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Extra nummer ~  partijverslagen ~ intern-, en externe competitie  ~  

mooie schaakpartijen ~ onze nieuwe talenten ~ caféschaaktocht.~schaakpraat 

  



Caféschaaktocht in Vught 

Wat er toen viel kan op 14 juni niet meer vallen..! 

 

Op zaterdag 14 juni as. organiseert schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ 
haar jaarlijkse café-schaaktocht rond Marktveld en Maurickplein in Vught. 

Bij mooi weer vindt dit gezellige evenement buiten plaats op de diverse 
terassen aldaar. 

Er worden 7 ronden gespeeld volgens Zwitsers systeem  in een speeltem-
po van 20 minuten per persoon / per partij. 

Aanvang 10.00 uur; prijsuitreiking rond 17.00 uur. 

Meld je aan bij Ton van Roon  a.van.roon@planet.nl , of op de dag zelf 
vanaf 9.00 uur bij Allescafé ‘De Geregthof’, Marktveld 8 in Vught. 

Inschrijving: € 7,00 . 

Tijdige aanmelding garandeert deelname echter ‘vol’ (80 schakers) is ‘vol’  

mailto:a.van.roon@planet.nl


  



 

 

 



En passant 

 

Voor u ligt een speciaal clubblad, dat een iets andere opzet kent dan ge-
bruikelijk. 
Daar is een aantal redenen voor aan te geven. 
 
Het voorlaatste clubblad kwam uit, nog vóór dat de externe competitie 
was voltooid. Het was toen erg spannend; want ons eerste team stond 
op punt van degraderen terwijl het 3e team daarentegen puik bovenaan 
prijkte. Na de laatste ronde werd evenwel alles anders: géén degradatie, 
maar ook géén promotie. 
 
Dit seizoen werd verlevendigd door enkele nieuwe leden.  
Leden, die niet -zoals gebruikelijk- via groep 3 binnen stroomden; maar 
het meteen hogerop mochten proberen. Niet ten onrechte, kunnen wij 
inmiddels concluderen. Zo zien we al opmerkelijke verschuivingen bin-
nen de diverse groepen en komen ook anderen weer eens in de gele-
genheid tegen ‘hoog-genoteerden’ hun bijzondere partij te spelen. 
 
In het vorige nummer maakten we reeds kennis met de opmerkelijke 
schaakcarriëre van ons nieuwe lid Tom Fürstenberg; toen al liet hij weten 
nog graag te vertellen over zijn bijzondere ontmoetingen die hij had en 
vriendschappen die hij sloot met een aantal schaakgrootheden op we-
reldniveau. 
De redactie wil je deze informatie niet onthouden en heeft een groot deel 
van dit nummer hieraan besteed. 
 
Bijzondere partijen kunnen daarbij niet uitblijven. Het vorige clublad liet al 
een partij zien die Tom won van Anish Giri (in simultaan); ditmaal krijgen 
we van hem twee andere partijen te zien, die zelfs de krant hebben ge-
haald. 
Ook komt een bijzondere partij aan bod van Willem Blankert (ook een 
redelijk nieuwe verschijning binnen de vereniging), die in een enerverend 
gevecht zowaar onze Vughtse-Toren kampioen wist te verslaan. 
 
Om in de toekomst aan al dit schaakgeweld weerstand te bieden heeft 
de redactie van het clubblad gemeend een extra hoeveelheid oefeningen 
te plaatsen, om daarmee aan de komende vakantieperiode een ‘zinnige’ 
invulling te bieden. 
 
Over vakantie gesproken; wat moet een fervent schaker met een ‘leegte’ 
van zo’n twee volle maanden zonder schaak? 



Wel, dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn… 
We beginnen uiteraard allemaal met het altijd  gezellige caféschaaktoer-
nooi zaterdag 14 juni a.s. Het mag dan mogelijk samenvallen met de fi-
nale van onze hockey-dames in Den Haag; maar dat kan de pret niet 
drukken. 
Het heet een ‘rapid’-schaaktoernooi (van 20 min. per persoon per partij), 
maar, als je je tegenstander flinke denkzetten aanbiedt dan kun je zijn of 
haar tijd gerust bij de jouwe betrekken, zodat je over zo’n 20 minuten ex-
tra denktijd beschikt. 
Verder zijn er diverse interessante schaakprogramma’s die je als ‘app’ 
op je iPad of computer kunt binnenhalen. Met dit soort programma’s ligt 
de hele wereld aan schaakhelden binnen jouw handbereik. 
Ook zijn er van die ‘clubjes’ die ook wel eens thuis, in de tuin of in het 
park (straatschaak) met je willen schaken. 
Kortom legio mogelijkheden om op peil te blijven. 
 
Nu al vestigt het bestuur er de aandacht op dat de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op dinsdagavond 26 augustus wordt gehouden waarna 
het nieuwe schaakseizoen als gebruikelijk wordt opgestart: 
 
De redactie wenst je, tevens namens het bestuur, veel leesplezier, suc-
ces met al die oefeningen en vóór al: een prettige vakantie toe..! 
 

 

 

 

 



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… ! 



Jan Mascini overleden  

  
Velen leden van de De Vughtse Toren kennen Jan als deelnemer aan de 
door ons georganiseerde toernooien.   
  
Via NBSB / WLC bereikt ons het volgende bericht. 
 
Afgelopen donderdag, 22 mei, is Jan Mascini plotseling op 75-jarige leef-
tijd overleden. 
Jan was ruim 20 jaar een prominent lid van onze vereniging en heeft ook 
een aantal jaren onze vereniging WLC geleid als voorzitter.  
Op schaaktechnisch gebied stond Jan z’n mannetje:  
Hij is bij WLC clubkampioen geweest en diverse malen snelschaak-
kampioen. Voor WLC speelde hij in het eerste team.  
Afgelopen weekend was Jan nog als vrijwilliger actief was op ons (WLC) 
weekendtoernooi.  
Wij verliezen in Jan een betrokken lid en sterke speler.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook bij ‘De Vughtse Toren’ was Jan Mascini een bekend gezicht. Me-
nigmaal stond hij hier op het erepodium van winnaars; eerst van het Berti 
Brandwijk seniorentoernooi en later ook als Brabantse veteraan. 
Zijn altijd weer opgeruimde uitstraling tijdens de diverse toernooien hier 
zullen ook wij node gaan missen.  



 



Zaterdag 30 maart is de 6e ronde van de NBSB-competitie gespeeld. 
Hierbij de resultaten van onze teams: 

VT 1 – Eindhoven 3        :    4,5  – 3,5 
VT 2 – Stukkenjagers 5  :        4 – 4 
VT 3 – Stukkenjagers 6  :      2,5 – 5,5 

Zondag 30 maart 2014, Marc Viering 

Eerste team wint van Eindhoven 3 met 4,5-3,5 

 ”Het eerste team boekte in de zesde ronde een knappe zege op de kop-
loper Eindhoven 3. Een snelle nederlaag van Steven (bord 7) werd in het 
laatste speeluur gecompenseerd door uitstekende overwinningen van 
Tammo (8 ) en Evelina (6). De andere 5 spelers behaalden remise. Het 
halfje van Frits (5) was gelukkig, het halfje van Marc terecht maar de re-
mises van Geert (1), Wim (2) en Hans (4) waren plusremises. Geert en 
Wim stonden beter maar hadden niet al te veel bedenktijd. Op dringend 
verzoek van de teamleider boden zij remise aan waardoor de zege na-
genoeg veilig gesteld werd. Met het oog op de stand in de wedstrijd be-
sloot ook Hans daarna in een beter staand toreneindspel in remise te be-
rusten. Met nog een ronde te gaan zijn we veilig en een zege in de 
laatste wedstrijd kan ons nog op de vierde plek brengen.” 

Uitslagen NBSB-competitie ronde 7  

Donderdag 17 april 2014, webmaster 

Zaterdag 12 april is de 7e en laatste ronde van de NBSB-competitie 
2013-2014 gespeeld. Hierbij de resultaten en eindstanden van onze 
teams: 

Nuenen 1 – VT 1        :    5 – 3  (geëindigd op 3e plaats) 
OSV 1 – VT 2             :    0 – 8  (geëindigd op 4e plaats) 
Oisterwijk 1 – VT 3     :    1 - 7   (geëindigd op 5e plaats) 

 

Eerste team eindigt knap op derde plaats 

Marc Viering:  

”In de laatste ronde van de NBSB-competitie heeft de Vughtse Toren de  
uitwedstrijd tegen Nuenen overtuigend met 3-5 gewonnen. Door de der-
de  overwinning op rij eindigde het team ondanks een uiterst moeizame 
seizoenstart  op een knappe derde plaats. Voordat de wedstrijd goed en 
wel op gang was stonden  we al met 1-0 voor door een zege van Evelina 



(5), die haar tegenstander met een  pionoffer in de opening compleet 
overspeelde. Ook onze invaller Tom (7) die  Frits verving, behaalde al 
snel het volle punt. In het vroege middenspel stond  hij beter en dat 
voordeel werd bekwaam uitgebouwd. Na een onnodige nederlaag van  
Wim (1) die twee zetten verwisselde en daarna verloren stond, leek het 
nog even  spannend te worden, maar zo ver kwam het niet. Op het mo-
ment dat de partij van  Marc (4) in een tactisch gevecht begon te veran-
deren miste zijn tegenstander een  voor de hand liggende wending het-
geen Marc pardoes damewinst en daarmee de  partij opleverde. Een 
plusremise van Geert, die op het tweede bord weer prima  acteerde, en 
een zege van Steven (8), die een eindspel moeiteloos naar zijn hand  
zette, leverden de beslissende wedstrijdpunten. Na de remise van Hans 
(3) was  het verlies van Tammo (7) uiteindelijk slechts van belang voor 
de  statistieken. 

 

 

Talentenveiling bij de Vughtse Toren 

Op 27 september wordt er achter ‘De Vughtse Toren’ of in de Lam-

bertuskerk een talentenveiling gehouden. De opbrengst komt ten 

goede van het restauratiefonds van de kerk. 

Op de veiling worden naast spullen,  boeken en antiquiteiten ook  ‘ta-

lenten’ geveild. 

 

Zo biedt een sportman zijn talent aan voor specifieke sportlessen; 

een musicus een aantal pianolessen, een golver golfclinics enz. 

De schaakvereniging wil aan belangstellenden een aantal schaakin-

structies (bv. 10 lessen) ter veiling aanbieden. 

Voor beginners, gevorderden,  jongens, meisjes, vaders, moeders, 

opa’s en oma’s. 

 

Kortom, wie maar er maar voor te interesseren valt. 

De gedachten gaan uit dit te organiseren in ‘De Rode Rik’, waar elke 

dinsdagmiddag toch al een bridge- en schaakinloop is. 

Wie denkt of doet eraan mee? 

 

 



Een levendig schaakverleden 

 

In het vorige clubblad kon je al enigszins constateren hoe de ‘schaak-
gekte’ bij Ton Fürstenberg had toegeslagen.., van een dusdanige mate 
zelfs, dat hij enige jaren geleden in staat bleek onze huidige landskampi-
oen, Anish Giri, tijdens een simultaan-seance wist te verslaan (zie de 
partij in het vorige clubblad!) 

We doen nu een forse stap terug; naar de jaren ’50 in de vorige eeuw, 
toen het allemaal vorm begon te krijgen. 

In deze periode deed Tom opmerkelijke ontmoetingen waruit soms ook 
heuse vriendschappen uit zijn ontstaan. 

Het is een heel relaas, die in onderdelen in dit clubblad zijn weergege-
ven. 

 

Ontmoeting met David Bronstein 
Tom Fürstenberg 

In 1951 volgde ik de match om het wereldkampioenschap tussen GM 

Bronstein en GM Botwinnik op de voet. Hoe? Ja, er waren toen niet veel 

mogelijkheden. Meestal fietste ik kilometers de krantenbezorger te-

gemoet om in de berm mijn zakschaakspelletje te voorschijn te halen. 

Vanzelfsprekend was ik zwaar teleurgesteld toen Bronstein de match 

niet won. Normaal was je altijd voor de underdog, maar deze keer was 

het anders. Zelfs ik zag dat Bronstein een heel bijzonder soort schaak 

speelde. Daarom verdiende hij gewoon te winnen, vond ik, punt uit! 

 

Had ik toen ooit kunnen vermoeden beide grootheden eens te mogen 

ontmoeten? Toch gebeurde het! Eerst Botwinnik die een kijkje kwam 

nemen bij een computerschaaktoernooi in New York in 1983. 

  

Als eregast was ook Botwinnik uitgenodigd. Hij was bijzonder geïnte-

resseerd in computerschaak omdat hij zelf ook aan een zo’n programma, 

PIONEER genaamd, bezig was. Hij had toen grote belangstelling voor 

het nederlandse programma PION dat uitzonderlijk niet volgens brute-

force methode geprogrammeerd was, maar patronen herkende. Hij 

kwam regelmatig bij het team kijken dat ik op bescheiden wijze spon-



sorde. Hij was een bijzonder beleefde man die opstond toen ik hem een 

hand gaf. Ik was gegeneerd en drukte hem onmiddellijk weer terug in 

zijn stoel! Ik schrok van mijn reactie en hij keek mij wel even verbou-

wereerd aan. Gelukkig kwam er toen wel een glimlach op zijn gezicht! 

 

Op een vrije dag werd een ontmoeting geregeld met zijn voormalige 

strijdmakker, voormalig wonderkind en grootmeester Samuel Reshevsky 

in de Manhattan Chess Club. Ook de weduwe van GM José Raul Capa-

blanca, Olga, kwam langs en heb ik genoegen gehad hen de hand te mo-

gen drukken. GM Reuben Fine was ook uitgenodigd maar hij had helaas 

die dag geen tijd. Enkele dagen later ontmoetten ze elkaar wél voor een 

paar foto’s, maar daar was ik niet bij. Een ontmoeting met Reuben Fine 

heb ik kunnen regelen tijdens de match Karpov – Kasparov in 1990 toen 

ik opnieuw in New York was, want ik wilde wel graag ook zijn handteke-

ning hebben. 

 

Na mijn ontmoeting met Bronstein in 1954 (zie vorig nummer van het 

clubblad) ontmoette ik hem weer in 1990 toen hij naar Nederland kwam 

om mee te doen aan het door Aegon georganiseerde en gesponsorde 

Mens-tegen-Computertournooi. Ik liet hem mijn handtekeningenboek 

zien waar de zijne sinds 1954 in stond. Hij herkende het onmiddellijk en 

kon hij zich mij ook nog herinneren! Toen hij een jaar later opnieuw in 

het Aegon-tournooi meespeelde bracht hij mijn visitekaartje mee dat ik 

hem 36 jaar eerder had gegeven. Ongelooflijk - hij had het al die tijd 

bewaard! 

  

Het was gedurende dit toernooi dat hij, naar mijn bescheiden mening, 

de meest krankzinnige maar geniale partij ooit door eens mens tegen 

een computer gespeelde partij produceerde. Ik was bevoorrecht dat ik 

tijdens deze partij de computer mocht bedienen. Hij vroeg mij of hij 

een bepaalde opening moest spelen. Ik daagde hem uit het Koningsgam-

biet op het bord te brengen, een opening die geen zinnig mens tegen een 

computer zou kiezen, maar hij had er geen probleem mee – Koningsgam-

biet dus! Tevens vroeg ik hem of hij hardop zou kunnen denken zodat ik 

zijn gedachtegang zou kunnen noteren. Ook daar had hij geen probleem 

mee. 



Al gauw stond er een massa nieuwsgierige toeschouwers rond het bord; 

andere deelnemers stopten hun klokken en kwamen ook kijken naar het 

onwaarschijnlijke tafereel dat zich op Bronstein’s bord afspeelde. Te-

gen een mens zou zijn manier van spelen wel succes kunnen hebben, 

maar een computer zou hem er toch finaal uit moeten rekenen – aldus 

het merendeel van de toeschouwers. Maar het leek wel of de computer 

volledig in verwarring werd gebracht door de duizelingwekkende compli-

caties die Bronstein op het bord bracht. David had er zelf de grootste 

lol in en zijn oogjes glommen van plezier toen hij die grote drommen 

mensen rond het bord zag. Hij was altijd al een publieksspeler geweest 

en het lukte hem opnieuw om er iets speciaals van te maken. Deze partij 

is te vinden in ons boek The Sorcerer’s Apprentice (volgende para-

graaf). 

 

Bronstein vond het prachtig om tegen computers te spelen en het inte-

resseerde hem absoluut niet of hij won of verloor. Met zijn meer dan 

60-jarige ervaring kon hij onmiddellijk zien welke stukken een bedrei-

ging zouden kunnen vormen in de volgende paar zetten. Soms speelde hij 

voorzichtig, dan weer roekeloos, bijna altijd vertrouwende op zijn intuï-

tie. Zetten uitrekenen had volgens hem geen zin tegen de computer – 

die zou hem wat dat betreft te slim af zijn. Hij probeerde altijd een 

zet te vinden die hij volledig begreep en die nuttig zou kunnen zijn in de 

stelling die op het bord stond. Hij was zich ervan bewust dat computers 

zetten deden zonder echt te kunnen schaken. Ze konden geen plannen 

maken en David buitte dat feit volledig uit. Niettemin had hij veel res-

pect voor de programmeurs die er soms in slaagde om hun creatie 

grootmeesterlijke zetten te laten spelen.  

    

Intussen had ik voor David Bronstein’s 70ste verjaardag een cadeau 

voorbereid in de vorm van een soort biografie, liet het inbinden en 

stuurde het op naar IJsland waar hij die verjaardag vierde. En toen ... 

niets -  stilte! Ik was danig teleurgesteld, maar ik werd toch aangenaam 

verrast toen hij mij na ruim een week opbelde. Hij was letterlijk spra-

keloos geweest en was er heel erg blij mee. Hij zag er iets in en vond 

dat het uitgegeven moest worden. Daar had ik nog niet aan gedacht, 

maar begreep ook dat het in deze vorm potentie had. Natuurlijk had ik 



David’s hulp nodig om de partijen van commentaar te voorzien en om zijn 

herinneringen op papier te zetten. Na zijn terugkomst begonnen we er 

aan. Het was geen gemakkelijke klus. Als we enkele dagen aan een be-

paalde partij werkten, vond David ineens dat die niet geschikt was om 

te publiceren en koos hij een andere. Als ik verhalen optekende kon hij 

bij herlezing doodleuk zeggen dat hij dat niet zo had gezegd of was, 

alweer, het verhaal niet geschikt voor publicatie! 

 

Op een gegeven moment hield ik ermee op. Na 2 jaar genoeg!  Ik stapte 

naar Cadogan – bekend van de vele schaakboeken die ze hadden uitgege-

ven - in Londen omdat we het in het Engels hadden geschreven. Ze wil-

den er niet aan aangezien ze het geen schaakboek vonden. Ik had er 

mijn eigen ideeën in verwerkt en opgezet op een manier waarvan ik vond 

dat een onderhoudend schaakboek zou moeten zijn; veel te lezen, veel 

foto’s en interessante partijen met eenvoudige commentaren. Ik had de 

titel bedacht, een portret  van David laten schilderen door Sammy Ru-

binstein, een begenadigd artiest en zoon van de grote Akiba Rubinstein, 

om het op de omslag van het boek te plaatsen. Tenslotte vroegen ze of 

ik bereid was het financiële risico te dragen. Het betrof een bedrag van 

800 Pond voor een eerste oplage van 2000 stuks. In principe ben ik daar 

tegen, maar na 2 jaar werk wilde ik het toch wel uitgegeven zien en 

stemde toe. 

 

De kritieken waren boven verwachting en binnen 6 weken was de eerste 

oplage uitverkocht! Ofschoon nog maar pas een paar maanden op de 

markt, werd het door ‘The British Chess Federation’ uitgeroepen tot 

schaakboek van het jaar 1996! En Cadogan bleef maar herdrukken - 

36.000 stuks in totaal, een zelden geziene oplage voor een schaakboek. 

Vertalingen in het Spaans, Frans, Duits, Italiaans en Russisch volgden.  

 

Op 5 december 2006 overleed David Bronstein op 82-jarige leeftijd 

aan een hersenbloeding, precies zoals hij had voorspeld en waaraan 

meerdere familieleden van hem waren gestorven. Toen was het boek 

kennelijk niet meer interessant voor Cadogan en kreeg ik de rechten 

terug. Ik dacht erover om het boek op internet te publiceren en begon 



aan de 2de druk. Net toen ik daarmee klaar was, kwam New In Chess 

met het verzoek of zij die mochten uitgeven. Nou, daar had ik wel oren 

naar en onder het genot van een Indonesische maaltijd in Breda kwamen 

wij al heel vlug tot overeenstemming; iedere verandering en wijziging 

die ik wilde aanbrengen zou gerespecteerd worden. Er werden nóg meer 

foto’s toegevoegd, er kwam een apart hoofdstuk met partijen tegen 

computers waardoor ik 15 nieuwe partijen kon toevoegen. Een in memo-

riam van zowel Tatiana, zijn weduwe, als van mijzelf kwam er in en een 

diagram met een commentaar aan het einde van de partijen in het 

hoofdstuk ’70 Picturesque Games’ werden toegevoegd alsook een inter-

view dat nog niet eerder in het Engels verscheen. Kortom, kennelijk wa-

ren de veranderingen voldoende voor ‘The Guardian’ om het boek op-

nieuw de titel van Schaakboek van het Jaar toe te kennen en wel voor 

2009! 

 

Ik was zeer vereerd toen Vishy Anand mij in 1997 om een handtekening 

vroeg in mijn boek dat hij zojuist had gekocht. Ik schreef “Aan de toe-

komstige wereldkampioen”. Hij keek mij hoofdschuddend, tegelijkertijd 

verlegen glimlachend, aan. Gelukkig had ik het bij het rechte eind! 

 

 

 



Franse Verdediging      Tom Fürstenberg 

  

Onder deze kop publiceerde Constant Orbaan in het Algemeen Handelsblad 
een rubriek met een tweetal partijen waarbij ‘het nut’ van de Franse in twijfel 
werd getrokken.  
Voor Tom Fürstenberg uit Ouderkerk a/d Amstel was dit een reden om in de 
pen te klimmen; immers, hij vond het deprimerend dat daardoor zijn favoriete 
verdediging werd 'zwart' gemaakt.  
Maar al te graag willen wij proberen de blijkbaar gemaakte slechte indruk be-
treffende deze oude verdediging weg te nemen! Schrijver dezes is n.l. ook een 
trouw aanhanger van het Frans en die voorkeur dateert al van een partij, die 
ruim 25 jaar geleden werd gespeeld in een winterwedstrijd van de 'Amster-
damse Schaakclub'. (Partij van Hartingsveld tegen Orbaan volgt).  
Teneinde de statistische balans weer helemaal in evenwicht te brengen, laten 
wij de interessante partij volgen, die de zwartspeler bij zijn schrijven inzond.  
 
Van Beek [wit] - Tom Fürstenberg  [Comp. Amsterdamse Schaakclub  4/11-‘57]. 
1. e4 e6  2. d4 d5  3. exd5 exd5  4.Pf3 Ld6  5. Pc3 c6  6. h3 Pf6  7. Ld3 0-0  8. 0-0 
Te8  9. Te1 Pbd7  10. Pe2 Dc7  11.Ph4 Pf8  12. Lf5 Pg6  13. Lxg6 hxg6  14. Pc3 
Ld7  15. Txe8+ Txe8  16. Le3 Ph5  17.Df3 Te6  18. g3 Tf6  19. Dg2  [diagram]. 

19. ...Pxg3  
Een verrassend offer dat het begin is van een 
vernietigende aanval. 
20. fxg3  
Dat moet wel want op de tussenzet Lg5 volgt 
Ph5 Lxf6 Pf4! benevens gxf6 en Pxh3+ waarna 
zwart voldoende compensatie heeft voor de 
kwaliteit. 
20. … Lxg3  21. Pf3 Lxh3!  
De pointe van de zwarte combinatie. Hij heeft 
al drie pionnen voor het stuk, maar belangrij-

ker is dat zijn aanval nog lang niet is uitgewoed.  
22. Dxh3 Txf3  
De dreigingen Txe3 en Lf2 enz. kan wit niet tegelijkertijd pareren.  
23. Pd1 Lf2+  24. Pxf2 Txh3  25. Pxh3 Dg3+  
Pas daardoor wint zwart beslissend materiaal. Het slot wordt zorgvuldig afge-
werkt. 
26. Kf1 Dxh3+  27. Ke2 g5  28. Tf1 f5  29. Tf3 Dg2+  30. Lf2 g4.   
Wit geeft het op want aangezien Txf5 niet gaat wegens De4+, brengt zwarts 
pionnenfalanx een gemakkelijke winst. 0-1   



Een schaakpartij tegen  een ‘computer’-maat 

F. Donders 
Met een schroom van trots toon ik een partij die tegen een schaakvriend via 
het programma ‘SocialChess’ op de computer werd gespeeld. Dit treffen ein-
digde in een schitterende ontknoping waarbij mijn paarden en de beide lopers 
een hoofdrol speelden. De witte Dame wachtte haar ‘moment’ geduldig af om 
uiteindelijk vernietigend toe te slaan… . 
 
Frank (wit)  ~  computer-schaakmaat Peter  (zwart)    
 
1. e4 e5  2. Pf3 Ld6  3. Lc4 Pf6  4. d3 0-0  5. Ld2 c6  6. a3 b5  7. Lb3 Pg4  8. 0-0 
Le7  9. c4 Lc5  10. De2 Df6   11. d4 exd4  12. Dd3  
De witte dame zal geruime tijd de pion op d4 blijven blokkeren en toeslaan op 
het  ‘moment suprême’ . 

13. …. d6  14. Lf4 Te8  15. Pbd2 Kf8  16. Tae1 
cxb5  17. Ld5 La6  18. b4 
Een tweede niet onbelangrijke blokkade; de 
beide lopers staan nu min of meer buiten spel. 
18. …. Pbd7  19. Ph4 Df6  20. g3 Tab8  21. Pdf3 
Lb6  22. Pg5 De7 
 
[<< diagram na 22. … De7] 

 
De witte stukken staan op scherp; gereed voor 
de aanval. 

Let op de kracht, die er uit kan gaan van de diverse aftrekschaak-situaties en 
ook nog een dubbelschaak… 
23. Pf5 Dd8  24. Lxd6+ Kg8  25. Pxf7 Df6  26. e5 Pdxe5  27. Pxe5+ Kh8  28. Pf7+ 
Kg8  29. P5h6+ Pxh6  30. Pg5+ De6  31. Dxh7 #   [1-0] 
 

SocialChess  [zoek in de ‘app’-store] 
 
SocialChess is een schaak-app waar je veel plezier en tijdverdrijf aan kunt bele-
ven. Je kunt je schakers kiezen uit de hele wereld. Met je gekozen partner kom 
je een tempo overeen en het programma doet de rest. Je kunt het programma 
laten zoeken naar een schaakmaat van jouw niveau (elo) enz. 
Mooie partijen kun je laten archiveren en eindeloos naspelen of analyseren. 
Om de kosten hoef je het niet te laten. De app kost je het 1e jaar € 0.89, en 
daarna  ca  € 5,00/jaar. 



Oostenrijk gaf een setje Postzegels uit t.w.v. 55 eurocent met de 

‘tovenaarsleerling’ David Bronstein als afbeelding. 



Schaakfilatelie                 Tom Fürstenberg 

 

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 aanwezig kon zijn als de spelers na een 

partij daar analyseerden.  

Zo sprak ik Anatoly Karpov eens 

aan over zijn postzegelverzame-

ling. Behalve diverse landen zoals 

Rusland, België, Frankrijk en nog 

een paar, verzamelt hij ook post-

zegels met schaakmotieven zoals 

ik die ook verzamel. Wij waren bij 

hetzelfde agentschap ingeschre-

ven die ons de nieuwtjes opsturen, uiteraard met de rekening erbij.  

 

Het was voor hem lastig want postze-

gels mochten indertijd niet naar de 

Sovjet-Unie worden verstuurd. Ik 

stelde hem voor dat ze naar mijn 

adres gestuurd zouden kunnen worden 

en dan zou ik ze meebrengen naar een 

toernooi buiten de Sovjet-Unie waar 

hij op dat moment meedeed.  

 

Dat vond hij een pri-

ma oplossing en zo 

gebeurt het vandaag 

de dag,  anno 2014  

nog steeds ! 

Tom F. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ubVEHix3b2S_uM&tbnid=tqcn8tX71sWTaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.postzegelblog.nl/2011/05/08/vijf-typografische-jubileumpostzegels-voor-vijf-jubilarissen/&ei=JjyQU6WmL8m9yQOU2ICABA&bvm=bv.68235269,d.bGQ&psig=AFQjCNGqMN5bxprT6WLqodcdYZIyhxfk9Q&ust=1402047894628878
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v1f5HcLLRlDD0M&tbnid=wuhl61CpNVrD8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://brasschaak.be/article1.php?msg=1082&ei=hzaQU_uTDcHAyQPN-4CYBQ&bvm=bv.68235269,d.bGQ&psig=AFQjCNEwDKZ2lyU8WTSW9-C509DH8-pY1A&ust=1402046365564738


Halfuurscompetitie 2013-2014 

Drie keer afgelopen seizoen werd de competitieavond gebruikt voor de 
halfuurscompetitie; 21 oktober, 11 februari en 29 april en was ook dit jaar 
weer erg spannend! Hoe zou Mark het doen? Maakt Hans nog kans op 
de overwinning? Ook ik (Peter Loman, red.) deed verwoede pogingen 
om hoog in de einduitslag te komen. 

Ondanks dat Mark de eerste 2 ronden allebei zonder puntverlies wist te 
winnen is, door zijn afwezigheid in de derde ronde, toch iemand anders 
kampioen halfuurs geworden. Het nieuwe lid, bij velen inmiddels wel be-
kend, haalde in de totale score de meeste punten: Tom Furstenberg.  

Met een verloren partij tegen Tammo Hagedoorn en Geert van den 
Cruijsen wist Tom toch met 7 punten (van de 9) het eindklassement te 
domineren. Zoals al eerder geschreven heeft Mark de eerste en tweede 
avond gewonnen. De winnaar van de derde halfuursavond was Henk 
van Evert (op weerstandspunten). 

Onderstaand lijstje geeft de top-5 weer. 

 

          score        aantal     weerstand 

Tom Furstenberg   7  9  12½ 

Mark Viering    6  6    8½ 

Hans de Nijs    5½  6    6½ 

Peter Loman    5½  9  15½ 

Gerard van Kalmthout  5  9  15 

Ton van den Akker   5  9  14 

Willem Berndsen   5  9  13 

Tammo Hagedoorn   4½  6  10½ 

Geert van der Cruijsen  4½  6  10½ 

 

 

Een volledige lijst met alle deelnemers is te vinden op de web-site van ‘De 
Vughtse Toren’. 

  



…. ‘Die unvollendete’ van Steinitz tegen Von Bardeleben…. 

 
Enkele partijen zijn de geschiedenis ingegaan als ‘onsterfelijk’. Zo ook 
deze partij tussen Wilhelm Steinitz, net een jaar wereldkampioen af, en 
de Duitser Curt von Bardeleben, in 1895 gespeeld in het Engelse Has-
tings. Hiernaast staat de stelling na wit’s  25e zet: Txh7+. 

 
!!…. en wat er toen gebeurde …?? 
 
Steinitz’ zettenreeks in deze partij was van 
grote schoonheid geweest. Nu voor de 4e 
maal offert hij zijn toren en ook ditmaal 
kan die niet worden genomen op straffe 
van mat of ernstig materiaalverlies. 
Von Bardeleben vindt het nu wel genoeg. 
Zonder iets te zeggen verlaat hij de zaal, 
Steinitz in verwarring achterlatend. 
Hem rest nu niet anders dan te wachten 
tot de tijd erop zit. 
Intussen bedenkt Wilhelm echter wel een fraaie matcombinatie in tien 
zetten (zie hieronder) die hij, als de tijd is verstreken, onder groot en-
thousiasme aan het publiek toont. 
Hij wint er de schoonheidsprijs mee. 
 
Vanwaar dit onhebbelijk gedrag van Von Bardeleben? 
Bij eerdere gelegenheden was de Duitser ook al uit zijn doen geraakt als 
het publiek een fraaie zege van zijn tegenstander beloonde met ovatio-
neel applaus…, wat hem nu ongetwijfeld weer te wachten stond. 
En dat kon de gekwelde ziel die Von Bardeleben zijn leven lang met zich 
torste, kennelijk niet meer verdragen.  
Niet voor niets immers heeft zijn carrière als basis gediend voor de be-
kende (schaak)roman ‘De verdediging’ van Vladimir Nabokov, waarin de 
hoofdpersoon uiteindelijk zelfmoord pleegt door uit het raam te sprin-
gen…, net zoals Von Bardeleben dit zou doen in 1924. 
 
De (nooit gespeelde) matcombinatie was als volgt (let erop, dat zwart 
voortdurend dreigt met mat), vanuit de stelling op het diagram hierboven: 
 
25. Txh7+  Kg8   
26. Tg7+  Kh8   
27. Dh4+  Kxg7   
28. Dh7+  Kf8   

29. Dh8+ Ke7   
30. Dg7+  Ke8   
31. Dg8+  Ke7   
32. Df7+  Kd8   

33. Df8+  De8   
34. Pf7+  Kd7   
35. Dd6 # 



 

 

  

 

Een mooie binnenkomer… 
 
Op 1 oktober 2013 stond mijn confrontatie met de clubkampioen op het 
programma. Zoals gebruikelijk had ik mij voorgenomen me voor te berei-
den en was daar niets van terechtgekomen. Gelukkig heb ik een vast re-
pertoire dus zo vaak heb ik geen ongeluk in de opening. Ook in deze 
partij overleefde ik de witte agressieve bedoelingen betrekkelijk gemak-
kelijk, maar tijdens de partij vraag ik mij vaak genoeg af of het wel goed 
gaat. 
 
Marc Viering  ~  Willem Blankert      Int. competitie VT 1-10-2013 
 
1. d4 e6  2. Nf3 f5  3. d5 {Met 3.d5 hoopt de witspeler onbekend terrein 
voor zwart op te zoeken. Helaas ziet de zwartspeler dit meerdere keren 
per jaar.}  
3. ... Bb4+  4. Nc3 Qe7  5. Bd2 Nf6  6. dxe6 dxe6  7. a3 Bd6  8. e3 O-O 
9. Bc4 Kh8  10. Qe2 c6 {Om e5 te kunnen spelen, is het gewenst dat 
Pd5 wordt uitgesloten.}  
11. h3 {Na 11.h3 moet zwart nog even blijven raden wat de plannen voor 
de witte koning zijn, maar doorgaans wil wit vroeger of later g2-g4 spe-
len.}  
11. …. Nbd7  12. g4 {Nu al g2-g4 is te optimistisch. De witte koning is 
kwetsbaarder dan de zwarte; bovendien is schaken geen dammen: slaan 
dus niet verplicht.}  
12. …. Nc5  13. Ng5 Nfe4 [v – diagram 1] 
 

{Ai. Wit moet eigenlijk wel slaan op e4 om 
erger te voorkomen. De zwarte stukken 
komen tot leven en plotseling is f2 een 
mikpunt.}  
 
14. Ngxe4   Nxe4  
15. Nxe4   fxe4  
 
{Wit heeft een probleem, want een aanval 
op zijn koning is niet meer 
te vermijden. Op O-O-O volgt namelijk b7-
b5. Na O-O  is Dh4 al bijna dodelijk. 

Blijft over dat de witte koning in het centrum blijft, maar f2 is kwetsbaar.} 
16. Bc3 b5  17. Ba2 a5  18. a4 b4  19. Bd2 {De witte stukken zijn terug-
gedreven en O-O-O is nu geen optie voor wit meer. Tijd om f2 onder 
vuur te nemen, alhoewel Le5 in combinatie met Df6 eigenlijk beter is.}  
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19. …. Qh4  20. O-O-O Ba6   21. Qe1 (21. Bc4 Rxf2 22. Be1 Rxe2 23. 
Bxh4 Bxc4 24. Rxd6 b3 25. cxb3 Bxb3 26. Rxc6 Bxa4)  
21. …. Rxf2  22. Bxe6 Qf6  23. Bf5 Re2  24. Qg1 Be5 {Daar is het the-
ma Df6 met Le5 alsnog.}  
25. Bxe4   Bxb2+  
26. Kb1   Ba3  
27. Bc1   b3  
28. Rd4   [diagram 2] 
{Nu is b3xc2 natuurlijk helemaal uit, (28… 
bxc2+ 29. Ka2 Bc5 30. Bd3 Qf7+ 31. Kb2 
Bxd4+ 32. exd4 Bxd3); 
maar zwart zet eerst zijn laatste stuk op 
een actiever veld. Doorgaans een goed 
idee, maar hier niet zo.  
Niettemin wint zwart hierna vlot.}  

^ diagram na:  28. Rd4 
28. ….   Rb8 
29. c3   c5  
30. Qg3   Rc8  
31. g5   Qe6  [v - diagram 3] 

 
{Wit zou natuurlijk graag Th1 in het spel be-
trekken, maar na:  32.Tf1,Dxe4+ 
33.Txe4,Ld3+ loopt wit mat.}  
 
32. Qh4  g6  
33. Bxa3  cxd4  
34. cxd4  Rxe3  
35. Re1  Rxe1+  
36. Qxe1  Bd3+  
37. Ka1  Qxe4 
Wit geeft op: 0-1 

Willem Blankert 
 

 

“ In de eenvoud ligt een schoonheid verborgen…” 
 
Tijdens een heftig treffen offerde ik mijn Dame voor haar Paard en 

ontving er vervolgens een schoonheidsprijs mee… 
 

 Aantekening uit mijn schaaknotities; 
Hans Fagel 
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Philidor-verdediging 
De Philidorverdediging is een opening van een schaakpartij die is ingedeeld bij 
de zg. ‘open’ spelen. De opening valt onder ECO-code C41.  
De beginzetten zijn:  1. e4  e5   2. Pf3  d6 
Deze verdediging is vernoemd naar François Philidor (1726-1795). In de 18e 
eeuw werd de opening vaak gespeeld, maar later nam de belangstelling ervoor 
af, omdat zwart geen actieve stelling krijgt en het opschuiven van de zwarte 
pion naar f5, wat oorspronkelijk de bedoeling was, uiteindelijk vaak ongunstig 
uitpakt voor zwart. Toch wordt de verdediging nog wel gespeeld door meesters 
als Bacrot, Aronian en Nisipeanu en andere zwaargewichten op schaakgebied. 
De opening is niet zonder gevaar.  Zwart kan op meerdere manieren reeds na 
diens 3e zet in de problemen komen. Het is dus zaak dat je de diverse moge-
lijkheden  na wit’s 3e zet goed onder de knie hebt. 
 

<  “Een pion klaart de klus..; hoe heeft dit       
<    zo ver kunnen komen..??” 

 
De zwarte koning staat mat; door een dappere 
pion, die notabene op punt staat van promo-
tie. 
Verder kan worden geconstateerd dat er 
slecht is ontwikkeld; het lijkt of zwart slechts 
twee pionnen in het centrum heeft. 
Wit is overigens de dame inmiddels wel 
kwijt…!  Een offer..? 

 
 

Opdracht: 
Kijk of je de stelling hierboven kunt herleiden tot hoe de partij is verlopen. 
 
De volgende aanwijzingen kunnen je op weg helpen. 

 Wit geeft mat op de 12e zet; een kort en krachtige partij dus. 

 Er werd geopend volgens de Philidorverdediging. 

 De 3e zet van wit is, zoals gebruikelijk: 3. d4. 

 Zwart speelt op enig moment pion:  ….  f5. 

 Er is al een aantal stukken van het bord en de zetten van een aantal stukken 
is grofweg na te gaan. 

 
Oplossing: 
Deze is te vinden elders in het clubblad [zie op pagina 30]. 
Maar uiteraard éérst zelf proberen; dan vergeet je ‘m nooit weer..!  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opening_(schaken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_spel
http://nl.wikipedia.org/wiki/ECO-code
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Philidor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Etienne_Bacrot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levon_Aronian
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liviu_Dieter_Nisipeanu
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Een andere snelle matzetting na  zwart’s  3e zet (f5): 
1. e4  e5 
2. Pf3  d6 
3. d4  f5  
4. Lc4  fxe4 
5. Pxe5! dxe5 
6. Dh5+  Kd7   [koning op de vlucht!] 

7. Df5+  Kc6 
8. Dxe5  a6 
9. e5+  Kb6 
10. Le3+  Ka5    [Lc5 leidt tot uitstel]  

11. d6+  Kb4  
12. Dc3+  Ka4 
13. b3 #   [ óók een pionnenmat]       Diagram na 13. b3 # (eindstelling) 

 
 

Tot slot de alom bekende 8-zetter (eveneens  
ontstaan uit een  Philidor-verdediging…): 
  1. e4  e5 
  2. Pf3  d6 
  3. Lc4  Lg4 
  4. 0-0  Pc6 
  5. Pc3  Pd4 
  6. Pxe5 !? …..  [een opmerkelijke zet..]  
  6. …..  Lxd1  [zwart loopt in de val!!] 
  7. Lxf7+ Ke7 
  8. Pd5 #   [zie diagram (= eindstelling)]. 

 

Info website  
Donderdag 17 april 2014, webmaster 
  

Met de nieuwe website is het ook mogelijk om te volgen hoeveel bezoe-
kers de site trekt en bv. welke pagina’s bezocht worden.  
Hieruit blijkt de site goed bezocht wordt. Afgelopen 2 maanden is de site 
438 keer bekeken door 145 verschillende bezoekers (=IP-adressen).  
Zij bezochten in totaal 2366 pagina’s en gemiddeld waren zij 1 minuut en 
33 seconden op de site.  
De meest populaire pagina’s zijn uiteraard de standen/uitslagen van de 
interne competitie.  
De pagina over groep 1 wordt het meest bekeken (295 keer).  
Op maandag wordt de site het meest bezocht. 
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Vele schaakvrienden.., maar een kille ‘oorlog’ met Kaspa-

rov…?              Tom Fürstenberg 

 

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

schaakclub Anderlecht en toen ze in de jaren ’70 in acute geldnood 

kwamen werd voor fl. 250 ‘lid voor het leven’ ingesteld Dat heb ik 

toen gedaan 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 achtereenvolgens  Wenen, Buda-

pest en Belgrado uit te schakelen. Wij strandden toen op Moskou 

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

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

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

Kasparov voor het eerst. Hij had de gewoonte voor de aanvang van de 

partij even langs de V.I.P.-room te lopen en als iemand dan goeden-

middag zei, kwam er geen antwoord. Ook na de partij, als hij met z’n 

tegenstander analyseerde, sprak hij alleen met deelnemende colle-

ga’s. Toen de hoofdsponsor Bessel Kok hem eens vroeg of hij wat wil-

de drinken was het antwoord kortaf: ‘Nee.’ 

Tijdens het toernooi had ik veel foto’s genomen en kennelijk kreeg 

Kasparov daar lucht van want terwijl ik na afloop van het toernooi in 

de lobby van het Sheraton hotel op iemand zat te wachten, liep hij op 

mij af en vroeg of hij die foto’s mocht zien en er een paar uitzoeken 

aangezien hij die voor zijn moeder wilde meebrengen. Toe zei ik; 

‘Garry, jij mag foto’s uitzoeken, maar ik zou wel eens willen weten 

hoe het komt toch komt dat als je mensen nodig hebt dat je ze weet 

te vinden, maar anders niet ziet staan?’ Daar had hij niet van terug; 

‘Oh, als het zo gaat hoef ik die foto’s niet meer te hebben.’ Ik maak-

te hem duidelijk dat hij best die foto’s mocht uitzoeken maar dat hij 

een onbeleefde jongeman was. Hij keek mij stomverbaasd aan en zak-

te langzaam in een van de comfortabele fauteuils. ‘Ik geloof dat je 

gelijk hebt, maar voor en na de partijen ben ik zo geconcentreerd dat 

ik vaak de mensen niet zie staan of hoor als ze iets tegen me zeggen.’ 
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Dat leek mij een heel plausibele verklaring en dat zei ik hem ook. Het 

gevolg was dat we elkaar excuses aanboden!   

‘Kom vanavond naar mijn hotelkamer en breng je vrouw mee en dan 

kan ik wat foto’s uitzoeken!’ zei hij. Zo gezegd zo gedaan en ’s avonds 

was het heel gezellig op zijn kamer waar hij voor champagne, brood-

jes met zalm en kaviaar had gezorgd. Mijn vrouw had haar camera 

meegenomen. 

Járen later was ik met David Bronstein bij een van de Fontys-

toernooien in Tilburg waar Kasparov aan deelnam. In de perskamer 

stapte Kasparov direct op Bronstein af en gaf hem allervriendelijkst 

een hand. Mij negeerde hij volkomen. Nadat Bronstein en Kasparov 

gezellig hadden zitten praten en wat stellingen op het bord hadden 

bekeken liep Kasparov weg aangezien een juffrouw van de russische 

televisie op hem stond te wachten. Bronstein zei mij toen dat hij 

dacht dat Kasparov iets tegen mij had. ‘Wat?!’ riep ik uit en rende 

achter Kasparov aan en tikte hem op de schouder en vroeg hem of 

dat waar was. Hij bevestigde dat en daarop vroeg ik waarom. Hij zei 

toen letterlijk en ik laat het onvertaald: ‘Your face reminds me of 

something unpleasant, but I have forgotten what it is!!!’ Daarop kreeg 

ik de slappe lach en kon hem tussen het snikken door vertellen dat ik 

hem ooit een onbeleefde jongeman had genoemd. ‘That’s it, that’s it!’ 

riep hij uit. Toen ik hem vroeg of het wel normaal was dat je op ie-

mand kwaad bent terwijl je niet weet waarom, liep hij door. 

Weer jaren later hebben we vrede gesloten toen hij voor een simul-

taan in België was! 
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Witvensedijk 2, 5296 KH te Esch, tel.; 073-6579047 
info@veenemamakelaardij.nl / www.veenemamakelaardij.nl 
 

 

 

Oplossing van:   “Hoe heeft dit zo ver kunnen komen..?” 
   [zie voor de eindstelling pag.: 25] 

1. e4  e5   
2. Pf3  d6 
3. d4  f5  
4. dxe5  fxe4 
5. Pg5  d5 
6. Pc3  Lb4 
7. e6  Lxc3+ 
8. bxc3  Ph6   [tegen: 9. Pf7] 
9. Dh5+  Kf8 
10. La3+  Kg8 
11. Df7+! Pxf7 
12. exf7 #              Diagram na:  8. ….  Ph6 

 [Een partij van Mlotkowski – Deacon;  Philadelphia 1913] 

 

mailto:info@veenemamakelaardij.nl
http://www.veenemamakelaardij.nl/
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Een correspondentiepartij 
Tom Fürstenberg 

[Event "Correspondentie"] 
[Date "1955"] 
[White "Ennis, H.T.."] 
[Black "Fürstenberg, Tom"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "B25"] 
[Annotator ",Lod. Prins"] 
 
'Mat per correspondentie'. Van een Amsterdamse lezer (van Het Parool, 
T.F.) is de volgende partij schaak afkomstig die hij dit jaar over een peri-
ode van ruim acht maanden door briefwisseling heeft gespeeld met ie-
mand in Londen.  
  
Meestal vertonen correspondentieschaakpartijen een grotere diepte dan tussen 

dezelfde deelnemers aan het bord zou ontstaan. Dat is natuurlijk het gevolg van 

beschikbare tijd en geoorloofde analyse. Op diezelfde gronden zijn bijzondere 

gevaren verbonden aan experimenteren, een  vorm van gevechtsvoering die in 

correspondentieschaak dan ook zelden of nooit kan worden aangetroffen.  Op 

het eerste gezicht lijkt onderhavige partij een uitzondering te zijn. Enigszins 

een experiment is het verbluffende slot trouwens in ieder geval.  

Alleen voor de ingewijde met een inzicht inde ontreddering waaraan de witte po-

sitie al ten prooi is gaat iets van het effect verloren. Toch heb ik bewondering 

voor de stijlvolle, discrete manier waarop een verpletterend overwicht hier tot 

gelding wordt gebracht.  

 
H.T. Ennis (Londen)  ~  Tom Fürstenberg (Amsterdam)     anno 1955 
 
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 6. Nge2 Rb8 7. O-O  
Zwarts kaarten liggen zo open op tafel dat over de te nemen maatrege-
len geen twijfel hoefde te rijzen. Zij zijn trouwens in beginsel bekend en 
bestaan in 7. Le3 b5 8. Dd2 opdat Pc3 zo nodig op tijd naar d1 kan wor-
den teruggetrokken. Uit wits nonchalance dienaangaande vloeien tijdver-
liezen voort; Tb1 om b2 te beschermen, a3 om ruimte te maken voor het 
paard. 
7. … b5 8. Rb1 e6 9. a3 a5 10. f4 Nge7 11. Be3 Nd4 12. Bxd4  
Grotere vrijheid kan wit zich in plaats hiervan ook nu nog voorbehouden 
met 12. Dd2 en dan Pd1. Zelfs zonder actieve medewerking van Lg7 
neemt zwarts druk tegen de damevleugel nog toe. 
12. … cxd4 13. Na2 b4 14. axb4 axb4 15. Nac1 O-O 16. Nb3 Qb6 17. 
Qe1 e5 18. Kh1 Be6 19. Ng1 f5 20. Qe2 Rbc8  
De perikelen waarin wit zich bevindt nemen steeds duidelijker vormen 
aan. Alles dat hij zou willen ondernemen verergert de situatie waarin hij 
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zich bevindt. Ruilen in het centrum zou zwart een hanteerbare pionnen-
meerderheid verschaffen. Langs de c-lijn kan zwart grote pressie oefe-
nen of het paard ruilen als het op b3 blijft staan en op het juiste ogenblik 
binnendringen. Vandaar dat wit zich een fatale verlegenheidszet laat 
ontvallen. Bruikbaar was bijvoorbeeld nog 21. Tf2. 
21. h4 fxe4 22. Bxe4  
22. dxe4 zou hem wegens 22. ... Lxb3  practisch een pion kosten. 
22. … d5 23. Bf3 Nf5 24. Kh2 Ne3 25. Rfe1  
 

<<  Diagram na:   25.  Rfe1  
 
Ofschoon 7. O-O geen beslissende fout 
kan zijn geweest, geven de eerste 25 zet-
ten van deze partij toch een leerzaam 
beeld van het gezwaar aan de gesigna-
leerde nonchalance verbonden. Dat wit 
verloren is behoeft niet te worden betwij-
feld. Na 25. ... exf4 26. g4 Dd8 27.g5 h6 
28.Ph3 Lxh3 29. Kxh3 hxg5 kan hij nauwe-
lijks nog spartelen.  Maar dat alles is niet 
de voornaamste reden waarom deze partij 

hier wordt weergegeven.  
In zijn embarras du choix gaat zwart zulk een eclatante demonstratie van 
zijn overmacht geven dat men zich van verbazing de ogen uitwrijft.  
 
25. … Rxf4!  26. gxf4 
Dat was niet beslist nodig, maar in zijn toch al hulpeloze situatie kan wit 
er geen belang bij hebben de gelegenheid tot het slaan van een toren 
voorbij te laten gaan. 
 
26. … Rf8 27. Nh3  
Hij kon Tf8-f4-h4, eventueel gesteund door Dd8 moeilijk voetstoots toela-
ten. 
 
27. … Bxh3! 28. Kxh3 Rxf4 29. Rg1 Qf6 30. Bg4  
Wits stelling is te ver heen dan dat er een blijvende weerstand uit zou 
kunnen voortkomen. Opnieuw bewijst zwart dat hem andere afdoende 
middelen ter beschikking staan dan de plausibelste, in dit geval 30. ... 
h5.  
 
30. … Bf8 31. Ra1 Be7 32. Qe1 Rf2 33. Qxf2 Qxf2 34. Rg3 Ng2 
 
Wit geeft op, gezien 35. Le6+ Kg7 dreiging Pf4+, Kg4 h5 #  
0-1 
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