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Van de Veurzitter
Wie kent niet het gezegde: ”wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”
Afgelopen dinsdag keek ik even rond en dacht, hoe zit het met onze vereniging?
Natuurlijk, Jaimy Verbeet en Peter Loman van respectievelijk 29 en 32 jaar
zijn niet oud, maar hoe zit het met de rest?
“Oud” zullen sommige zeggen. “Oud, de Duvel is oud”
Dat kan wel waar zijn, maar dit jaar bereiken onze leden een gemiddelde
leeftijd van 65 jaar.
Nog even en we kunnen als vereniging met pensioen.
Een en ander werd nog eens duidelijk gemaakt tijdens de 5e ronde uit de
NBSB competitie.
Het derde team van De Vughtse Toren leed een pijnlijke nederlaag tegen
een jeugdteam van HMC Den Bosch. Gemiddelde leeftijd van dat team: ongeveer 12 jaar!
Kortom, het wordt tijd dat we nieuw bloed in laten stromen. De vraag is,
hoe doen we dat?
Hoe krijgen we de jeugd zover dat ze in clubverband gaan schaken?
Het begin is gemaakt.
Op woensdagmiddag 4 maart 2015 organiseerde ‘De Vughtse Toren’ voor
de zevende keer het schoolschaakkampioenschap van de basisscholen in
Vught en Cromvoirt. Maar liefst 65 jongens en meisjes tussen de 8 en 12
jaar streden onder leiding van Wolter, Frank, Harry, Gerard, Hans en ondergetekende om het kampioenschap van Vught. Dat uiteindelijk basisschool
“De Schalm” de wisselbeker in ontvangst mocht nemen is mooi, maar nog
veel mooier was het om te zien hoe enthousiast die kinderen het spelletje
speelden.
Nu zorgen dat ze enthousiast blijven.
Het plan is om volgend seizoen weer een jeugdschaakclub te beginnen.
Wolter de Vries heeft op zich genomen om “de kar” te trekken. We zijn op
zoek naar een geschikte locatie, bijvoorbeeld een van de basisscholen. De
eerste contacten zijn al gelegd. We willen dan, met uitzondering van de
schoolvakanties, wekelijks les gaan geven. Maar het mag duidelijk zijn, dat
kan hij niet alleen. Om het succesvol te maken zijn meerde mensen nodig
die Wolter regelmatig willen helpen.
Uw voorzitter is een van hen, wie volgt?
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Schoolschaakkampioenschap Vught - 2015
Op basisschool 'De Lichtstraat' voltrok zich woensdag 4 maart j.l. het
schoolschaak-kampioenschap voor basisscholen uit Vught en Cromvoirt.
Tijdens deze middag streden zo'n 65 kinderen van 7 deelnemende scholen
om de begeerde wisselbeker.
Een spannend toernooi met talentvolle schakers en ook veel toeschouwers.
Basisschool 'De Schalm' kwam als eerste uit de strijd, op de voet gevolgd
door de kinderen van bss. 'Molenven' (2e) en 'De Lichtstraat' (3e).
Afzonderlijk, voor kinderen tot 8 jaar, werd ook een toernooi georganiseerd
voor ‘aankomend schaaktalent’. Winnaar werd de 7-jarige Felix Briquet, een
leerling van bss. 'De Schalm.

Een veel gehoorde vraag, of er binnen de Vughtse schaakvereniging ook een
mogelijkheid bestaat om aankomende schaaktalenten te begeleiden. De
schaakvereniging koestert deze wens eveneens en laat weten dat de club
zomogelijk volgend seizoen reeds een jeugdopleiding gaat starten.
Een toezegging van basisschool ‘De Lichtstraat’ is al binnen. Zij stellen graag
hun ruimte beschikbaar voor bv. op woensdagmiddag.
Natuurlijk moeten wij vanuit onze vereniging gestructureerd draagvlak
kunnen bieden.
Iets voor jou..??
Volg de berichtgevingen op onze site en in het clubblad..!
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En passant
De winter zit er op. Traditiegetrouw wordt in de wintermaanden veel geschaakt. In de club, thuis, extern en in toernooien.
Het zal je niet zijn ontgaan, in januari konden we ook lerend genieten van
het spel der grootmeesters tijdens het Tata-Steel in Wijk aan Zee.
Via onze site hielden we een rechtstreeks verbinding met toch weer hele
mooie partijen.
In dit clubblad ditmaal veel partijen. Partijen op hoog niveau, snelle partijen
via internet; maar ook eigen partijen in de competitie. Uit het Tata Steel
toernooi pikten we twee partijen van de dames Anna Haast en Yifan Hou.
Het jaarlijks basisschool-schoolschaakkampioenschap (wat een woord) zit
er weer op en voltrok zich dit jaar op woensdag 4 maart j.l. op de basisschool ‘De Lichtstraat’.
Het is altijd weer een kleurrijk schouwspel. Het was voor de redactie aanleiding om de omslag van het clubblad maar eens van een kleurtje te voorzien en voor één keertje af te zien van de Vughtse Toren.
Op sommige borden werd doortastend gespeeld, en er is zeker sprake van
aankomend talent.
Het zou mooi zijn als wij als club de nodige kennis en ervaring aan hen konden overdragen; en dat wij later ook nog iets van hen zouden kunnen leren.
Sinds het vorige clubblad zijn we een aantal externe competitiedagen verder. Onlangs, zaterdag de 21e maart speelden we nog thuis onze vóórlaatste
competitie. Al onze teams boekten winst; en dat was ook voor alle teams
broodnodig. Alleen het tweede team is nog niet uit de degradatiezorgen.
Uit de externe competitie ontving de redactie ook een tweetal mooie winstpartijen, die geanalyseerd en wel in het clubblad zijn geplaatst.
Niet alle partijverslagen zijn geplaatst; daarvoor kun je beter terecht op de
site, die daar actueler in kan zijn.
Vermeldenswaard is ook wel een trilogie uit het 210.000 partijen-bestand
van Tom Fürstenberg. Minuten-partijen, waarbij explosief hersenwerk en
een goede muis zijn vereist. Niet, dat het allemaal mooie partijen zijn, maar
soms wel zeer opmerkelijke. Zo is daar een partij bij van maar liefst 71 zetten (dus binnen één seconde een zet!!?).
Een diepgaand betoog over het aspect ‘winnen’ en ‘verliezen’ wordt nader
uiteengezet door Ton v.d. Akker.
Veel lees- en speelplezier.
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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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Winnen / Verliezen
Ongetwijfeld heeft er wel eens een vriend of clubgenoot u deelgenoot gemaakt van het intense lijden dat een partijverlies met zich meebrengt. Op
een wat samenzweerderige toon verteld de betrokkene dat hij slechte heeft
geslapen. Een enkele keer dat het woelen in de gedachten en ongedurige
schaakprobleem dat de geest maar niet wil verlaten hem uit de slaap houdt.
Dit zijn van die bijzondere aspecten die het schaakspel met zich mee kan
brengen. Daartegenover staan de prachtige overwinningen en eclatante
successen . Fraai opgezette stellingen die mogelijk zelfs worden bekroond
door een combinatie eindigende in een stikmat. Je droomt ervan en de geest
rust op zachte wolken waarop het goed toeven is . Aan de andere zijde onweert het stevig waarvan jij je gelukkig afzijdig kunt houden.
In beide situaties heeft het gevolgen voor de droomwereld van individuen .
Het lijkt heel logisch maar overal in de geschiedenis tref je droomverklaringen en dan nog vaak van voorspellende aard. Lees de bijbel en zie hoe er
gehecht wordt aan de droom. Bekend is dat ook de oude Egyptenaren dromen als een apart onderwerp benaderden en verklaringen zochten . Socrates was ook niet bang om er het een en ander van te zeggen en koppelde
zijn zienswijze aan zijn wereldbeeld en de heersers . Zijn leerling Plato
buigt zich er nog wat nadrukkelijker over en stelt er zelfs een theorie over
op. Deze opzet voorziet in een driedeling van de ziel , de rede, de wil, en de
begeerte/behoefte. Wanneer de geest niet in evenwicht is wanneer men
gaat slapen dan reageert het door de meest wilde gedachten vorm te geven.
Kortweg `het beest` is los en veroorzaakt een geweldig tumult.
Hier stemt het overeen met wat bijvoorbeeld in het RK leven werd voorgeschreven . Het avondgebed . Een bezinningsmoment , een verzoening tussen
goed en kwaad van de gedane dag. Vanuit dat standpunt is de geest tot rust
te brengen. Dat geldt ook voor de biecht. Het kan dus in een breder verband ook worden opgevat als een element voor een evenwichtig leven.
De vaak waargenomen verlangens naar vrouwelijk schoon leidt bij Plato tot
een verklaring voor de begeerte naar seksueel contact. Dit kan kan bij
schakers mogelijk duiden op de behoefte aan een extra dame in het spel .
Vermoedelijk gaat het om min of meer zwakkere schakers die het als een
extra kracht zien om over nog een dame te kunnen beschikken. ( Deze
groep raad ik aan om een cursus te volgen om het spel beter te beheersen
en door promotie meer dames in het spel te krijgen ) Lukt het niet dan is er
vast wel een psychiater bereid om tegen betaling een freudiaanse uitleg te
geven.
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Wat ook opmerkelijk is dat “schaakklagers”de behoefte voelen om spontaan
de verloren partij uit en te na onder de aandacht te brengen Het is natuurlijk geen biecht en wil je hem echt helpen dan hoor je hem aan en toont
enige vorm van medeleven . Lukt het de toehoorder om een aspect aan te
reiken waardoor het verlies voorkomen had kunnen worden dan trekt hij
zich terug in wentelt zich nog dieper in het gevoel van ellende . Dus treft u
zo iemand dan laat je het hem zien. De ultieme afgang is wanneer je ook nog
in staat bent om aan te geven hoe hij gewonnen zou kunnen hebben. De
man slaapt niet meer.
Waar leidt dit alles toe? De conclusie moet helder zijn. Een remise is vanuit
vele opzichten veruit het beste. Geen behoefte aan? Welnu , grijp je kans en
zorg voor een eclatante overwinning , zeker tegen opponenten die je graag
een nederlaag gunt. Je slaapt als een roos en kunt genieten van een welverdiende nachtrust. Waarschuw je tegenstander niet en bezorg hem een walgelijke morbide droom door een les die hij niet zal vergeten.
Ton v.d. Akker
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Het gereduceerde tweede team naar Breda
Verslag 2e team extern tegen de Baronie 13 december 2014
Soms gaat het in de externe competitie als gesmeerd. Het blijkt echter dat
de echte externe wedstrijden meer problemen kan opleveren dan je vermoed. De verbondenheid aan de eigen speelruimte en omgeving weerhoudt kennelijk menigeen om er op uit te trekken en de speelsterkte elders
te toetsen tegen een onbekende speler. Ook nu bij de strijd tegen de Baronie in Breda moest onze teamleider zijn vernuft ook buiten het schaakspel toepassen en de trucendoos gebruiken om voldoende spelers voor een
team bijeen te krijgen. Desondanks werd het een afgeslankt groepje bereidwilligen dat een met een minpunt ( een speler tekort ) op avontuur
ging.
Breda is niet onbekend.
Het turfschip heeft een soort
imago dat gepaard gaat aan
slim bedrog en moed. Aan
durf ontbrak het in het geheel
niet maar we werden wel geconfronteerd met een onverwachte aanpassing. Het adres
bleek niet te kloppen en daar
stonden we dan. We waren
gewend aan de bekende halflichte, soms bijna donkere
maar sfeervolle ambiances,
waar een pilsje op zijn plaats
leek. Beter natuurlijk een glas
wijn .
De jacht op het juiste onderkomen werd geopend door een uit het opgegeven adres komend persoon die een soort van beheerder stevig te ondervragen (zo leer je nog eens iets van de Amerikanen). Die bleek na lang nadenken zich te herinneren dat er inderdaad een schaakclub van de ruimte gebruik had willen maken maar die nooit was verschenen.
Onze teamleider was echter niet in voor een ‘nederlaag wegens niet verschijnen’ en wist uiteindelijk ergens van iemand een adres te krijgen en vol
wraakgevoelens togen we opnieuw op pad om de nazaten van de spanjolen
een lesje te leren.
Het scheen dat de club met een vooruitziende blik begiftigd was en nu
reeds hun intrek hadden genomen in een bejaardenoord. Het was niet berekend op grotere voertuigen en het bleek dan ook een hele toer om een
passende plaats te vinden . Daarna togen we naar het strijdperk in de bij~ 9 ~

zonder fraaie ambiance dat wegens de aanstaande feestelijkheden was versierd in de passende timbres rood en groen. Met gemengde gevoelens overzag ik de situatie.
Een man minder betekende dat er een speler naar huis kon. Bord vier was
reeds van een speler voorzien die min of meer de opdracht in ontvangst
nam om te vertrekken. Dat bleek duidelijk een grote teleurstelling voor de
man die zich overeind hees en naar de rollator naast hem tastte. Onmiddellijk greep ik in. Na een kort maar regide overleg ging ik achter het bord om
de betrokkene het genoegen van een spelletje niet te ontnemen. De bejaarde deelde me ongevraagd mee dat hij met de deeltaxi van elders was gekomen.
Ik prees hem gelukkig met zijn naam, (van Weelden) aangezien hij al jaren
in weelde had kunnen leven. Verheugd bood hij me een drankje aan om
zich daarna met enige moeite op te hijsen en onder begeleiding van zijn rollator naar de bejaardenkroeg te gaan die op een redelijke afstand elders in
het gebouw was ondergebracht. Opgetogen dat hij de hele rit heen en terug zonder ongelukken had volbracht , bracht hij de drankjes en zette zich
achter het bord om de partij te vervolgen.
Met een gedegen spelstijl wist hij me in een remisestand te wurmen. Voorwaar te weinig wanneer je alle obstakels en belemmeringen in acht neemt.
Onder het genot van allegorisch gekeuvel trokken we huiswaarts.
Ton van den Akker.
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Verslag NBSB-competitie 1e team
Maandag 16 maart 2015, Marc Viering

Goede prestatie eerste team
Marc: ”‘Het eerste team heeft in de vijfde ronde van de NBSB-competitie op
7 maart een uitstekende 3-5 overwinning geboekt op Stukkenjagers -4. Het
was opnieuw Steven (8) die met een snelle overwinning het goede voorbeeld gaf. Zijn tegenstander liet zijn dame insluiten waarna de stukken de
doos in konden.
Tom (7) liet de 2-0 aantekenen. Hij had in een middenspel zonder dames
ruimtevoordeel en het initiatief op beide vleugels. Toen Tom een vrijpion
kon forceren had hij de vis spoedig op het droge.
De partijverloop van Tom tegen Bas Rosheuvel is door hem geanalyseerd en
hiernaast weergegeven.
We bereikten een comfortabele 3-1 voorsprong door remises van Henk (5)
en Marc (6) .
Henk had een optisch voordeel, maar de remisemarge werd nimmer doorbroken.
Marc had na een sterk gespeeld middenspel waarschijnlijk moeten winnen,
maar durfde in opkomende tijdnood het smalle winstpad niet te bewandelen.
De partij van Geert ging lange tijd gelijk op, maar in tijdnood kon hij de goede verdediging tegen een oprukkende vrijpion niet vinden.
De knapste prestatie van de middag werd misschien geleverd door Hans (1)
die tegen de notoire rommelaar en oud-clubgenoot Stefan Hess het hoofd
koel hield en met een precieze manoeuvre de vijandelijke koning in de hoek
klem zette waarna zijn binnenvallende zware stukken het karwei vakkundig afmaakten.
De zege in de wedstrijd werd veilig gesteld door Wim (4) die lange tijd duidelijk voordeel had maar naliet de beslissende tik uit te delen. Zijn tegenstander ontsnapte met remise.
De eindscore van 3-5 kwam op het bord door een remise van Evelina (3) die
in een moeilijks stelling kon afwikkelen naar een eindspel met ongelijke
lopers, dat ze ondanks twee pionnen minder keurig remise hield.”
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Partijanalyse externe competitie ‘De Vughtse Toren’ - ’De
Stukkenjagers’, 7 maart 2015
Tom Fürstenberg [1823] – Bas Rosheuvel’ [1749]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

d4
c4
Pc3
Lf4
e3
h3
Lxd6

d5
c6
f5
e6
Pf6
Ld6
….

De 'slechte' loper ruilen
tegen de 'goede’ kan
geen kwaad.

7.
8.
9.
10.

....
a3
Pxe4
c5

Dxd6
Pe4
fxe4
….

Een zetje dat ik graag
speel in dit soort
stellingen.

10.
11.
12.
13.
14.

….
f4
Dxf3
Dh5+
Dh4

Dc7
exf3
Tf8
g6
….

22. Pg2

….

Ook Pf5 was mogelijk
maar ik zag de consequenties van de geïsoleerde pion op f5 nog
niet

22.
23.
24.
25.
26.

….
Kh2
hxg4
Kg3
Th1

h5
hxg4
Th8+
Th7
….

34. dxc5

Pd7

Zo komt veld g6 vrij.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

bxc6
Tg6
Txg5
Lb5+
Pf4
Le2
Tg6

Pxc5
Kd6
Kxc6
Kd6
a6
Tb7
a5

Wit kan verdubbeling
van de zwarte torens op
de h-lijn natuurlijk niet
toelaten.

26. ....
27. Txh7
28. Tf1

Tdh8
Txh7
Tf7

Zwart wil kennelijk alles
afruilen en op remise
aansturen, maar geeft
daarbij wel de h-lijn weg

29. Th1
30. Th6
31. b4

Pf6
Kd7
….

Niet goed. Tb3 of Ke5
was noodzakelijk. Nu
verliest zwart een stuk.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

g5
Pxe6
Lg4
Kf2
Txe6+
g6
Lf5

Tb3
Pxe6
Txe3+
Ta3
Kc5
Txa4
….

(48. g7 e3+ 49. Kg3 was
natuurlijk ook mogelijk).
Het schaak op g3 moet
verhinderd blijven.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

....
Dg3
Le2
Pf3
O-O
Dxc7+
Ph4
g4

e5
Lf5
Pd7
O-O-O
e4
Kxc7
Le6
g5

Nu wordt het tijd voor
actie op de damevleugel
aangezien alle zwarte
stukken op de koningsvleugel staan.
31. ... Ke7

32. a4
33. b5

b6
bxc5
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

….
Te7
Ta7
g7
Kg3
Kf4
Kg5
Lg4

Tb4
Tb8
Kd6
Tb2+
Tb3+
Tf3+
Ke5

Zwart geeft op.
[1-0]

Het Tata Steel toenooi 2015
In de maand januari heeft schaakminnend Nederland weer kunnen genieten
van een groot aantal gespeelde partijen met van tijd tot tijd ook briljante
combinaties.
De tendens van de laatste jarenzet zich voort. Jonge twintigers zijn ‘oud’
genoeg om het complexe schaakspel volledig te doorgronden. De eindstand
van de 77e editie van de Tata Chess toont een totale heerschappij van de
jeugd over de 64 velden.
Als nummer één eindigde Magnus Carlsen met 9 punten uit 13 partijen. Met
24 jaar lijkt hij zelfs al een enigszins aan de ‘oude’ kant. Hij bleef de aanstormende jeugd slechts een half puntje voor. Anish Giri (20, de Amerikaanse Filipijn Wesly So (21), de Chinees Liren Ding (22) en de Fransman Maxime Vachier-Lagrave (24) deelden allen met een half punt minder de tweede
plaats.

In het overwegende mannengeweld tijdens het Tata Steel tournement troffen we in de topklasse één vrouw die in haar partij tegen Magnus Carlsen op
een haar na wist op te rollen.
Evenwel, het mocht niet zo zijn.
We verplaatsen ons even naar de 51e zet in
de partij van Magnus Carlsen (wit) tegen
de Chinese Yifan Hou in onderstaand diagram:

Magnus Carlsen ~ Yifan Hou
Carlsen (met wit) speelde: 51. Dxh6

Yifan verzuimde op dat moment de ijzersterke zet: 51. … Dxe4! te spelen.
Analyses wezen uit dat hier, naast een zekere remise voor haar mogelijk
ook een winstkansen waren weggelegd.
Bijvoorbeeld:
51. …. Dxe4! 52. Dxe6 Dxd3 53. Dxe8+ Tf8 54. De6+ met een mogelijkheid tot eeuwig schaak ,

of nog beter:

51. …. Dxe4! 52 Txe4 gxh6 53. Tg4+ Kh7 54. cxd6 Td7 enz. Met het
onaantastbare paard op c3 heeft zwart (Yifan Hou) een uitstekende gelegenheid de pionnen op de damevleugel in bedwang te houden.

Het eindspel had voor Carlsen wel eens dramatisch kunnen verlopen..
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Echter Yifan Hou wist zich tijdens het toernooi kranig te weren. In de navolgende partij bleef ze de Gregorgiër Baadur Jobava ruimschoots de baas.

Yifan Hou ~ Baadur Jobava
Tata Steel 2015 – Caro Kan defensie (var. Tartakower)
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 de4 4. Pe4 Pf6 5. Pxf6 exf6 6. c3 Dd5
7. Pf3 Ld6 8. Le2 0-0 9. 0-0 Lc7 10. h3 Lf5 11. Te1 Pd7 12. Ph4 Le4
13. g3 Tfe8 14. c4 Da5 15. Ld2 Db6 16. Lc3 Tad8 17. Lg4 Pf8 18. Te3
c5 19. d5 Lg6 20. De2 …. [zie diagram]
De opening is voltooid; de meeste stukken
staan in stelling en zijn direct inzetbaar.
Zwart
speelt in dit
stadium
een wat
teruggetrokken rol.

< 20. De2
37. Le1 >
20. …. Txe3 21. Dxe3 Ld6 22. f4
Dc7 23. a4 Db8 24. Te1 Lc2 25. Ld1 Lxd1 26. Txd1 Dc8 27.
Kg2 Te8 28. Dd3 Pg6 29. Pxg6 fxg6 30. b3 Kf7 31. Te1 h5
32. Txe8 Dxe8 33. d2 b6 34. a5 bxa5

35. De3 Dd7 36. Lxa5 Df5 37. Le1 [zie
2e diagram].
Yifan (wit) heeft de situatie volledig onder
controle. Een open e-lijn en een loper naar
alle richtingen actief.
37. …. h4 38. g4 Dc2+ 39. Kf1 Kg8

40. De6+ Kh7 41. Dxd6 Dxb3 42.
Kg2 Dxc4 43. De6 a5 44. f5 gxf5
45. Dxf5 g6 [zie diagram = eindstelling]

[en zwart geeft op].
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Tata Steel chess-tournement 12 januari 2015 (3e speeldag)
Partij:

Jan Timman (2593) - Anne Haast (2352)

De eindbalans is opgemaakt. Onze Nederlands kampioene Anne Haast deed
goede zaken. Als deelneemster in de Challengers-poule (voorheen Grootmeestergroep B) reeg zij haar persoonlijke successen aaneen.
Opmerkelijk was haar overwinning in de 3e speelronde tegen Jan Timman;
toch vanouds de illustere nestor van het Nederlandse schaken.
“Zo’n grote naam verslaan, daar kun je slechts van dromen. Dit temeer, dat
ik met zwart speelde en de partij eigenlijk ook zo voorbij was”.
Anne is bezig is aan een gestage opmars, ingeleid door de Nederlandse titel
bij vrouwen, die ze vorig jaar veroverde. Sindsdien krijgt ze vele uitnodigingen en is haar toernooikalender al behoorlijk gevuld.

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. Pf3 exd4 5. Lxc4 Lb4+ 6.
Ld2 Lxd2+ 7. Pbxd2 Pc6 8. 0-0 Df6 9. e5 Dg6 10. Te1 Pge7
11. Db3 0-0 12. Ld3 [diagram]
De opening lijkt redelijk voltooid.
Jan Timman is iets verder met zijn ontwikkeling; Anne daarentegen staat een pion
voor en heeft in het centrum een ver vooruitgeschoven pion. Weliswsaar staat deze
nog kwetsbaar, maar in de loop van de partij
zal deze toekomstige vrijpion een cruciale
rol gaan spelen.
Een sluimerend gevaar voor de wit.
12. …. Dh6 13. Pe4 Lf5 14. Tac1 Tab8 15. Pc5 Lg4 16. Le4 Lxf3
17. Lxf3 Pxe518. Lxb7 P7g6 19. Tcd1 Tfe8 20. Te4 Dg5 21. g3 ….
diagram na 21 g3 >>
Let op het hiernavolgende afgemeten eindspel en hoe de krachten zich op de witte koningsstelling samenballen.
21. …. d3 22. Te3 Pf4 23. h4 Dg4 24.
Tf1 d2 25. Dd1 Ph3+ 26. Kg2 Pxf2 27.
Dxd2 Dh3+ 28. Kg1 Peg4 29. Txe8+
Txe8 30. Txf2 Dxg3+Jan Timman gaf
wijselijk op; beide opties voor de witte koning, 31. Kf1 of Kh1 zullen leiden tot dameverlies.
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Geen spoken voor de wereldspeler.
Mogelijk heeft u een opname gezien van de ex-Bundeskanzler Helmut
Schmidt en zijn eega. Het was een opmerkelijkie weergave van de duitse
televisie van een bijzonder echtpaar dat met wat cynische opmerkingen
werd voorzien door de betrokkene zelf . Onder een zeer zwaar rookwolkendek kon de staatsman ontdekt worden achter een schaakbord tesamen
met zijn gemalin die niet voor hem onderdeed. Het werd duidelijk dat ze
elke avond samen voor ze gingen slapen een partijtje speelden.
Is het niet opvallend dat een echtpaar zo kort voor hun welverdiende
nachtrust nog even een oorlog op de 64 velden gingen beslechten? Bij een
nadere beschouwing is dat niet zo merkwaardig . Mevrouw Schmidt liet
zich ontvallen dat ze beter niet van hem kon gaan winnen aangezien het
humeur van haar man er niet beter op zou worden. Een oorlog verliezen is
nooit erg leuk zoals het echtgenoot zich ongetwijfeld kan herinneren. Logisch, “oorlog” is een woord dat stamt af van “Liuga” en Liugan “ dat huwelijk betekent zoals de taalgeleerden veronderstellen. In het oud- hoogduits
heet het “urliugi”hetgeen zoiets betekent als “Zustand in den das Verhältnis
das Eidvertrages zu ist” ofwel “Aufhebung der rechtlige Bedingungen”.
Dat geeft dus te denken wanneer je tegen je eigen
vrouw speelt. In ieder geval maant het tot voorzichtigheid. Mogelijk is het de reden waarom veel vrouwen wel een mening hebben over het spel van hun
man en volop meepraten over een schaakpartij maar
zelden het strijdperk betreden
. Zou er een zweem van angst
zijn over de afloop ? Ook in
het spel blijft de dame een
sterk stuk en hebt haar en
raakt haar liever niet kwijt.
In het interview had het er alle schijn van dat mevr. Schmidt zeker niet
slechter speelde dan Helmut en je vraagt je af of ze hem alleen bij bijzondere gelegenheden laat merken dat ze uiteindelijk toch de oorlog beter beheerst. Zoals het nu is lijkt hij echter van een goede nachtrust te kunnen genieten.
.
De vraag is nu wie neemt zijn vrouw mee en gaat de strijd aan . Mogelijk een
nieuwe ingang voor flitsscheidingen.
Ton v.d. Akker
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Oefeningen in combineren
Op deze pagina een 5-tal zeer uiteenlopende oefeningen in het
combineren en manipuleren van
een stelling.
Mogelijke oplossingen staan op de
volgende pagina; maar doe eerst
zelf een of meer pogingen.

A. Partij lijkt voor zwart
beslist; toch weet wit
remise te forceren

C. Zwart aan zet en wint

B. Wit aan zet; ondanks
extra dame zal zwart het
onderspit delven..

E. In onderstaande stelling
kan wit belangrijke
kwaliteit winnen.

D. Win de zwarte dame..!

Oefenen in combineren
Oplossingen:
A.

(zie vorige pagina)

Een eindspel-compositie van J.Moravec.
Wit kan alleen een koningszet doen, en het gezond verstand zegt dat
het gaat om Kd5, Ke5 of Kf5. Het moet 1. Kd5! zijn. In elk geval zou de
gulzigheid 1. …. Kh2: worden bestraft; immers na 2. Ke4 zal wit winnen hetgeen natuurlijk niet de bedoeling van zwart kan zijn.
Dus: 1. … Kg2 2. h4 Kxf2 3. h5 K {ergens} 4. h6 f2 5. h7 f1D
[Zou de koning op f5 zijn weggezet kan wit gezien het schaak niet
promoveren en hij verliest] Nu volgt: 6. h8D.
Met de koning op de eerste zet op e5 volgt na de 6e zet: 6. …. Da1 en
daarna Dh8: Met de koning op d5 als eerste zet kan zwart echter geen
kwaad doen.
Dus: altijd zaak te kijken of de koning, na pion-promotie, niet
toevallig op een verkeerde horizontaal of diagonaal komt te
staan!

B.

Een fragment uit de partij van Novosjenin – Panfilov USSR 1975.
1. Dh6+! gh6 2. Txf6+ Kg7 (2. …. Kh5 3. Th6#) 3. Lxh6 en 4.
Tf8#

C.

Een partij tussen W. Klein (DDR) en W. Nijdam (Ned); 1974
1. …. Dc5 2. Pxb7 Dc6 en wit geeft het op.

D.

Fragment uit een partij van Tsauash – Taskajev 1956
1. Pd6! cd6 2. Lb5 Pc6 3. Txc6! (dreigt 4. Tc8) 3. … 0-0
4. T5c1, en de zwarte dame gaat verloren.

E.

Uit een partij van Geller tegen Pilnik, Stockholm 1952
1. Th1 Kg7 2. Ld1! Tb5 (op T3e3 wint 3. Lc2 of Lf3) 3. Lf3 Tc4
4. Le2 … enz…
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Externe competitie ~ hoe staan we er voor?
Na de vóórlaatste (!) ronde, gespeeld op zaterdag 21 maart, deden alle
teams van ‘De Vughtse Toren’ goede zaken.
Het 1e en 2e team wonnen beide met 5-3; het 3e team zelfs met 6-2.
Alleen het tweede team zit nog onder in de middenmoot en kan bij dik verlies in de laatste ronden nog degraderen.
Dus, team 2…., zet ‘m op..!
Klasse 1A
1. OSV 1

Mp Bp

1

11 30

2

3

5

6

4½ 4 4½ 5

6

2. De Vughtse Toren 1 8

28 3½

3. De Stukkenjagers 4

8

27

4. De Baronie 2

7 27½ 3½

5. Dubbelschaak 2

7 24½ 3 4½ 3

6. Rochade 1

5 23½ 2

7. BSV 2

2 20½

4

5
3

Mp Bp

1. De Drie Torens 2

11 34½

2. De Stukkenjagers 5

10

30

4

2

4
4

4½ 5½
5

½ 2½ 1 3½

4 5½ 5½ 7½ 6

6

4

3

4

4

4 20½ 2½

5. D4 2

4 20½ ½

6. De Vughtse Toren 2 4

17

2 ½

7. De Baronie 4

20

2

5

5½ 5
3

3

6

5½ 2

3 2½ 2½

1. RDS 1

10 29

2

3

8

26 2½

3. De Stukkenjagers 6

7 24½ 3½ 2½

5½

6

5

5
5

18 1½

3

5. HMC Calder 6

3 17½ 2½ 3

3

6. De Drie Torens 4

3

16

4

3

4

6

7

5

7. De Oude Toren 2
1 13 1 1 4 3½
Laatste verandering: za 21 mrt 2015 22:13
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7
6

7

6 4½
4

4

4½
3½

5
4

5 4½ 4
3

2 3½ 2

5
2

5½ 4½ 6½ 5½

2. WLC/TP/SB 4

4. De Vughtse Toren 3 4

5½ 7

5 2½ 5½ 2½

8. Rochade 2
3 20
3½ 1 5½ 3
Laatste verandering: za 21 mrt 2015 22:13

1

8

5 7½ 5 4½

2½
3

7
4½

7

4. Oisterwijk 1

Mp Bp

4 4½ 7½

6

9 29½ 2½ 4

Klasse 3B

6

3½ 2½ 3½ 3½ 3

1

8

5 5½ 5½

3 2½ 4

3. Waalwijk 2

3

7

3½ 5 4½ 6½
4

8. De Pion 5
0 11 2 1½
Laatste verandering: zo 22 mrt 2015 08:43

Klasse 2B

4

Tijdens de externe competitie 7 februari j.l. pikte de redactie een interessante partij op uit het 1e team.
Op bord 5 speelde Steven Luderer (1739) met zwart tegen Ronny Liekens
(1702) van BSV-1 uit Bergen op Zoom.
Steven kwam halverwege de partij behoorlijk in de moeilijkheden. Hij beschrijft dit zelf in zijn commentaar hoe de witspeler eenvoudig had kunnen
winnen.
Na enkele krachtige tegenzetten volgde een totale ommekeer.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. Ld2 cxd4 6. Pb5 Lxd2+
7. Dxd2 Pc6 8. Pd6+ Kf8 9. f4 Da5 10. Dxa5 Pxa5 11. Pf3 Pc6
12. O-O-O Pge7 13. Lb5 a6 14. Lxc6 Pxc6 15. The1 h6 16. Pxd4 Pxd4
17. Txd4 b5 18. Te3 Ld7 19. Tc3 g6 20. Tc7 Le8
21. a4 bxa4 22. Tb4 Kg7 23. Tbb7 Tf8
Diagram na: 23. …. Tf8
Ondanks een pion minder heeft wit duidelijk de hegemonie; torens volop in de strijd samen met het
paard…

24. Kb1 h5

[Tamelijk eenvoudig won: 24.Te7 Kg8 25.g4 Kh8
26.Tbc7 Kg8 27.f5 gxf5 28.gxf5 exf5 29.e6 Kg7
30.exf7 Lxf7 (anders 31.Te6 met mat in 12)
31.Txf7+ Kg6 32.Tg7+]

25. Ka2 h4
26. Ka3 g5
27. fxg5 …. [beter is 27.f5!? exf5 28.Tb6+-]
27. …. Kg6
28. Pxe8
28. ....
29. Kxa4
30. Ka5
31. Txb7
32. c3
33. cxd4
34. g3
34. ….
35. g4?
35. ….

….
[beter is 28.Tb4!? Kxg5 29.h3±]
Taxe8
Tb8
….
[beter 30.Txb8] 30. ...Txb7 [en het staat gelijk!]
Tc8
d4! [hier was ik later zeer tevreden over]
Tc2 [de witte koning staat inmiddels te ver weg voor verdediging!]
….
[na 34.h3 Txg2 35.Tb8 Tg3 36.Kxa6 Txh3 staat het ongeveer gelijk]
h3
…..
[lastiger is 35.Tb8 Kg7 36.g6]
Txh2 [en zwart wint!]
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36. Tb3
37. Kb6
38. Tf3
39. Txf7
40. Th7
41. Txh1
42. Kc5
43. b4
44. d5
45. Kb6
46. Kxa6

Th1
Kxg5 [na Kxa6 volgt natuurlijk Ta1+ en h2, h1.]
h2
Tb1
h1D
Txh1
Kxg4
Kf5
Tc1+
exd5
d4
[en wit geeft op..!] [ 0 – 1 ]

Mede dankzij deze overwinning won het 1e team van de Vughtse Toren met
4½ punt tegen 3½ en bereikte met 4 matchpunten de middenmoot van de
competitie.
Steven Luderer.

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

Ton Fürstenberg

Sinds ik gepensioneerd ben, internet heb en er een site bestaat die Internet
Chess Club heet, begrijp ik niet goed hoe ik ooit tijd heb gehad om te werken; ik ben er wel een uurtje of wat per dag aan kwijt!
Om te vermijden dat mijn tegenstander een computer gebruikt, hou ik het
bij 1-minuut-partijtjes. Een verliespartij is zó verwerkt – gauw nog even
doorspelen tot je er weer eentje wint en dan slaap ik weer prima! Bepaalde
vaardigheden zijn er niet voor nodig, misschien een beetje intuïtie want tijd
om zetten te berekenen of te beredeneren heb je niet. Maar dat geldt natuurlijk ook voor je tegenstander.
Sinds dat ik lid ben van het ICC (vanaf 1995) heb ik ruim 210.000 (!) partijtjes gespeeld; zo’n 1000 meer gewonnen dan verloren met bijna 7000 remises.
Per definitie zijn GMs, IMs en FMs natuurlijk sterker, maar juist omdat ze
gewend zijn zetten te berekenen, spelen ze soms toch wel eens nét wat
langzamer en gaan ze door hun vlag.
Essentieel is wel dat je een goede muis hebt.
Soms komen er toch nog wel aardige partijtjes. Hier een 3-tal minuutpartijtjes; de 1e tegen een internationaal meester. Ik speel onder de naam van
mijn kleinzoon! De 2e partij, is aanvankelijk niet om aan te zien…, de tegenspeler speelde alleen om tijd te winnen via zetherhalingen.
En tot slot nog een partijtje die reeds na 12 zetten werd bezegeld.
Minuutpartij [1]:
Wit: Tom Fürstenberg (alias Floris) - Zwart: “Immie (IM)”
1. d4 b6 2. c4 Lb7 3. Pc3 e6 4. e4 Lb4 5. f3 c5 6. d5 Lxc3+ 7. bxc3 e5
8. Pe2 d6 9. Pg3 g6 10. Ld3 f6 11. Le3 Pe7 12. Dd2 O-O 13. O-O Pd7
14. Lh6 Tf7 15. f4 exf4 16. Lxf4 De8 17.
Lxd6 Pc8 18. Lf4 Pe5
19. Lxe5 Dxe5 20. Tae1 Pd6 21. Tf2 Te8
22. Tef1 Lc8 23. Df4
Diagram na : 23. Df4 >>
23. .… Kg7 24. Dxe5 Txe5 25. h3 La6
26. Pe2 Lxc4 27. Lxc4 Pxc4 28. Pf4 Kg8
29. Pe6 Txe4 30. Txf6 Pd6 31. Txf7 Pxf7
32. Tf6 Te5 33. c4 h5 34. h4 Kh7
35. Pf8+ Kh6 36. Txg6# [1-0]
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Minuutpartij [2]:
Wit: Tom Fürstenberg (alias Floris) – Zwart: “Liobray”
1. d4 e6 2. c4 d6 3. Pc3 Le7 4. e4 Lf8 5. f3 Le7 6. Pge2 Lf8 7. Le3 Le7
8. g3 Lf8 9. Lg2 Le7 10. Dd2 Lf8 11. O-O Le7 12. f4 Lf8 13. e5 Le7 14.
exd6 Lxd6 15. c5 Le7 16. Pc1 Lf8 17. Pd3 Le7 18. Pe5 Lf8 19. Tad1
Le7 20. a3 Lf8 21. b4 Le7 [diagram].
Tot nu toe zwalkte zwart stelselmatig met
zijn loper heen en weer; wit zal dit onorthodox afstraffen.
Let nu al het grote verschil in ontwikkeling !
Het verdere verloop gaat commentaarloos ;
alleen isniet de loper, maar nu de koningsvlucht gemerkt.
22. d5 exd5 23. Pxd5 c6 24. Pxe7 Dxe7
25. Tfe1 Le6 26. Ld4 g6 27. Dc3 Pf6
28. Pxc6 Pd5 29. Pxe7 Pxc3 30. Lxc3 Tf8
31. Pd5 Pc6 32. Pf6+ Ke7 33. Pe4 Tfd8
34. Lf6+ Ke8 35. Lxd8 Txd8 36. Txd8+ Kxd8 37. Pd6 Kc7 38. Td1 Lb3
39. Td2 Le6 40. Ld5 Lh3 41. Lxc6 Kxc6 42. Pxf7 a6 43. Pg5 Lf5 44.
Pxh7 Kb5 45. Pf6 Ka4 46. g4 Le6
47. Pe4 Kxa3 48. Td4 Lf7 49. Pg5 Lg8 50. h3 Kb3 51. f5 Kc3 52. Td7
gxf5 53. gxf5 Kxb4 54. Txb7+ Kxc5 55. Ta7 Kb6 56. Txa6+ Kxa6
57. Pe6 Lxe6 58. fxe6 Kb6 59. e7 Kc6 60. e8=D+ Kd6 61. De2 Kd5
62. h4 Kd4 63. h5 Kc3 64. h6 Kb4 65. h7 Kc5 66. h8=D Kd6 67. Dc3
Kd5 68. Dcd3+ Kc6 69. Dec2+ Kb7 70. Ddb3+ Ka8 71. Dca2# [1-0].
Ik vermoed dat dit wel de langste partij is geworden, die ik heb gespeeld :
(71 zetten binnen de 60 seconden.. !!) . Gelukkig won het denkwerk van het
afbraakschaak van de tegenstander… ! (red.)
En tot slot nog een ultra-korte snelle
Minuutpartij [3]:
Wit: Tom Fürstenberg (alias Floris) Zwart: “Shmawa”
1. d3 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 e6 4. Bd2
Bxc3 5. Bxc3 Ne7 6. Bxh8 d5 7. Bf6
dxe4 8. Bxe7 Qxe7 9. dxe4 Qb4+
10. Qd2 Qxe4+ 11. Be2 Qxg2 12. Bf3
[zwart geeft op 1-0; zie eindstelling >> ]
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Schaken…??, ga toch fietsen..!
De ‘schaakveld’-fietstochten die in het verleden zijn ondernomen
door leden van ‘De Vughtse Toren’ mogen beroemd als ook berucht
worden beschouwd.
De verhalen daarover worden steeds kleurrijker en over schaakresultaten hoor je niets meer.
Waarom kom ik hier op?
In een vorig clubblad vertelde Wolter over zijn bijzondere ’veld’tocht naar de Akropolis in Athene.
Hij betrok het schaakspel nadrukkelijk in zijn verhaal. Blijkbaar valt
dit aspect niet meer los te laten.
Toen ik het verhaal van Tom Fürstenberg las over zijn 210.000 ste
‘minuut’-partij moest ik onwillekeurig denken aan wat je in die tijd
(210.000 x 2) al niet had kunnen fietsen.
Een rekenvoorbeeld:
Een fietstocht rond de evenaar behelst ongeveer 40.000 km.
In 3 minuten fiets leg je normaal gesproken een kilometer af.
De evenaar kun je dus in 120.000 minuten befietsen.
Gedurende de gespeelde minuutpartijen van Tom (240.000 minuten)
had hij de aardbol dus maar liefst twee keer rond kunnen fietsen.
…. en hoeveel ‘wereldpartijen’ had hij dan niet kunnen spelen…?
Kortom, een wijze les aan alle schakers: “Ga toch fietsen..!”
Frank.
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Programma tot einde seizoen: 2014-2015
Wk

Dinsdag

Interne competitie Anders

12

17-mrt

cyclus 3 - 6

12

21-mrt

13

24-mrt

14

31-mrt

15

7-apr

15

11-apr

16

14-apr

cyclus 4 - 1

17

21-apr

cyclus 4 - 2

18

28-apr

cyclus 4 - 3

19

5-mei

20

12-mei

cyclus 4 - 4

21

19-mei

cyclus 4 - 5

22

26-mei

cyclus 4 - 6

23

2-jun

cyclus 4 - 7

24

9-jun

cyclus 4 - 8

25

16-jun

26

23-jun

24

27-jun

27

30-jun

28

25 aug

Vakantie / feestdagen

6e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

Snelschaak kampioenschap

Finale NBSB beker

7e ronde NBSB competitie

Zaterdag!

3e ronde halfuurscompetitie

Meivakantie

cyclus 3 - 7
cyclus 3 - 8

Tweetallentoernooi
Café schaaktoernooi

Zaterdag!

tot 25 aug

Zomervakantie
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jaarvergadering

Externe competitie (meestal op zaterdag 13.00 uur) NBSB *]:
Zaterdag 21 maart
2015
6e ronde thuis
Zaterdag 11 april
2015
7e ronde uit
*] uit/thuis-agenda nog niet bekend.
Toernooiagenda
Dinsdag 16 juni
Zaterdag 27 juni

2015
2015

Tweetallentoernooi
Café schaaktoernooi

Jaarvergadering / algemene ledenvergadering
Dinsdag 25 augustus Jaarvergadering / start seizoen 20152016
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Compensatie
Natuurlijk is het soms mogelijk om niet de mentale gevolgen van een verloren partij te ondergaan. In het herenjargon is de benaming van revanche
bedacht voor het herstel van het evenwicht. Maar het kan ook wel op een
andere manier. Zo kunnen we uitgaan van een niet ondenkbaar voorbeeld.
Op een schaakdag verlies je van een regionaal erkende betere schaker.
Kan gebeuren niet waar. In de partij wordt het verlies echter niet beperkt
tot een nederlaag maar je wordt door je tegenstander verwoestend verslagen. Niet alleen de zorgvuldig door jou opgebouwde pionnenstelling moet
er aan geloven , nee vooraf grijpt hij een aantal stukken die als ongenode
gasten worden afgeserveerd. Een mondeling voorzichtig geformuleerde
opgave wordt niet gehoord of volstrekt genegeerd. Tja , dan vraag je toch
ergens om.
Woest en vol wilde energie wil je je afreageren en gaat zwemmen om eens
ouderwets voluit door het water te racen en alles en iedereen te vergeten.
Dat moet wel opluchten. Die compensatie wil je jezelf niet onthouden en je
gaat naar het overdekte zwembad en betreedt de badhal. Wie ligt daar
zeer voorzichtige baantjes te zwemmen op een welhaast beginners nivo?
Juist , het is de schaakmeester die zo verwoestend de partij tot zijn eind
bracht.
Wat doe je dan? Je zet je badmuts op, doet je zwembril op en wacht
voorzichtig tot hij op de gewenste afstand in het water ligt. Je repeteert
het nog eens ; de bal ligt achter hem , bij waterpolo spurt je er als een
gek naar toe ,drukt de dichts bijzijnde onder met je linkerhand ,en gooit
de bal met rechts weg .
Met grote kracht duik je er in en crawlt met krachtige slag gewoon over
hem heen. Indachtig het waterpologebeuren duw je hem met je voet nog
even dieper onder water. Wat nu? Als betrokkene halfverzopen boven
komt grijp je hem in de houdgreep als een drenkeling en sleurt hem naar
de kant. Daar laat je hem op adem komen . Je doet je bril af en je muts
en zegt dan zo verbaasd mogelijk: ”Goh joh, Kun je zwemmen?”
Het is 1-1 Je voelt je weer als herboren en neemt je voor elke schaker in
te schatten naar zijn zwemprestaties.
Ton v.d. Akker
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Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’
44e Jaargang nr. 3

Voorjaar 2015

Voorzitter:

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

073 - 6566415
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Secretaris:

Frits Akkermans
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Penningmeester:
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Sije Zeldenrust
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frankenriadonders@gmail.com
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Jan van Oeffelen
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- 1e team
Marc Viering
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Sije Zeldenrust
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Ria Samuels
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