle zijn meerdere erkennen door een heel sluw opgezette matval.
Jack v.d. Vall en Wim Peeters wisten vrij snel de partijen in volle winst
om te zetten.
Tussenstand 2½-1½ in ons voordeel. Omdat deze 4 partijen zo snel waren afgelopen konden zij vast huiswaarts.
Alex en Frank hadden het uiterst moeilijk en moesten uiteindelijk opgeven.
Ook Peter met zijn geheide B.B.-b4 had het moeilijk maar wist zijn partij
uiteindelijk toch in winst om te zetten.
Rest nog de partij van Hans. Hij stond lange tijd een pion achter; en gezien het gedegen tegenspel werd het ergste gevreesd. Doch op ‘Ploemeriaanse wijze’ wist Hans een kwaliteitswinst af te dwingen.
Het spel eindige in een schitterende ‘promotie’. Een mooi woord om mee
te eindigen.
Eindstand: 3½-4½ (in ons voordeel dus).
Frank.

~ 31 ~

Het tweede team, ronde 2, - 7 december 2013.
Voor de uitwedstrijd van de externe competitie moesten we naar St. Oedenrode .
Vaag stond me bij dat ik er al ooit tegen had geschaakt in een nostalgisch café aan de markt. Destijds was het een schaak- en damclub waar
ik de voorzitter van kende.
Karel was enkele jaren geleden overleden en mogelijk was niet alles bij
het oude gebleven. Tenslotte was de tijd ook daar niet stil blijven staan
dus leek het me goed om vooraf enige informatie op te zoeken om iets
van de mentale aard van de bevolking te ontdekken zodat er in ieder geval ingespeeld kon worden op de aard van de inwoners. Zo’n globaal
onderzoek riep altijd wel vragen op en ook nu bleek dat het geval.
Oorspronkelijk was het een dorp dat midden tussen de bossen lag. Hout
was er dus meer dan genoeg en gezien de welstand van de inwoners
kwam dat goed uit want daarmee konden klompen worden vervaardigd.
De jaarlijkse markt in oktober is een voorbeeld van de vasthoudendheid
want nog steeds staat die in het teken van de klompenmakerij. Het bewerken van hout behoorde dus tot de activiteiten van de bevolking. Mogelijk dat ze juist daarom plastic stukken zouden voorschotelen en
daarmee elk contact met het verleden wilden uitwissen of zou de gemeenschap dat als vloeken in de kerk zien ? Nou ja, vloeken mag tegenwoordig dus mag uitjouwen of schelden ook ongestraft plaatsvinden?
We zullen zien dacht ik zo. Het rijmt in ieder geval niet met de naamgeefster van deze plaats. Oda was een prinses uit Schotland of Ierland (
waarschijnlijker lijkt mij Friesland) die dreigde uitgehuwelijkt te worden
door haar vader. Ze ging op pelgrimstocht naar het graf van St. Lambertus te Luik en vond een onderkomen in de bossen waar zij als kluizenares leefde op een klein groen heuveltje dat St. Odaberg werd genoemd.
Het daar opgedane respect heeft er toe geleid dat het dorp naar haar
werd vernoemd. : “St. Oda”.
Daarna blijken de verschillende bronnen de herkomst van Rooi niet
eensluidend te zijn. Mijn handgeschreven boekje uit 1825 vermeldt dat
het van het rooien van de bomen komt. Ook zijn er vele familienamen uit
deze regio die daar op uitkomen zoals Houthem, Vernhout, Houtman. De
schepenen van de plaats gebruikten tussen de jaren 1300 en 1500 als
plaatsnaam St Ode Rode. Het zal in de loop van de jaren verbasterd zijn
naar St. Oedenrode. Gezien de status van de plaats heeft er in de loop
van de geschiedenis het een en ander plaats gevonden . Vele rijke burgers vestigden zich in het fraai gelegen en rustieke dorp met als gevolg
dat er nu nog steeds twee kastelen te bewonderen zijn. Het kasteel Henkeshage en Dommelrode. Ooit was de laatste de woning van de vestingbouwer Menno van Coehoorn. Het andere kasteel is na gebruikt te zijn
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als o.a. meisjespensionaat uiteindelijk het gemeentehuis geworden.
Thans is het de vraag of dat zo zal blijven . Vele inwoners hebben een
veranderde politieke voorkeur en nu spreken zeer velen nu al over
”Rooi”.
De kapel van St. Oda is er nog
steeds . Nog sterker, ook het
graf van een meer bekende inwoner leeft nog steeds voort bij
een groot deel van de bevolking. “Mgr. Bekkers”.
Ingrediënten genoeg zo denk ik
, veel hout, een vestingbouwer ,
twee kastelen, grote mate van
vasthoudendheid én een beschermheilige geflankeerd door
een beroemde plaatsgenoot.
Duidelijk : Eerst biechten dan een
bezoek brengen aan de kapel en bloemen leggen op het graf en plastic
stukken aan de vereniging aanbieden.
Nu, gezamenlijk werd er een bolide uitgezocht die op zijn laatste reserves de tocht aan zou kunnen. Het werd menens .
Het café bleek een combinatie van ontspanningscafé met zwembad en
speelruimte te zijn. De houten stukken konden niet verzuipen en de
jeugd was volop vertegenwoordigd. Dus gemotiveerd wierpen we ons in
de strijd.
Uitslagen: RDS 1 – De Vughtse Toren 2 3 ½ - 4 ½ .
1. Ten Ham 1926
Plasman 1672
1-0
2. Geboers 1766
Schippers 1697
½-½
3. Verhagen 1574
De Laat 1694
½-½
4. Van Lanen 1559 Van Dielen 1668
0-1
5. Willems
Zeldenrust 1648
½-½
6. Bax 1460
De Vries 1645
0-1
7. Dekkers 1724
Stehmann 1469
1-0
8. Van Nuland 1313 Van den Akker 1523
0-1
Bij verschillende partijen was sprake van de gevreesde vasthoudendheid
en zelf mocht ik ervaren dat dat heel ver kon gaan . Een tegenstander
die doorspeelt met 3 stukken achter . Dat was nog niets vergeleken met
onze ex-voorzitter die met grote rust zijn tegenstander zag wegkwijnen in
een onoverkomelijke nederlaag. Nee het was mooi in Rooi.
Ton van den Akker.
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Oplossing van de eindspel-situatie van pagina …..
(….éérst zelf proberen natuurlijk)
In plaats van 11 ..Kc5 schoof hij de koning richting h-lijn, om de witte
koning af te snijden. De analyse ging toen als volgt verder:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kh5
Ke5
Kxh6
Kf6
h3
Kf5
Kg7
Kg5
Kf7
Kh4
Ke6
Kxh3
Kd6
Kg4
En de zwarte koning komt op tijd op het veld c8, wat eem
theoretische remise is.

Na het uitspelen van de afgebroken partij eindigde de partij inderdaad
in remise en werd in de finale uiteindelijk ook de beker gewonnen.
Ik vond dit een aardig voorbeeld van de rijke mogelijkheden die een
eindspel – ook en vooral met gelijk materiaal – kan bieden.
Harry van Sterkenburg.
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Het 1e team speelt gelijk in Boxtel (Dubbelschaak)
In een spannende wedstrijd tegen Dubbelschaak uit Boxtel behaalde ons
eerste team Toren een zwaarbevochten gelijkspel.
We kwamen op voorsprong door een prima overwinning van Hans die
met ontwikkelingsvoorsprong uit de opening kwam en daarna zijn tegenstander snel oprolde.
Daar tegenover stonden moeilijke stellingen van Frits en Steven. Frits
blunderde een stuk weg en daarmee de partij terwijl Steven kon nooit
een vuist maken en tamelijk geruisloos verloor. Tammo en Wim boekten
goede zeges.
Tammo stond steeds beter en rolde zijn tegenstander langzaam maar
zeker op, terwijl Wim een scherpe stelling met wederzijde kansen beter
beoordeelde dan zijn tegenstander.
Een remise was er voor Geert die met de zwarte stukken een toreneindspel keurig binnen de remisemarge hield.
Evelina had het zwaar op het tweede bord maar liet opnieuw blijken dat
ze een meester is in het verdedigen van moeilijke stellingen. Met accuraat spel vond ze het smalle pad naar de remise. Met een 4-3 voorsprong moest de beslissing vallen op het eerste bord.
Marc speelde tegen de oud-kampioen van de Vughtse Toren Guido Jansen, die als invaller (!) het team van Dubbelschaak kwam versterken.
Marc offerde in de opening een pion en kreeg ook voldoende compensatie. Na een tactische afwikkeling had Marc in een beter staand eindspel
terecht kunnen komen, maar die kans mistte hij. Wat overbleef was een
slechter staand toreneindspel met een pion minder. Op het moment dat
na tachtig zetten (volgens Marc) de remise dichtbij was, verrekende hij
zich en kwam hij één tempo tekort om een theoretische remisestelling te
bereiken. Al met al een gelijkspel, waar we niet echt ontevreden mee
mogen zijn.
Marc Viering
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Witvensedijk 2, 5296 KH te Esch, tel.; 073-6579047
info@veenemamakelaardij.nl / www.veenemamakelaardij.nl

Programma seizoen 2013-2014
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Wk

Dinsdag

Interne competitie Anders

Vakantie / feestdagen

51

17-dec

cyclus 2 - 6

52

24-dec

Geen Schaken

Kerstavond

1

31-dec

Geen Schaken

Oudjaar

1

4-jan

3e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

2

7-jan

Nieuwjaarstoernooi

3

14-jan

cyclus 2 - 7

4

21-jan

cyclus 2 - 8

5

28-jan

cyclus 3 - 1

6

4-feb

cyclus 3 - 2

6

8-feb

4e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

7

11-feb

2e ronde halfuurscompetitie

Halve finale NBSB beker

8

18-feb

cyclus 3 - 3

9

25-feb

cyclus 3 - 4

10

4-mrt

Geen Schaken

Carnaval

10

8-mrt

5e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

11

11-mrt

cyclus 3 - 5

12

18-mrt

cyclus 3 - 6

13

25-mrt

cyclus 3 - 7

13

29-mrt

6e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

14

1-apr

Snelschaak kampioenschap

Finale NBSB beker

15

8-apr

15

12-apr

7e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

16

15-apr

cyclus 4 - 1

17

22-apr

cyclus 4 - 2

18

29-apr

3e ronde halfuurscompetitie

Meivakantie

19

7-mei

cyclus 4 - 3

20

14-mei

cyclus 4 - 4

21

21-mei

cyclus 4 - 5

22

28-mei

cyclus 4 - 6

23

4-jun

cyclus 4 - 7

24

11-jun

cyclus 4 - 8

24

15-jun

Café schaaktoernooi

Zaterdag!

25

18-jun

Tweetallentoernooi

26

25/6-27/8

géén schaken

35

27-aug

Jaarvergadering

Kwartfinale NBSB beker

cyclus 3 - 8
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Zomervakantie

Toernooiagenda:
Dinsdag

7 januari

Nieuwjaarstoernooi

Zaterdag *]

15 juni

Caféschaaktoernooi

Dinsdag

18 juni

Tweetallentoernooi / afsluiting seizoen

*] overdag
Externe competitie
Zaterdag

4 januari

3e ronde NBSB-competitie

Zaterdag

8 februari

4e ronde NBSB-competitie

Zaterdag

8 maart

5e ronde NBSB-competitie

Zaterdag

29 maart

6e ronde NBSB-competitie

Zaterdag

12 april

7e ronde NBSB-competitie

NB:
De thuiswedstrijden van de externe competitie beginnen steeds om
13.00 uur.

Schaakspel te IJzendijke (Zeeland)
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Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’
43e Jaargang

Herfst 2013

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 - 51383940

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
- 2e team

Jan Plasman

- 3e team

Ria Samuels

073 - 6570539
06 - 20576445
073 - 5113777
06 - 44208217
073 - 6563211

Clublokaal:

Zaal café Van Berkel
Vlasmeersestraat 97, Vught

073 - 6560862

Speelavond:

dinsdag van 20.15 - 00.15 uur.

Gironummer:

269.40.58 Penningmeester ‘De Vughtse Toren’
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