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Van de Veurzitter                         Ton van Roon 

 
Toen ik als voorzitter aantrad, werd ik meteen geconfronteerd met het 
vertrek van maar liefst vier leden: 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. Ik 
denk ja hoor, dat heb ik weer. Draait de Vughtse Toren al jarenlang vrij 
constant, word ik voorzitter en de leegloop is begonnen.  
Vooral om het derde team maakte ik me grote zorgen. Vier spelers uit 
het derde team die altijd garant stonden voor de nodige punten gingen 
ons verlaten. Zouden we nog wel voldoende leden overhouden om het 
derde team te kunnen bezetten. Maar ik moet de overige spelers van 
VT3 een compliment maken. Ze zijn niet alleen in staat een volledig 
team op de been te brengen, ze staan na 5 ronden zelfs bovenaan en 
hebben reële kansen op het kampioenschap. In de laatste ronde moet 
VT3 tegen Oisterwijk 1. Dat is grappig, gaan ze straks tegen hun oude 
clubgenoten het kampioenschap behalen?  
 Het tweede team draait mooi in de middenmoot van de 2e klasse mee. 
Maar het eerste team, dat gaat niet zo goed. Qua rating zouden ze bo-
venaan mee moeten kunnen draaien, maar het lijkt er op dat ze alle zei-
len bij moeten zetten om niet te degraderen. Gelukkig heeft het eerste 
team op 8 maart ruimschoots hun wedstrijd gewonnen. 
Je moet er toch niet aan denken dat het 1e team degradeert, het 2e 
team zich handhaaft en het 3e team promoveert zodat we volgend sei-
zoen 3 teams in de 2e klasse hebben? Nee, daar wil ik liever niet aan 
denken.  
Gelukkig zien we niet alleen spelers vertrekken, maar krijgen we ook 
nieuwe aanmeldingen. 
Tom Fürstenberg melde zich begin van het seizoen. Nee hoor, Thom 
hoefde niet eerst een paar dinsdagen proef te komen draaien, hij wilde 
meteen lid worden. En hoe! Thom heeft inmiddels in het tweede team 2 
keer gespeeld en in het eerste team een keer gespeeld en ja, daar in to-
taal drie punten gescoord. Drie uit drie, een mooie score. In de interne 
competitie speelt hij goed mee in de eerste groep. Kortom, een aanwinst 
voor onze vereniging. 
 
En tot slot de jeugd. De Vughtse Toren heeft al enkele jaren geen eigen 
jeugdafdeling meer. Maar dat wil niet zeggen dat er op het gebied van 
het jeugdschaak niets gebeurt. Op woensdagmiddag 26 februari werd 
onder leiding van Frank, Bouwe, Gerard, Sije, Wim en Wolter gestreden 
om het schoolschaakkampioenschap van Vught. In totaal streden 48 
kinderen van 7 scholen om de titel. 
Al met al schaakactiviteiten om trots op te zijn. SV De Vughtse Toren 
bloeit als nooit tevoren. 
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Schoolschaakkampioenschap 2014 
 
In basisschool ‘De Lichtstraat’ vond op woensdag 26 februari 2014 het 
schaakkampioenschap plaats voor de basisscholen in Vught en Crom-
voirt. 
Met 12 teams deden maar liefst 7 scholen deel aan het toernooi. 
 
In een ‘nek aan nek’-race won uiteindelijk titelverdediger, basisschool 
‘De Lichtstraat’ gevolgd door  basisscholen ‘De Schalm’ en ‘Molenven’. 
In een gedeelde 4 t/m 7e plaats eindigden ‘De Wieken’, ‘De Baarsen’, ‘De  
Springplank’ en  basisschool ‘De Leydraad’ uit Cromvoirt. 

 
Naast het scholenkampioenschap is ook een prijs voor ‘Aankomend  
Vught’s Talent 2014’ uitgereikt; deze ging naar Justin de Kroon van ba-
sisschool ‘De Lichtstraat’. 
Al met al een gezellig en vooral ook spannend gebeuren waar maar liefst 
65 leerlingen van de verschillende scholen aan deelnamen. 
 
 
Naast enkele herdersmatten werden ook veel constructieve partijen ge-
speeld met van tijd tot tijd zeer bijzondere ontknopingen. 
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Nieuw dit jaar was de ‘zoektocht’ naar Vught’s talent. Een uit nood gebo-
ren initiatief omdat erbij de verschillende scholen een te groot verschil 
was aan deelnemende kinderen zodat een niet evenwichtige pouleinde-
ling mogelijk bleek.  Welaan dit probleem werd hiermee creatief opgelost 
waar iedereen zich mee kon verenigen. 
Uiteindelijk kon iedereen naar hartelust schaken en van tijd tot tijd ook 
met volle overgave voetballen. 

 
Aan de (groot)ouders van de 
deelnemende kinderen werd 
nog een flyer uitgereikt met de 
vraag of zij niet willen leren 
schaken. 
Met het idee, dat niets toch leu-
ker lijkt om met je zoon, dochter 
of kleinkind te gaan schaken 
biedt de schaakvereniging vrij-
blijvend ‘lessen’ aan in ‘De Rode 
Rik’ op dinsdagmiddag. 
 
We moeten toch eigenlijk weer 
een jeugdafdeling gaan starten. 
Het vormt tenslotte ook de on-
derbouwing en het voortbestaan  
van onze schaakvereniging. 
 
 

 

Uitslag:      Aankomend Vught’s talent: 
1.   De Lichtstraat 1 
2 .  De Schalm 1     Justin de Kroon, 
3.   Het Molenven 1    basisschool ‘De Lichtstraat’ 
4.   De Wieken 1 
5.   De Lichtstraat 2 
6.   De Wieken 2 
7.   De Springplank 1 
8.   De Baarzen 1 
9.   De Leydraad 1 
10. De Springplank 2 
11. De Springplank 3 
12. Het Molenven 2 
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En passant 
 
Als wij zo rond ons heen zien, wordt er eigenlijk overal ‘geschaakt’… 
 
Een wereldmacht pleegt op dit moment op listige wijze wijze ‘landje pik’ 
om de Krim van de Oekraïne te ontfutselen. Andere landen spelen simul-
taan het spel mee en trachten strategisch tegenspel bieden. 

In de politiek worden goede en slechte zaken tactisch tegen elkaar uit-
gespeeld en worden we weer overvoed met beloften die ook straks weer 
niet realiseerbaar blijken. 
Om  het behoud van een monumentale boom die volgens omwonenden 
niet gekapt behoeft te worden wordt ook hier in Vught een waar  
‘schaakspel’ uitgespeeld. 
Voorlopig blijven wij onze gevechten op de 64 velden uitoefenen. Wij zul-
len het dambord op de achterzijde gedogen en wit of zwart, het maakt 
allemaal niet uit. Het zijn allemaal schaakstukken; en elk stuk heeft zo 
zijn kwaliteiten. 
 
De redactie heeft alle kopij  uitvoerig gescreend en er kan worden verze-
kerd dat er ditmaal géén 1 aprilgrap in voorkomt. Gelukkig maar, anders 
zou u niet geloven dat het 3e team in de externe competitie helemaal bo-
venaan prijkt; zèlfs, na een loze competitiedag waarbij dit team vrijaf had 
en dus geen punten kon vergaren. 
 
Binnen onze vereniging hebben wij een nieuw lid, die veel te vertellen 
heeft op schaakgebied. Met zijn schaakhistorie zou haast een clubblad 
kunnen worden gevuld. We zullen het doseren, maar geniet nu reeds 
van zijn verhaal en de mooie partij die hij speelde tegen Anish Giri. 
 
Overigens hebben we drie zeer actieve ‘Tonnen’ binnen onze club. Zij 
komen in dit nummer allemaal aan het woord en leveren weer veel inte-
ressante wetenswaardigheden. 
 
Uiteraard ook de nodige aandacht van het zeer geslaagde schaakkam-
pioenschap voor basisscholen in Vught en Cromvoirt. Het levert steeds 
weer fotogenieke plaatjes. Dit jaar waren er belangrijk méér scholen van 
de partij dan voorgaande jaren; dus het schaken is bij de jonge generatie 
nog steeds in zwang. Er viel bovendien heel wat jong talent te bespeu-
ren. 
 
Kortom, een clubblad met uiteenlopende informatie. 
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Hoe moeilijk maken we een simpel spel. 
 
Vaak word ik verrast door kennissen en vrienden met een alleraardigst 
boek over schaakspellen, een schaakspel  of het verzoek om iets te 
gaan schrijven over een bepaald onderwerp m.b.t schaakspellen.  Nu 
moet ik altijd verschrikkelijk uitkijken want mijn kennis gecombineerd met 
mijn practisch toepasbare ideeenrijkdom zorgt wel eens voor verwarring.   
 

Deze keer betrof het een boekje over “The Lewis Chessmen”.   
Een uitgave van het British museum, de plaats waar de meeste van deze 
schaakstukken zijn ondergebracht.  Een uitdagend onderwerp want wie 
is er nu op de hoogte van het wel en wee van de ontdekte spellen. Veel 
over de oorsprong , ja zelfs over de exacte vindplaats en het aantal ge-
vonden stukken, blijft giswerk. Het is regelmatig zo dat een zeer aanne-
melijke theorie na verder onderzoek het onderspit moet delven en er 
volgt weer een andere invalshoek tot er weer een nog slimmer idee 
wordt gelanceerd.   
 

De ouderdom van de bedoelde schaakstukken is door hun uiterlijk, de 
bewerking, en vergelijking met bekende uitvoeringen alleen maar te be-
naderen. Hierdoor worden 
ze op ca. 1000 jaar ge-
schat.  
De gevonden stukken zijn 
niet alleen maar van wal-
rusivoor maar er zijn een 
aantal gemaakt uit walvis-
tanden.  Dat had ik nog 
niet eerder gelezen. De 
vormgeving en versierin-
gen laten niets te wensen 
over als het over de her-
komst gaat.  Dat wordt 
dan ruim genomen en 
geduid met het begrip Scandinavisch. Alleen dat al moet kennelijk vol-
doende zijn maar helaas is Scandinavië behoorlijk groot en de gevech-
ten breken dan ook om de haverklap uit in een betweterige sfeer. Het 
meest aannemelijk leek dat het om Noorse stukken gaat. Helaas is er 
ook een vergelijkbaar stuk opgedoken in IJsland waarmee de stukken 
mogelijk daar vandaan komen. De Ieren hadden echter al veel eerder 
aangegeven dat de gebruikte  versieringen op sierraden en andere attri-
buten er op hun eiland ook dit soort uiterlijke kenmerken vertonen en 
vinden dus dat zij er dus waarschijnlijk de scheppers van zijn.   

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAQQjRw&url=https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/t/the_lewis_chessmen.aspx&ei=v-ErU5r9GYWK0AWMwIG4Aw&usg=AFQjCNEBxB-LJUqZKJkqVYbRc0m7HXtD9g&sig2=MTqi9X7_6KU9J2ePR-Ymng&bvm=bv.62922401,d.d2k
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Van de stukken zelf is nog meer te zeggen. Dat er sommigen aangetast 
zijn door subtiele kleine diertjes  en anderen er puntgaaf uitzien is echter 
miraculeus.  Daarmee is er een welhaast hoge realiteit met het huidige 
schaaklegioen van spelers , er zijn er die lijken ondanks hun leeftijd nog 
onaangetast. Van anderen is in het verweerde uiterlijk de sporen van 
hun levensweg duidelijk herkenbaar.  Bij de stukken is het niet anders.  
Het grote aantal van 93  stuks totaal is wel opvallend. De vondsten el-
ders van een enkel  of enkele schaakstukken vallen dan ineens in het 
niet.  Zo kennen we in Nederland vondsten van houten  stukken in Hel-
mond en in Friesland  die kennelijk bij geen enkele speler bekend zijn.   
 
Maar goed,  terug naar het spel. Bij de reproductie van de stukken die ik 
in mijn bezit heb  is een stijlvolle toelichting gevoegd.  Daarin wordt ver-
meld dat een landbouwer de stukken had opgegraven.  De man was de 
mening toegedaan dat het ging om een groep elfjes en dwergen ging. De 
bijgelovige “Highlander” schrok zich een hoedje . Hij smeet zijn spa te-
gen de grond en rende in grote vrees weg van de onheilsplek. Het bijge-
loof in Lewis had op een krachtige vorm zijn invloed laten gelden. De 
boer herkende onmiddellijk de kleine geesten uit de Keltische folklore .  
Zijn vrouw was echter veel slimmer en zag er wel brood in. Ze vertelde 
hem daarom dat de geesten hem zouden blijven achtervolgen omdat hij 
hen in de steek had gelaten en niet voor hun had gezorgd.   Aldus keer-
de hij door deze huwelijkse intimidatie terug naar de plek van geheim-
zinnigheid, groef ze op en nam ze mee naar huis.  Een lokale verzame-
laar herkende ze als schaakstukken en kocht ze tot grote opluchting van 
de boer en tot genoegen van zijn eega. 
 
Hier neemt het boekje de draad op.   Helder wordt verteld dat na de 
dood van de verzamelaar een opkoper de stukken in zijn bezit kreeg en 
deze in kleine groepjes heeft geprobeerd te verkopen. Misschien is dat 
deels ook wel gelukt we weten het gewoonweg niet.  Uiteindelijk worden  
er 82 gekocht door het British museum en een Schots museum in Edin-
durgh kocht de rest. Dus alles is wel verklaarbaar maar niet tot tevre-
denheid verlopen. Tenslotte is het Schots erfgoed  dat hoog op de lijst 
van belangrijkheid in de U.K. staat.  De Schotten eisen derhalve alle 
stukken op . 
Zelf vind ik het allemaal nogal ver gezocht.  Het is gewoon heel eenvou-
dig . Een stelletje Vikingers waren fervente schakers en het jagen op 
goud geld en vrouwen waren ze beu. Ze  besloten om in een optrekje in 
Schotland regelmatig bijeen te komen om de strijd op de 64 velden aan 
te gaan .  Uiteindelijk heeft de eigenaar van de spellen te vaak van de 
anderen verloren dus joeg hij ze over de kling of werd zelf vermoord met 
een klap van het schaakbord. Bij gebrek aan tegenstanders raakte de 
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laatste in de versukkeling en hield zich alleen nog maar bezig met de 
theorie van het spel zodat hij een Tsunami niet opmerkte en verzoop. 
 
Een geheel andere afloop kan zijn dat de zijn vrienden een bekende 
Schotse alocoholische drank in rijkelijke hoeveelheid innamen om te kij-
ken hoe het spelverloop dan zou zijn. Enkelen meenden dat er ook zon-
der hun lijflijke invloed beweging in de stukken kwam en plots stond er 
een pion op promoveren. Gegrepen door dit magische moment besloten 
de vrienden tot een uitzonderlijke daad.  Ze overtuigden elkaar dat ze 
voor het promoveren een nieuwe dame moesten maken en besloten 
daarvoor een levende walrus te grijpen om hem van ideaal bruikbare  
maar zeer vervaarlijke tanden te ontdoen. Hierna is er nooit meer iets 
van hen vernomen . Vermoedelijk spelen ze verder in het Walhalla. 
Dit komt niet voor in de beschrijving van het museum.    Er werd dus echt 
geschaakt en zelfs door een groep. Toen ik vanochtend in de spiegel 
keek en mijn grootste vriend aanstaarde viel het kwartje .   
 
Dinsdag moet ik weer schaken.  

Ton van den Akker 
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MAT-OEFENING:   tenminste [!!]  4 x mat in vier;  2 x mat in vijf ! 

 
Partijfragment uit een partij van de in december 2013 overleden 
schaakmeester Lex Jongsma tegen Cees van der Kleij. In deze partij 
maak je kennis met…: ‘zijn beste zet ooit..!!’ 

 
<< Beginstelling: Wit aan zet 
Vier maal mat in vier ! 
Ph5  gxh5 
Lxh7+ Kh8 
Te8 !! [zie 2e diagram] 
Schitterend !!  
Wat zwart ook doet, of niet doet, hij gaat 
mat op de eerstvolgende zet… 
Zwart kan de witte toren op e8 op 3 manie-
ren slaan.  
Wit kan op zijn beurt steeds op een andere 

manier mat geven: 
door:  3.  …. !!  DxTe8 

4.  DxPf6 # 
 
of:  3.  …. !!  TxTe8 

4.  Pxf7 # 
 
of:  3.  …. !!  PxTe8 

4.  DxTf8 # 
 
Ook de loper nemen is geen optie, 
want:  3.  …. !!  PxLh7 
  4.  DxPh7 # 
 
Op elke willekeurige andere zet van zwart (op 2 na) volgt  4. Pg5xf7 #; 
de toren op f8 staat immers gepend door de witte toren op e8. 
 
Er zijn twee mogelijkheden voor zwart om het ‘mat’ één zet uit te stellen: 
door:  3.  …. !!  Ld5 !  [! staat voor één zet mat-uitstel] 

4.  DxTf8  Pg8 
5.  DxPg8 # 

 
of:  3.  …. !!  De7 !  [! staat voor één zet mat-uitstel] 

4.  TxDe7  [….] 
5.  DxPf6 #         Gert Ligterink – Volkskrant 
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 Schaken in De Rode Rik 

 
Het schaakspel wordt gespeeld van jong tot  oud..! 

Meisjes, Jongens, mannen en vrouwen..; een denksport voor iedereen. 
Over de hele wereld wordt het schaakspel gespeeld..! 
Schaakt u nog niet..? 

 
Schaken 

in 
~ 

‘De Rode Rik’ 
Van Sonstraat 49 

Vught 
~ 

elke dinsdagmiddag 
tussen 

13.30 en 16.00 uur  
~ 

 Vrije inloop. 
 

 

Hoe leer ik schaken..? 

 
Leden van de Vughtse schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’  leren u dit 
eindeloze spel haast spelenderwijs. 
 

 U maakt kennis met de schaakstukken, het doel van het spel, en hoe 
het spel gespeeld moet worden; 

 Wij leren u tactieken en vaardigheden om het spel snel te leren spe-
len; 

 Ook leuk om het schaakspel aan uw (klein)kinderen te leren en met 
hen te spelen. 
 

 

U bent dinsdag toch  ook van de partij..? 
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Partijfragment uit groep 3 
 
Een verassend eindspel met kansen over en weer. Sjaak moet de op-
mars van de vooruit geschoven witte pionnen blokkeren en heeft met zijn 
koning weinig bewegingsruimte.  
Gerard daarentegen loert op een matstelling maar heeft daar zijn pion op 
h6 bij nodig; dus die toren moet deze beschermen. 
De vrijpion van Sjaak neemt een belangrijk aandeel in het uiteindelijke 
‘eeuwige’ schaak.  

Interne competitie Vughtse Toren 
11 maart 2014 
 
Gerard Imming (wit)  -  Sjaak Mulders 
 
Wit heeft een riant pionnen-overwicht met 
maar liefst 3 pionnen in de promotiezone. 
 
Sjaak met zwart heeft een vrijpion op de d-
lijn en een loper als extra kwaliteit. 
 
Diagram  na:   42.   ….   Td2-d1 

 
Speelt u even mee; want er moeten toch ook nog  andere oplossingen 
zijn...?! 
 
43.   Tg7+    Kh8    
44.   Thg5    Td3+ 
45. Kg4  Lxg5 
46. Kxg5  Tg3+ 
47. Kf6  Tf3+ 
48. Ke7  d3  zwarte pion heeft nu vrij baan. 
49. Kxf8  d2 
50. e7  ….  “dat kan ik ook”, meent wit. 
   d1D 
51. e8D  Dd6+ ! een verassende schaak…, 
52. De7  Db8  … dat gaat leiden naar eeuwig schaak..! 
 Remise 
 
Na afloop is nog breeduit geanalyseerd over deze stelling, of er voor wit 
of zwart méér uit te halen was; er moeten toch nog andere mogelijkhe-
den zijn… 
Laat het Gerard of Sjaak weten; we kunnen er allemaal wijzer van wor-
den. 
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Het Evans-gambiet: aannemen of weigeren..? 
 
Het Evansgambiet is in de opening van een schaakpartij een variant van 
de Italiaanse opening. De beginzetten van het gambiet zijn: 
1. e4 e5 
2. Pf3 Pc6 
3. Lc4 Lc5 
4. b4 
Dit gambiet werd in 1826 voor het eerst door William Evans in praktijk 
gebracht. De witspeler geeft een pion weg om een snelle ontwikkeling in 
gang te zetten. Het gambiet werd ook door grootmeesters gespeeld, 
zelfs in partijen om het wereldkampioenschap.  
Adolf Anderssen, Joseph Blackburne, Johann Zukertort en Wilhelm Stei-
nitz speelden dit gambiet reeds in de 19e eeuw. 
Als zwart het gambiet aanneemt, dan wordt 4. .... Lxb4 5. c3 gespeeld.  
Weigert zwart het gambiet, dan wordt meestal of 4. .... Lb6 of 4. .... Le7 
gespeeld. Zwart kan ook kiezen om een tegenaanval te plaatsen door 4. 
.... d5 te spelen. Of het gambiet nu wordt aangenomen of niet, het vergt 
nauwgezet tegenspel voor zwart; want er liggen valkuilen voor ze gedicht 
kunnen worden. 
Hieronder twee korte partijen waar achtereenvolgens het b4-gambiet 
werd aangenomen en geweigerd. 
 
Partij met aangenomen Evans-gambiet  Steinitz – Pilhal  [Wenen 1862] 

  1.   e4 e5 
  2.   Pf3 Pc6 
  3.   Lc4 Lc5 
  4.   b4 Lxb4 
  5.   c3 La5 
  6.   0-0 Pf6 [beter 6. … d6  7. d4 Ld7  
  8. Db3  De7  9. dxe5 dxe5  10. Td1  0-0-0] 

  7.   d4 …. [een strategische val…] 
   7.   …. exd4 
   8.   La3 d6 
   9.   e5  [diagram] 
 

[Wit offert zijn 3e pion maar verhindert daarmee wel dat zwart nog kan 
rocheren.] 
9. ….  dxe5   10. Db3  Dd7   11. Te1  Df5   12. Lb5  Pd7   13. Dd5  Lb6   
14. Pxe5  Pe7 [zwart is zo wie zo verloren; maar deze zet brengt wit de 
gelegenheid er een mooi end aan te breien…]   
15. Pxd7  Dxd5   16. Pf6++  Kd8   17.  Lxe7 # 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opening_(schaken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Variant_(schaken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans_(schaakopening)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1826
http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Evans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelen_(schaken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootmeester_(schaken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Anderssen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Blackburne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Zukertort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gambiet
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Een (nog kortere) partij waarbij het Evansgambiet werd 
geweigerd 
 

In maar liefst 13 zetten staat de zwarte ko-
ning schaakmat. 
Aan de stelling te oordelen is er nauwelijks 
sprake van een opgebouwde structuur. 
Toch waren de zetten min of meer logisch. 
 
Er heeft een waar slagveld plaatsgevon-
den waarbij wit zijn dame kwijt is geraakt. 
De zwarte paarden lijken niet erg logisch 
te staan. 
Wat is er gebeurd..? 
 

Enkele aanwijzingen: 
de opening is gegaan volgens een niet-aangenomen Evansgambiet;  
- het pionoffer op b4 werd dus niet aangenomen; 
- de partij duurde slechts 13 zetten; 
- de paarden van zwart hebben al de nodige sprongen gemaakt. 
Een aantal zetten zijn dus al te reconstrueren… 

 

  
Elders in het clubblad is de oplossing verborgen; maar het is natuurlijk 
de bedoeling het partijverloop zelf zien op te lossen. 
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Tom Fürstenberg – Een ‘schaakambitie met ontmoetingen’   
 
De clubblad-redactie van ‘De Vughtse Toren’ is natuurlijk benieuwd naar 
de schaakervaringen van ons nieuwe lid, Tom Fürstenberg. Welnu; het 
werd een heel verhaal met bijzondere ontmoetingen. Zo kwam Tom in 
contact met grootheden als  Bronstein, Botwinnik, Anand, Karpov, Kas-
parov en ook als tegenstander van onze Nederlandse held Anish Giri.  
Van een simultaan-ontmoeting met Anish Giri kreeg de redactie een vol-
ledige partij-notatie die door Tom werd geanalyseerd. 
 
Met Tom’s relaas zouden we een heel clubblad kunnen vullen; daarom is 
besloten het verhaal op te splitsen in diens schaakopmars (dit nummer) 
en Tom’s bijzondere ontmoetingen. Dat laatste bewaren we voor een 
volgende gelegenheid 
.  
Aan het woord: Tom Fürstenberg… 
 

In 1943, gedurende mijn onderduiktijd, is mijn interesse voor het 

schaakspel begonnen. Dit was ergens op de Veluwe en Opa Bakker 

kwam zo af en toe eens langs. Die leerde ons drie jongens schaken. Ik 

werd er meteen door gegrepen. Na de oorlog en gezinshereniging 

bleek ook dat mijn vader kon schaken en nog behoorlijk ook!  Het 

heeft nog járen geduurd voordat ik mijn eerste partijtje van hem kon 

winnen. 

Ik besloot lid te worden van het Verenigd Amsterdams Schaakge-

nootschap (VAS), dezelfde club waar de gebroeders Crabbendam, 

sterke hoofdklassers, ook lid van waren. Daar leerde ik serieuze par-

tijen te spelen, maar ofschoon ik openingsboekjes had gekocht, tuin-

de ik regelmatig in valletjes aangezien ik een broertje-dood had aan 

studeren, zelfs voor het schaakspel. En nog steeds ken ik de ope-

ningstheorie alleen door het naspelen van partijen. 

In 1954 was ik 18 en schaakgek, zo gek zelfs dat ik in de Apollohal te 

Amsterdam van alle Olympische schakers die daar door Lodewijk 

Prins waren verzameld voor de elfde Schaakolympiade een handteke-

ning moest en zou krijgen. Dat is mij gelukt en bij die gelegenheid 

ontmoette ik David Bronstein voor het eerst in levende lijve.  

In de jaren ’70 t/m ’90 bezocht ik veel schaaktoernooien waaronder 

het Interpolistoernooi in Tilburg. Het was er gezellig en op een of 

andere manier had ik een perskaart waardoor ik in de persruimte 
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aanwezig kon zijn als de spelers na een partij daar analyseerden. Zo 

ontmoette ik daar Anatoly Karpov. Wij hadden een zelfde hobby; het 

verzamelen van postzegels met schaakmotieven. Deze wisselen wij uit 

tot op de dag van vandaag..! 

Fidelity Electronics uit Chicago bracht in maart 1977 de eerste 

commercieel verkrijgbare schaakcomputer met de naam Chess Chal-

lenger op de markt. Ik vond dat een leuke ontwikkeling. Ik kocht er 

een, maar was al gauw gedesillusioneerd aangezien het ding nauwe-

lijks kon schaken, geen openingen kende en alle illegale zetten accep-

teerde! Bovendien vond de ontwerper het logischer om de rijen 1-8 

en lijnen A-H om te wisselen, niet beseffend dat de benaming van de 

velden al enkele honderden jaren een vaste gegeven was! 

 

Ik begon toen ook 

computerschaaktoer-

nooien te bezoeken. 

Fidelity had juist bij-

zonder slecht ge-

scoord in het WK voor 

computers en besloot 

zijn inschrijving voor 

een toernooi in Or-

lando, Florida in te 

trekken. Maar ik had 

mijn ticket al geboekt 

en vroeg hen of ik 

toch de Mach IV, zo heette  het monster, ermee naartoe mocht ne-

men. Het ging, geheel tegen de verwachting in, bijzonder goed voor 

de Mach IV. Nog één goede zet tegen Hitech zou de winst en eerste 

prijs gebracht hebben. Helaas zag de Mach IV het niet, maar de 2de 

prijs van $ 3000 was ook geweldig en die mocht ik van Fidelity hou-

den! 

  

In België, waar ik in 1968 naar toe verhuisde werd ik lid van de 

schaakclub Anderlecht en toen de club in de jaren ’70 in acute geld-

nood kwam werd voor fl. 250 een ‘lidmaatschap voor het leven’ inge-
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steld.  Dat heb ik toen gedaan; ik en mocht gelijk penningmeester 

worden.  Aangezien ik een sponsor wist te strikken hebben o.a. Jan 

Timman, Genna Sosonko, Gert Ligterink, Herman Grooten en John van 

de Wiel enkele jaren voor onze club gespeeld en hebben we het in de 

Europacup ooit eens tot de halve finale gebracht door achtereenvol-

gens Wenen, Budapest en Belgrado uit te schakelen. Wij strandden 

op Moskou waar toen o.a. Geller en Yusupov voor speelden!  

 

In de ’80-er jaren was ik ook betrokken bij de organisatie van de 

S.W.I.F.T-toernooien in Brussel. Bij die gelegenheid ontmoette ik 

Kasparov voor het eerst.  

Eind september 2011 vond op 8-hoog in het nieuwe Museum aan de 

Stroom (MAS) te Antwerpen een schaakevenement plaats, speciaal 

voor de jeugd. Landenteams uit Nederland, Engeland, Duitsland en 

België voor spelers en speelsters onder de 16 jaar bestreden elkaar 

of hun leven ervan afhing. 

  

 

 

 

 

 
In het ‘MAS aan de 

Stroom’ 

te Antwerpen, 8-

hoog, voltrok zich in 

2011 het schaak-

toernooi plaats tus-

sen landenteams 

voor schakers tot 16 

jaar. 

 

Als kers op de taart vond op 30 september een simultaan plaats met 

GM Anish Giri. Vanwege zijn 17 jaar werd hij gekozen als voorbeeld 

voor de jeugd. 

Daar ik zijdelings bij de organisatie was betrokken, ging ik er met 

mijn vriendin Verena Crabbendam kijken. Zij komt uit een schakers-

http://www.visitflanders.us/binaries/MASMuseum.jpg
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familie en schaakt zelf ook.  Wij waren van plan af en toe de simul-

taan te volgen en tussendoor het museum te bezoeken, maar aange-

zien er iemand niet was komen opdagen werd ik gevraagd de open 

plaats in te nemen! Als grapje vroeg ik Giri om ‘genade’ toen ik deze 

plaats innam. Ik verwachtte een snelle nederlaag en zodat we daarna 

toch nog het museum konden bezoeken. Het liep anders. Anish won 

alle partijen…, op één na; en dat was ‘toevallig’ de partij tegen mij. 

  

Met een schroom van trots laat ik deze partij is in het clubblad 

plaatsen. Na eerst Fritz 10 te hebben geraadpleegd, heb ik uiteinde-

lijk zelf daar een analyse op afgevuurd – de eerste partij die ik ooit 

zelf heb geanalyseerd! 

 

Vroeger was ik ook al redelijk succesvol in simultaans. Ik was amper 

16 toen ik eens won van hoofdklasser J. Been en ontving daarvoor 

mijn eerste schaakboek; het tournooiboek van het internationaal 

schaaktoernooi Zaanstreek 1946. Ik heb het nog steeds. Meerdere 

winstpartijen en remises volgden o.a. tegen Hans Bouwmeester, Her-

man Pilnik, Mark Taimanov, Anatoly Karpov om er ‘maar een paar’ te 

noemen. 

Inmiddels ben ik verhuisd naar ’s-Hertogenbosch. In de omgeving was 

ik op zoek naar een gezellige schaakclub. En zo kwam ik terecht in de 

schaakkamer van Van Berkel in Vught.  

Ik heb het er nu al naar mijn zin! :-) 

 
Tom Fürstenberg 
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Giri, Anish (2714) - Fürstenberg, Tom (1727) [B12] 
   Simultaan 30.10.2011 

 
B12: Caro-Kann: Doorschuif Variant  
 
1.    d4  d6   
2.    Pf3  Pd7   
3.    e4  c6   
4.    Pc3    Ik wilde zo snel mogelijk de theorie vermijden aange-
zien die kennis bij mij minimaal is. Wellicht een goed idee tegen een 
sterke grootmeester   
4.    .. .. Dc7  
5.    g3  g6  
6.    Lg2  f6   Nu dat wit zijn loper naar g2 heeft ontwikkeld ipv. naar 
c4 kan ik ´mijn systeem´ spelen.   
7.   0–0  Lg7  
8.   d5  c5   Pd4 moest verhinderd worden.   
9.   Pd2 Ph6   
10. Pc4  a6   Voorkomt Pb5 en bereidt b5 voor.   
11. a4 P b6   
12. Pa3  0–0   
13. a5  Pd7   
14. Pc4  b5   Ik wilde niet passief blijven.   
15. axb6 ep. Pxb6   
16. Pa5  …. Deze zet heb ik niet begrepen  16...Pf7  [diagram 1] 
 

Dit is de stelling welke ik wilde bereiken. 
Het paard staat defensief maar kijkt tevens 
naar de aanvallende velden e5 en g5. In 
deze partij zal dat beslissend blijken.   
17.Te1 Ld7 18.Ta2  De bedoeling van de-
ze zet zal snel duidelijk worden.  18...Lb5  
Dit houdt een pionoffer in om te proberen 
de b-lijn in handen te krijgen.  
De a-lijn is stevig in wit´s handen. Ik moest 
de zwakte op e6 op de koop toe nemen 
maar om te wachten tot een grootmeester 
daar gebruik van zou gaan maken leek mij 

niet de beste optie.  
19.Lf4 Pc4  20.Da1  Daarom speelde wit 18.Ta2. 20...Tab8  21.Pxb5 
axb5  22.Pxc4 bxc4  23.Lf1 c3  Als ik hier nu Pe5 zou spelen, sluit wit 
de diagonal g7 – a1 met Lxe5 en gaat de pion sowieso verloren.  
24.bxc3?  Beter lijkt mij b3 om de b-lijn gesloten te houden en later ach-
ter de pion aan te gaan. Wit staat een pion voor maar die is onbelangrijk 
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in deze stelling.  24...Tb7  25.Tb1 b8  26.Txb7 Dxb7  27.Ta7 Db2 
28.Da4 Lf8  29.Ld2 Tb7  30.Ta8 Tb8  31.Txb8  Wit wenst de zetten niet 
te herhalen en vertrouwt kennelijk op zijn eindspeltechniek  31...Dxb8  
32.Lh3?!   
Logisch; de loper lijkt ideaal te staan op e6, maar wit verwaarloost z´n 
verdediging. Beter leek mij Le2 om het veld f3 onder controle te houden 
en de volgende damezetten te verhinderen. Mogelijk heeft wit die onder-
schat of zelfs niet zien aankomen.  32...Db1+!  Even overwoog ik hier de 
dame in de verdediging te houden, maar aangezien ik de b-lijn stevig in 
handen had wilde ik dat ook ten volle uitbuiten en de zwakte op f3 aan-
vallen.  33.Kg2 Dd1!  34.Le6 Kg7  35.De8  [zie diagram 2] 
 
Met deze zet moest ik rekening houden 
toen ik Db1 speelde. Het ziet er gevaarlijk 
uit maar ik zag dat ik, dankzij het paard of 
f7, goede tegenkansen had.  35...Pe5 ge-
dwongen maar sterk. Een schoolvoorbeeld 
van de mogelijkheden die ´mijn systeem´ 
biedt.  36.Lh6+ Natuurlijk zag ik deze zet 
aankomen maar ik zag ook dat ik aan de 
witte schaakjes zou kunnen ontkomen. 
36...Kxh6 37.Dxf8+ Kh5.  Na 37...Kg5 
38.f4+ Kh5 39.fxe5 De2+ is het remise, 
maar nu zag ik serieuze winstmogelijkhe-
den!  38.Dxe7  Dreigt mat na Dxh7+.  38..Df3+  39.Kh3??  Wit wil nog 
steeds remise vermijden, maar z´n koning staat hier bijzonder slecht. 
39.Kg1 is goed speelbaar bv. 39...Dd1+ 40.Kg2 Df3+ 41.Kf1 Dd1+ 
42.Kg2 met gelijke stand  39...h6!  Trekt de deur achter zich dicht!  
 

Zwart staat gewonnen. 40.Da7  probeert 
de dame bij de verdediging te betrekken 
maar het is te laat.  40...f5  Indien 
40...Dxf2 41.Da1 f5 42.Lf7 Pf3 43.Lxg6+ 
Kxg6 44.exf5+ Kxf5 45.Dh1 Pg5+ 46.Kh4 
De2 47.h3 Kg6  41.exf5  41. De7 bood 
wat meer tegenstand maar het resultaat 
zou hetzelfde zijn geweest, bv. 41.De7 
Dg4+ 42.Kg2 Dxe4 43.Kf1 Dh1+ Ke2 
44.Ke2 Pf3 met de en dreiging De1 en 
De4 mat. Op andere koningszetten – ipv. 
Kf1 – wint Pf3   41...Pg4 [diagram 3] 

Wit kan het mat niet meer vermijden en geeft op.  0–1. 
 

Tom Fürstenberg 
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Partijfragment  uit een partij van:  
Sergei Ovsejevitch en Aloyzas Kveinys 
in toernooi  
te Polanica Zdroj 2013. 
 

 
In theorie heeft zwart een lichte voor-
sprong. 
Een pion méér en een potentiële vrijpion 
op de d-lijn. 
Toch ziet Sergei Ovsejevitch (met wit aan 
zet) kans de partij in enkele zetten te be-
slissen. 
 
Hij deed een paardzet…, en zwart gaf op..! 
Kijk of jij al zo ver bent…! 
 

Oplossing: 
1. Pe7+  Lxe7;    
2. Tc7    Dxb5;  (2. …. Dxc7;  3. Pxc7 is natuurlijk ook hopeloos);   
3. Texe7 …. ; en zwart gaat mat na:  
4. Dg5    Kh8;   
5. Th7 # 
 
 
Partijfragment  
uit  
KNSB-clubcompetitie 2013 
 
tussen 
Wouter Spoelman  (wit) en 
  Gawain Jones (zwart) 
 
Zwart is aan zet en wit geeft op. 
Hij gaat mat,  of verliest een belangrijk 
stuk..! 
 
Oplossing: 
1.   …. Ta1 ! 
na: 
2.   Dxa1 Pxe2+ 
3.   Txe2 Td1+ 
Wit gaat mat en ander verliest hij zijn dame of toren. 
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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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Zware nederlaag eerste team  -  extern 4 januari 2014 
  
Het eerste team van de Vughtse Toren heeft een zware maar ook vol-
strekt onnodige nederlaag geleden tegen De Kemppion: 1½ – 6½.  
Na een knappe overwinning van Hans zag het er lange tijd naar uit dat 
we een goede overwinning op de sterke tegenstander zouden behalen, 
maar in het vierde speeluur ging het volledig mis. Evelina en Geert blun-
derden in duidelijk gewonnen stellingen terwijl Tammo in een gunstige 
stelling vergat dat hij de veertig zetten nog niet gehaald had. Drie nullen 
waren het resultaat.  
Toen Marc in hevige wederzijdse tijdnood tegen een kleine combinatie 
met fatale gevolgen aan liep, was de verloren wedstrijd een feit. De re-
mise van Wim in een ongelijk lopereindspel mocht niet meer baten.  
Frits en Steven noteerden eveneens nederlagen. In de volgende ronde 
moeten er in ieder geval weer punten gehaald worden om degradatie-
zorgen te voorkomen. 

 

 

 

 

 

. 
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Voorlopige advertentie 
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Eerste team rehabiliteert zich  -  extern 8 februari 2014 
 
 
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 tegen-
stander 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 toreneind-
spel 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 accu-
raat 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 Jan-
sen, die als invaller (!) het team van Dubbelschaak kwam versterken. 
Marc offerde in de opening een pion en kreeg ook voldoende compensa-
tie. 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 val een gelijkspel waar we niet echt ontevreden mee mogen zijn.  
 

Marc Viering 
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WLC-3  -  Vughtse Toren 2   6 – 2                 extern  dec. 2013 

 

WLC bleek in Woensel haar burcht te hebben zodat ik me even moest 
oriënteren.  Oorspronkelijk , zo las ik, was het een heerlijkheid .  Een 
heerlijkheid ?  Wat moet ik me er bij voorstellen?  Een mini Walhalla?  
Een heerlijke omgeving voorzien van vele geneugten uit het leven? ( zo-
als een heerlijk glas tintelende wijn ) In Ieder geval was er duidelijk spra-
ke van een soort genoegen. Mogelijk alleen voor excellerende schakers 
in ruste .   
Opnieuw moest ik me ter verduidelijking even inlezen . Een heerlijkheid, 
zo deelt de dikke van Dalen mee, is een goed waarvan een titel en 
sommige rechten verbonden zijn.  Zouden de schakers  er allemaal een 
meestertitel hebben en van een toelage leven?  Dat zal toch niet.   Eerst 
moest ik me maar even in de historie gaan verdiepen.  
Woensel , zo staat in mijn 200 jaar oude handgeschreven inventarisatie 
van de Meijerij,  is een zeer groot en uitgebreid dorp met ( in 1810 )  ca. 
2150  inwoners. Dit dorp is een heerlijkheid dat  vanouds aan de heer 
van Eindhoven toebehoort.  
Kijk, het wordt ineens duidelijk. Wanneer we het in de tijd plaatsen is het 
dus de voorloper van de heer Philips die duidelijk de heer in  Eindhoven 
was. Daarmee is ook het gevaar duidelijk.  Vele aangetrokken medewer-
kers van het door hem in het leven geroepen concern moesten ergens 
worden gehuisvest en aangezien het dorp slechts twee uren gaans ten 
noorden van Eindhoven is gelegen is het een ideale woonplaats voor de 
aangetrokken intellectuelen. Het mag algemeen bekend worden veron-
dersteld dat hun verstandelijke vermogens hoog staan aangeschreven .   
Ooit heb ik ook bij een van de bedrijven meegewerkt aan het ontwikkelen 
van computers. Na mijn vertrek is het daar nooit meer wat geworden,  
dus kan het verkeren. 
Terug naar de oude situatie bleek dat het dorp over een kruiskerk be-
schikte die landelijk lag en omringd werd door akkers en weiden. Ergo 
het bleek aangenaam wonen. Jammer dus dat de spits van de toren bij 
een orkaan op 9 november 1800 was losgeraakt en een verpletterende 
indruk maakte op het gebouw.  Niet alleen was dat jammer voor de in-
woners , maar kerktorens zijn eeuwenlang als bakens gezien voor het 
naderen van een dorp of stad die men herkende aan de toren.  Ik stelde 
me gerust ; mijn Tom-tom  had geen visuele verbinding nodig .   
Inwoners beweerden destijds dat op de plek van de kerk reeds eeuwen-
lang de religieuze vieringen  van dat moment werden gehouden dus 
zelfs in de oude heidense tijd.  In de moderne agnostische era kan er 
dus wel een schaakpaleis zijn neergezet.  Volgens de latere onzedelijke 
gedragingen van de mens werd elke vorm van eigenbestuur en zelfstan-
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digheid van een gemeenschap de nek omgedraaid en zo is de huidige 
situatie gewijzigd. Woensel valt onder Eindhoven.  
Ik heb enkele etsen van ene van Woensel, en ook waren er verschillen-
de medewerkers in het bedrijfsleven waar ik vroeger werkte die van 
Woensel heten.  Het zal wel niet lang meer duren of ik moet de naam op 
de etsen aanpassen in “van Eindhoven” en ook zullen de bekenden van 
destijds alleen maar onder een andere naam in het telefoonboek te vin-
den zijn.  De wereld is er gek genoeg voor.                                                                                                         
 
Goed , wat we konden verwachten werd niet duidelijk maar ik ging met 
lood in de schoenen op pad.  
Inderdaad werd mijn angst bewaarheid. De aanwezigen maakten allen 
een schaakbekwame indruk.  Mijn tegenstander bleek buitengewoon 
jong en had de typische Philips achternaam  “Chang.”  
Mijn vrees werd helaas bewaarheid ik liet me leiden door mijn vooringe-
nomenheid en verloor. 
Hopelijk is het de volgende keer beter.  
 

Ton van den Akker. 
 
 

 

 

Witvensedijk 2, 5296 KH te Esch, tel.; 073-6579047 
info@veenemamakelaardij.nl / www.veenemamakelaardij.nl 
  

mailto:info@veenemamakelaardij.nl
http://www.veenemamakelaardij.nl/
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Nieuw jaar, nieuwe kansen. Ook voor het tweede team  
[verslag]. 

extern 4 januari 2014 
 

Het nieuwe jaar zou wel eens vol verrassingen kunnen zitten. Op 4 ja-
nuari moesten we al weer aantreden voor een partij in de externe com-
petitie.  Een subtiele voorbereiding was er niet bij, tenslotte was het oude 
jaar nog niet helemaal vergeten.  Ook de recuperatie van het net over-
leefde oude jaar had het bovendien niet in zich  om er fris en vrij tegen 
aan te gaan  aangezien de copieuze eetdagen met veel, al  dan niet 
sprankelend,  geestrijk vocht dit niet volledig mogelijk maakten.  
Welke mentale voorbereiding konden we dan wel tegemoet zien?  Niet 
veel dacht ik zo,  maar Driekoningen stond voor de deur en daar ging het 
om drie wijzen uit het oosten.  Nou was destijds hun bezoek uiteindelijk 
ook de grondslag voor een massale kindermoord  en dat leek een duide-
lijke hint.  Kijk daar heb je wat aan.  De kleinste stukken van met de ge-
ringste waarde zijn pionnen en tegen op deze dagen  moet je daar dus 
mee uitkijken want ze blijken geliefd bij de tegenstander.  Je kon dus 
moord en doodslag verwachten op de verschillende borden.  Preparatie 
is een goed ding.  
Als inleiding ging iedereen handenschuddend langs de anderen met de 
op één na beste wensen te gunnen voor het nieuwe jaar en aangezien 
de meesten de beste wensen toedichtten zat dat weer goed en konden 
we met vertrouwen het schaakjaar verder gaan. 
Bij het aantreden bekeek ik de opponenten eens wat nader.  De mijne 
hield zich doodrustig en plaatse de reeds rechtstaande stukken subtiel 
op het midden van de velden.  Het had niets met schaken te maken 
maar het leek me wat geniepig  en ik vermoedde een stille pionnen-
graaier in te kunnen ontwaren.  
Zijn naaste buur had iets strijdlustigs en zou wel eens door het schaken 
een  thuisfrustratie willen wegwerken.  Aan de andere zijde  zat een 
weemoedig type .  Mogelijk  dacht hij dat de aangeboden consumptie 
was voorzien van een geestverslappend middel.  Het kwam mij voor dat 
juist daarin de zwakte lag. Stevig gedegen spel zou hem van het bord 
halen.  
Aan het eerste bord  zat een type dat de indruk wekte nooit een kam 
door zijn haar te hebben gehaald . Misschien wist hij niet wat een kam 
was? Hij had de juiste tegenstander om daar wat aan te doen in de trant 
van : “knippen en scheren”.  
Een enkeling zou er op uit zijn om een extra vrouw te veroveren. Uit er-
varing weet ik dat dat meestal figuren zijn met ambities die uitgaan bo-
ven hun mogelijkheden.  Zelf vind ik één vrouw zat anders krijg je nog 
meer gezeur aan je hoofd. 
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De ex- voorzitter was verhinderd maar onze teamleider had er een kans 
in gezien om een versterking aan te brengen .  
Alle teamleden wekten de indruk dat we fris waren en met groot genoe-
gen de verdere schaakperiode in zouden gaan met een jaar meer op de 
teller die duidde op ervaring en wilskracht.  
Nogmaals werd de hand geschud en de partijen gingen van start.   
 

Ton van den Akker 
 

 
   
 

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Ook voor het tweede team   
 

extern 2e team  8 maart 2014 

Het nieuwe jaar zou wel eens vol verrassingen kunnen zitten. Op 4 ja-
nuari moesten we al weer aantreden voor een partij in de externe com-
petitie.  Een subtiele voorbereiding was er niet bij, tenslotte was het oude 
jaar nog niet helemaal vergeten.  Ook de recuperatie van het net over-
leefde oude jaar had het bovendien niet in zich  om er fris en vrij tegen 
aan te gaan  aangezien de copieuze eetdagen met veel, al  dan niet 
sprankelend, geestrijk vocht dit niet volledig mogelijk maakten.  
Welke mentale voorbereiding konden we dan wel tegemoet zien?  Niet 
veel dacht ik zo, maar Driekoningen stond voor de deur en daar ging het 
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om drie wijzen uit het oosten. Nou was destijds hun bezoek uiteindelijk 
ook de grondslag voor een massale kindermoord  en dat leek een duide-
lijke hint. Kijk daar heb je wat aan. De kleinste stukken van met de ge-
ringste waarde zijn pionnen en tegen op deze dagen  moet je daar dus 
mee uitkijken want ze blijken geliefd bij de tegenstander. Je kon dus 
moord en doodslag verwachten op de verschillende borden. Preparatie 
is een goed ding.  
Als inleiding ging iedereen handenschuddend langs de anderen met de 
op één na beste wensen te gunnen voor het nieuwe jaar en aangezien 
de meesten de beste wensen toedichtten zat dat weer goed en konden 
we met vertrouwen het schaakjaar verder gaan. 
Bij het aantreden bekeek ik de opponenten eens wat nader.  De mijne 
hield zich doodrustig en plaatse de reeds rechtstaande stukken subtiel 
op het midden van de velden. Het had niets met schaken te maken maar 
het leek me wat geniepig  en ik vermoedde een stille pionnengraaier in te 
kunnen ontwaren.  
Zijn naaste buur had iets strijdlustigs en zou wel eens door het schaken 
een  thuisfrustratie willen wegwerken. Aan de andere zijde  zat een 
weemoedig type . Mogelijk  dacht hij dat de aangeboden consumptie 
was voorzien van een geestverslappend middel.  Het kwam mij voor dat 
juist daarin de zwakte lag. Stevig gedegen spel zou hem van het bord 
halen.  
Aan het eerste bord  zat een type dat de indruk wekte nooit een kam 
door zijn haar te hebben gehaald . Misschien wist hij niet wat een kam 
was? Hij had de juiste tegenstander om daar wat aan te doen in de trant 
van : “knippen en scheren”.  
Een enkeling zou er op uit zijn om een extra vrouw te veroveren. Uit er-
varing weet ik dat dat meestal figuren zijn met ambities die uitgaan bo-
ven hun mogelijkheden. Zelf vind ik één vrouw zat anders krijg je nog 
meer gezeur aan je hoofd. 
De ex- voorzitter was verhinderd maar onze teamleider had er een kans 
in gezien om een versterking aan te brengen .  
Alle teamleden wekten de indruk dat we fris waren en met groot genoe-
gen de verdere schaakperiode in zouden gaan met een jaar meer op de 
teller die duidde op ervaring en wilskracht.  
Nogmaals werd de hand geschud en de partijen gingen van start.   
 
De Vughtse Toren 2      1624 - De Baronie 4           1581 5½ - 2½  

 

1. Paul Schippers          1697 - Chiel von Meijenfeldt  1687 ½  - ½  

2. Kees de Laat            1694 - Frank van Duuren       1677 ½  - ½ 

3. Jan Plasman             1672 - Cor Scherbeijn         1647 ½  - ½  

4. Stef van Dielen         1668 - Kees de Leeuw          1583 ½  - ½  

5. Sije Zeldenrust         1648 - Jan Leendert Dogterom  1573 1  - 0  

6. Tom Fürstenberg              - Ron Graumans           1528 1  - 0  

7. Ton van den Akker       1523 - Marc Ermes             1527 ½  - ½  

8. Jos Stehmann            1469 - Nico Zaal              1426 1  - 0 
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Oplossing van de ‘13-zetter’ met het geweigerde Evansgambiet  
 
Zelf geprobeerd en eruit gekomen..? 
Eigenlijk waren de eerste 4 zetten (geweigerd Evansgambiet) reeds te 
herleiden. 
Ook de (minstens) zes paardzetten van zwart konden worden ingeschat; 
dan resten nog 3 of 4 zetten. Onderstaand het zettenverloop 

  1.  e4   e5 
  2.  Pf3   Pc6 
  3.  Lc4   Lc5 
  4.  b4   Lb6  [het gambiet wordt geweigerd] 
  5.  a4   a6  

  6.  a5   ….  [de theorie beveelt Pc3 aan] 
  6.  ….   La7 
  7.  b5   axb5 
  8.  Lxb5   Pf6 
  9.  La3   Pxe4 [zwart kan de verleiding niet weerstaan…] 
10.  De2   Pxf2 
11.  Pxe5!   Pd4  [witte dame zit behoorlijk in het nauw; maar wit 
heeft andere plannen] 
12.  Pxd7+   Pxe2 
13.  Pf6 #   [schitterende aftrek-dubbelschaak-matzetting; !] 
 
Deze partij werd in 1942 gespeeld in New York tussen Helms (wit) en 
Tenner. 
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Wedstrijdverslag  WLC/kTriplepion 4  -  Vughtse Toren 3 

Verlies zonder consequenties ??         extern  8 febr. 2014 

 

 
Zaterdag 8 februari speelde het 3e Team uit tegen WLC/Triplepion 4. 
in Gemeenschapshuis “De Hoeksteen” te Eindhoven-Woensel. 
 
De druk was groot omdat wij bovenaan staan. 
Grappig was dat Jaimy, Peter en Ria allen spelend met wit, openden met 
Bertie’s ‘Oerang Oetan’ opening b2-b4!  
Dit zorgde in de wandelgangen voor de nodige verwarring!  
Al vrij snel werden 3 partijen verloren, hoewel ze ogenschijnlijk beter 
stonden, maar dat is in onze categorie niet altijd een garantie (0-3)! 
Van de Oerang Oetan schakers won Peter, terwijl Jaimy en Ria er een 
mooie remise van maakten (2-3).  
Ja, en toen? 
Uiteindelijk verloor Alex en speelde Bouwe op bord 2 een mooie winst-
partij (3-4). 
Alle ogen waren nu gericht op de uiterst spannende stelling die Hans 
Ploem op het bord had gecreëerd.., maar helaas een moment van on-
achtzaamheid…, en de partij moest worden opgegeven (3-5). 
Terneergeslagen gingen wij huiswaarts. 
 
Met 6 matchpunten staat ons team nog steeds bovenaan. Helaas heb-
ben wij de eerstvolgende keer vrij, zodat we door WLC en HMC inge-
haald kunnen worden.. 
De volgende wedstrijd spelen we thuis tegen De Stukkenjagers 6 uit Til-
burg. 
Natuurlijk gaan wij dan weer op jacht naar de winst!! 
  
Topscorers uit ons Team zijn: 
2.   Peter Loman                        3½         
5.   Bouwe den Ouden               3          
10. Wim Peeters                      2½       
15. Willem Berndsen                2          
 
Hoe een ‘Orang Oetan’ - opening (bij ons beter bekend als de ‘Bertie 
Brandwijk’) mooi kan uitpakken bewijst wel de partij van Peter Loman 
tegen René Vink (WLC/Triplepion 3). 
  

Ria Samuels 
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Een korte, maar zeer boeiende (b4)-partij. 
 
 
Peter Loman (wit) tegen René Vink combinatieteam WLC/Triple Pion. 
Externe competitie 8 februari 2014. 
 
De partij begon al raar, voordat ik de eerste zet had gezet. Mijn tegen-
stander was een kwartier te laat, maar daarna ging de partij alsnog van 
start.  
1. b4  d5   2. Lb2  
Al bij zet 2 deed mijn tegenstander een onverwachte zet. 2. … d4. 
Weliswaar blokkeert hij mijn loper nu, maar die pion is moeilijk te hou-
den, zoals ik ook meteen aantoonde door: 3. Pf3.  
Nu moet hij al moeite doen om zijn pion te verdedigen, of een andere 
vorm van compensatie te krijgen. Hij besluit met 3 … e5 een pion te offe-
ren voor mijn B4 pion. Natuurlijk pak ik die, omdat daarmee die pion op 
de d-lijn nog zwakker wordt. 
3. … e5   4. Pxe5  Lxb4  
Die d-pion is niet echt hinderlijk voor mij, aangezien hij nu continue zijn 
dame moet gebruiken om het te verdedigen, dus ik ga de ‘gouden’ regels 
uitvoeren: Stukken eruit en koning veilig. Mijn tegenstander denkt er pre-
cies hetzelfde over. 
5. g3 Pf6   6. Lg2  0-0   7. 0-0  
Bij zet 7 begint mijn tegenstander toch te zien, dat zowel zijn dame als 
loper nergens naar toe kunnen, omdat ze allebei een pion moeten dek-
ken, dus zet hij 7. … c5 met het plan om daarna zijn paard op c6 te zet-
ten. Ik geef hem daarvoor alleen geen kans door  8. Pd3. Als hij mij 
daarna zou laten slaan, zonder de loper te dekken, heeft hij 2 losse pio-
nen op de 4de rij. Als hij met zijn loper weggaat, verliest hij pion c5, dus 
het enige dat voor hem resteert, is zijn dame verplaatsen naar 8 … Db6.  
 
Nu zijn er een aantal dingen waarop ik moet letten.  
Ik wil mijn b-paard eruit hebben, de tegenstander dreigt d2 te slaan, zo-
dat zijn dame mijn loper kan slaan op b2 en mijn loper op b2 heeft bijna 
geen velden waar deze naar toe kan gaan. Tijd dus om wat te gaan rui-
len, zoals mijn c-pion voor zijn d-pion.  
9. c3 dxc3   10. Pxc3 Le6  
Zwakke zet van zijn loper hier, want het dreigt niets. Daarnaast is zijn 
pion op b7 is heel belangrijk, want als mijn loper daar kan slaan, verliest 
hij zijn toren. Als mijn paard op C3 weg is, kan ik zijn paard op f6 slaan, 
en zo zijn koningstelling slopen. Daarnaast dreig ik nog steeds zijn loper 
te slaan, of zijn pion op c6, als zijn loper die niet meer verdedigt. Ik kon 
niet kiezen, dus met de volgende zet, viel ik zijn zwakke c-pion aan, zijn 
paard op f6 en moest zij zijn dame ook nog zien te verdedigen. 
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11. Pa4  Db5 –enige goede zet 
12. Lxf6  gxf6  - koningstelling gesloopt 
Nu kan ik op c6 slaan met een van mijn paarden, loper slaat terug, ande-
re paard slaat loper, dame slaat loper en ik kan de pion en bijbehorende 
toren slaan op b7, Ta8, maar er waren daarvoor te veel onzekere facto-
ren, daarnaast was die ruil niet zo heel lucratief omdat dat 2 paarden en 
een loper zou kosten tegen 2 pionen, een loper en een toren van de te-
genstander. Ik was dan ook mijn bijna volledige aanval kwijt.  
Dus ik ging voor een simpel pionen winst, door zijn loper te verjagen met  
13. a3.  (zie diagram) 

 
Mijn tegenstander dacht daar alleen heel 
anders over. Met 13 … Lxd2 hoopte hij 
dat ik zijn loper zou pakken, zodat hij mijn 
a-paard kon pakken met een pion winst. 
Alleen sloeg ik zijn loper niet met mijn da-
me, maar ging voor 14. Paxc6, waardoor 
zijn b7 pion 2 maal werd aangevallen en 
zijn loper in stond. Hij maakt het daarna 
nog erger met Pd7, zodat ik mijn paard 
kon ruilen voor zijn paard, en daarna zijn 
loper kon ophalen. 

 
14. …  Pd7 
15. Pxd7  Dxd7  
16. Dxd2  Ta-d8  
Tijd om naar mat toe te werken, want de 
koningstelling is slecht en ik heb veel stuk-
ken die ik in 2 á 3 zetten op de koning kan 
richten. Als ik die pion op de a-lijn verlies in 
ruil voor wat tempo, is dat alleen maar 
meegenomen. Als ik tussendoor ook nog 
even wat zetten kan doen, waardoor hij 
afgeleid wordt van het echte gevaar is dat 
meegenomen.  
17. Df4  De7  
18. Tab1  b6  
19. a4  (afleidinszet) Ld5  (zie diagram) >> 
20. Lf3  Zeer aardige zet van mijn tegenstander. Mijn dame blokkeert 
mijn paard, maar als hij mijn loper slaat, kan ik met mijn dame slaan, en 
dan kan mijn paard er ook langs. (En hij doet het ook nog, want hij zat te 
azen op mijn e2 pion en mijn dekking van mijn paard.) 
20. …  Lxf3  
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21. Dxf3  Tfe8 – e-pion mag hij hebben, zelfs mijn paard, want als ik 
zijn pion op f6 mag slaan, heb ik vrij baan voor mijn toren, die ik plaats 
op  
22. Tb5  Dxe2  
23. Dxf6  Dxd3  
Dag paard – Je hebt je nut bewezen en voor genoeg afleiding gezorgd. 
Nu de koning gaan opdrijven en ongetwijfeld dat hij ergens een toren of 
dame moet offeren, of gewoon mat gaat. 
24. Tg5+  Kf8  
25. Dg7+  Ke7  
26. Te5+  Kd6  
27. Df6+  Kc7  
28. Dxf7+  Dd7  
En met 29. Tc1+  gaf de tegenstander op, want dit kost hem minimaal 
een toren. En zo was ik als laatste begonnen, als eerste klaar. 
 

Peter Loman 
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Programma  2013-2014  vanaf 18 maart tot einde seizoen 

 
 

Wk Dinsdag 
Interne com-
petitie Anders 

Vakantie / feest-
dagen 

12 18-mrt cyclus 3 - 6     

13 25-mrt cyclus 3 - 7     

13 29-mrt   
6e ronde NBSB competi-
tie Zaterdag! 

14 1-apr   
Snelschaak kampioen-
schap 

Finale NBSB be-
ker 

15 8-apr cyclus 3 - 8     

15 12-apr   
7e ronde NBSB competi-
tie Zaterdag! 

16 15-apr cyclus 4 - 1     

17 22-apr cyclus 4 - 2     

18 29-apr   
3e ronde halfuurscompe-
titie Meivakantie 

19 6-mei cyclus 4 - 3     

20 13-mei cyclus 4 - 4     

21 20-mei cyclus 4 - 5     

22 27-mei cyclus 4 - 6     

23 3-jun cyclus 4 - 7     

24 10-jun cyclus 4 - 8     

24 14-jun   Café schaaktoernooi Zaterdag! 

25 17-jun   Tweetallentoernooi   

26 
24/6-
26/8    géén schaken Zomervakantie 

35 26-aug   Jaarvergadering   

 
 

Toernooiagenda: 
 
Zaterdag *]  14  juni  Caféschaaktoernooi 
Dinsdag  18  juni  Tweetallentoernooi / afsluiting seizoen 
*]  overdag 

 
 

Externe competitie 
 
Zaterdag   29  maart  6e ronde NBSB-competitie 
Zaterdag  12  april  7e ronde NBSB-competitie 

  



 

 

~ 39 ~ 

 

Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ 
43e   Jaargang                      Voorjaar 2014 
 
 
Voorzitter:            Ton van Roon    073 - 6566415  
a.van.roon@planet.nl   06 - 46345997 
 
Secretaris:        Frits Akkermans     0411 - 641595  
fritsakkermans@kpnplanet.nl   06 - 22611517 
 
Penningmeester: Henk van Evert,     073 - 6426757 
h.vanevert@kpnmail.nl 
 
Wedstrijdleider:  Peter Loman    06 - 10905622 
    peter.loman@atos.net 
 
Webmaster:  Sije Zeldenrust    073 - 6567595 
    s.zeldenrust@home.nl   06 - 51383940 
 
Clubblad:   Frank Donders,     073 - 6566990 
    frankenriadonders@gmail.com   
 
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 
-  2e team   Jan Plasman    073 - 5113777 
          06 - 44208217 
-  3e team    Ria Samuels     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’ 

mailto:a.van.roon@planet.nl
mailto:fritsakkermans@kpnplanet.nl
mailto:henk.vanevert@tiscali.nl
mailto:s.zeldenrust@home.nl
mailto:frankenriadonders@gmail.com
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