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Inhoudsopgave

De redactietafel.
Het nieuwste exemplaar van uw VSG-bulletin is uit. Sterker nog, u leest het momenteel. In dit nummer
veel nieuws over de net afgelopen OSBO-competitie; uitslagen, eindstanden, persoonlijke resultaten
en wedstrijdverslagen. Ook is er nieuws uit de strijd om het clubkampioenschap; de kampioensgroep
en de Keijzercompetitie. Daarnaast krijgt u een aantal interessante artikelen over van alles en nog wat
aangeboden. Natuurlijk staat in dit nummer ook de brief gepubliceerd die ons lid Gerbrand van Bolhuis
aan de financiële vergadering stuurde. Tijdens deze vergadering werd besloten dat we op de
algemene vergadering nader zullen ingaan op de brief. Om alle VSG-ers in de gelegenheid te stellen
zich voor te bereiden, is de brief nu in het clubblad opgenomen.
Over de algemene vergadering gesproken; deze wordt onder aan deze bladzijde aangekondigd.
De strijd om het jeugdkampioenschap is nog in volle gang. Een kleine impressie wordt u geboden in
het betreffende artikel. Tot slot vindt u in dit bulletin de meest recente ledenlijst. Met behulp van deze
lijst kunt u testen of u alle leden van onze vereniging ook kent.
We wensen u veel leesplezier toe,
De redactie.

Vooraankondiging algemene vergadering VSG.
Het bestuur van uw vereniging heeft het genoegen u uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse algemene
vergadering. Deze wordt gehouden op 29 juni a.s. in ‘t Speulder. De vergadering begint om 20.00 uur.
Alle leden ontvangen minimaal 2 weken voor de datum een agenda. Maak elkaar attent op deze
vergadering en komt allen!

VSG-2 kampioen.
Na een zeer spannende competitie is het tweede team van VSG kampioen geworden van haar klasse.
Tot de laatste speelronde werd door Nunspeet-1 en VSG-2 nog gestreden om de kampioensbeker.
VSG bleek over de langste adem te beschikken. Een woord van felicitatie en waardering is zeker op
zijn plaats. Daarom zeggen wij:
Gefeliciteerd VSG-2!!!
Verderop in het bulletin staat een uitslagentabel. Daarin kunt u alle personlijke resultaten van VSG-2
spelers lezen.

Ernst Keijer clubkampioen 1999.
Ernst Keijer heeft zijn clubkampioenschap geprolongeerd. Met schijnbare overmacht won hij de
kampioensgroep. Schijnbaar, want sommige partijen liepen wel erg voordelig voor Ernst. In de laatste
ronde moest Jan Lambrechts winnen om kampioen te worden. Jan stuitte echter op een taai spelende
Ernst. Hij moest zich forceren, overspeelde zijn hand en verloor.
In het volgende VSG-bulletin zullen we enige partijen uit de kampioensgroep plaatsen. Wellicht dat de
gladiatoren zelf hun partijen van commentaar kunnen voorzien; tot leringh ende vermaeck.
Ernst, ook voor jou zeggen we:
Gefeliciteerd Ernst!!

Brief aan het bestuur, te bespreken door de algemene vergadering.
Geacht bestuur VSG-Ermelo,
Betreft: PR (Public Relation)
Om de groei van het aantal leden van onze schaakclub te bevorderen zijn er in dit kader m.i. een
aantal doelgroepen te noemen
Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en: de jeugd is de toekomst. De jeugd moet je m.i. benaderen
d.m.v. taal die haar aanspreekt. Een flyer, bijvoorbeeld ontworpen in hun stijl, zou op scholen, via
advertentie in het Ermelo’s Nieuwsblad enz. wereldkundig gemaakt kunnen worden.
Vrouwen
Promoot en stimuleer vrouwen om op onze schaakclub te komen. Van de mogelijk meer dan 13.000
vrouwen in Ermelo zullen r ongetwijfeld vrouwen bij zijn die willen en/of kunnen schaken. In het
verleden heeft VSG qua dat ook goede voorbeelden gekend. Start mogelijk een zodanige
reclamecampagne op, dat deze groep zich aangesproken voelt en begeleid hun bij hun eventuele
drempelvrees.
Senioren
Maak een flyer met een goed design voor senioren en leg deze in voldoende mate neer lectuurtafels
in De Dillenburg, Rehoboth, Croonenburgh, enz. Sonneheerdt, Veldwijk en andere. Deze doelgroepen
zullen mogelijk anders benaderd kunnen worden dan bijvoorbeeld de jeugd.
Algemene doelgroep
Deze doelgroep is veelomvattend en de flyer daarvan zal dan algemeen, maar wel aanspreekbaar en
wervend opgesteld kunnen worden. Gedacht kan worden aan een flyer die in het Ermelo’s Nieuwsblad
is ingestoken, welke dan huis aan huis verspreid wordt en op die manier bekend gemaakt wordt aan
een groot publiek in ermelo en omstreken.
Om het bovenstaande te realiseren moet van te voren een duidelijk kostenplaatje opgesteld worden,
waarbij dan de contributie m.i. navenant verhoogd dienst te worden. Dit laatste is uiteraard, vermoed
ik, een beslissing van de ledenvergadering, maar volgens mij is de continuering em ,ogelijke
uitbreiding van het ledenaantal een belangrijke factor voor het voortbestaan van VSG. Willen wij als
VSG blijven voortbestaan met een kwantitatief en als gevolg daarvan mogelijk ook kwalitatief gehalte,
dan zou het bovenstaande idee een bijdrage daartoe kunnen zijn.
Kast- en levensruimte.
Drie door ons zelf af te sluiten kasten t.o.v. de huidige kastruimte zou m.i. geen overbodige luxe zijn.
Afgezien van de nieuwe klokken (vergt ook ruimte) is de huidige kast en ruimte m.i. ongeschikt. Als
volwaardige schaakclub zou je m.i. moeten kunnen beschikken over ruime kastruimte, zodanig ook,
dat je bij het bijeengaren van het materiaal elkaar niet in de weg zou moeten lopen.
Rookbeleid.
Als er een duidelijk rookbeleid is, dan zouden er geen discussies hoeven ontstaan t.a.v. het roken in
het algemeen. Zou het een idee zijn om pas na 22.00 uur te gaan roken. Degenen die dat dan doen,
zullen wel rekening dienen te houden m.i. met het eventuele anti-rookgedrag van de partner.

Schaaksimultaanseances.
I.p.v. snelschaaktoernooitjes als afwisseling of ernaast kleine schaaksimultaanseances organiseren.
Bijvoorbeeld voor degenen die dat willen en kunnen p.e. 6 simuktaanspelers tegenover 1
simultaangever. Een en ander om de variatie in het schaakspel aan te geven en bedoeld als
afwisseling naast de snelschaaktoernooitjes.
Met dank voor de afhandeling van deze brief, wens ik u een goede vergadering toe.
Gerbrand van Bolhuis
P.s. 1) Denk evt. ook aan flyers in de openbare ruimtes, zoals
bilbiotheek, postkantoor, banken, NS-station, wachtkamer artsen,
enz.
2) De laatste drie punten zullen bestemd zijn voor de algemene
ledenvergadering in juni 1999.
Naschrift van de Redactie
Tijdens de afgelopen financiële vergadering werd bovenstaande brief behandeld. Afgesproken werd
dat een commissie de voorstellen van Gerbrand gaat bestuderen. Tijdens de algemene veragdering
zal de brief en het werk van de commissie worden besproken. Vooruitlopend op de financiering van
eventuele acties, werd besloten dat in 1999 de contributie niet wordt verhoogd. Wanneer extra geld
nodig is, dan zal dit worden onttrokken aan de reserves.

Notulen van de financiële vergadering van VSG, 30 maart 1999
Aanwezig: 24 leden
Opening.
De waarnemend voorzitter, de heer Jongejan opent de vergadering met een woord van welkom aan
alle aanwezigen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
Notulen financiële vergadering d.d. 31 maart 1998.
De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering voor. De heer Lambrechts merkt n.a.v. punt
7 op dat niet hij, maar L. Korterink afgetreden is als lid van de kascommissie. Met deze correctie
worden de notulen goedgekeurd.
Ingekomen stukken.
De secretaris leest een brief voor, afkomstig van de heer G. Bolhuis. Deze brief maakt melding van
een viertal punten. Twee daarvan kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie,
vandaar dat de brief door Bolhuis voor deze vergadering is aangeboden. De twee punten waarom het
gaat zijn:
PR-materiaal maken en –acties plannen t.b.v. uitbreiding aantal leden.

Kastruimte uitbreiden.
De overige punten zullen worden behandeld in de algemene jaarvergadering in juni.
Punt 1:De heer Bolhuis stelt voor om verscheidene doelgroepen te gaan benaderen
(jeugd, vrouwen, senioren, mensen met een beperking). Daartoe moeten pr-middelen
worden ontwikkeld en mensen moeten bereid zijn actief mee te werken.
Punt 2: Nieuwe kasten aanschaffen, zodat meer en betere ruimte ontstaat voor
opruimen van materialen.
De voorzitter geeft aan dat door het late tijdstip van ontvangst van dit ingekomen stuk, het bestuur nog
geen mening heeft over de voorstellen. Hij vraagt de aanwezigen om te reageren.
De heer Paulus vindt de behandeling van deze brief op dit moment niet wenselijk; het
is te plotseling en men heeft zich niet kunnen voorbereiden. Hij stelt voor om in een
later stadium tot bespreking over te gaan.
De heer Janssen vindt acties ter vermeerdering van het ledenaantal welkom. Hij roept
het bestuur daarom op om zich actief op te stellen en met de vragen c.q. voorstellen
van de briefschrijver aan de gang te gaan.
De heer Wolters reageert inhoudelijk, door te stellen dat in tegenstelling tot wat
Bolhuis vermeldt, het VSG wel degelijk over een eigen Internetsite beschikt.
De voorzitter merkt op dat een publiciteitscampagne voor hem akkoord is, maar dat deze budgettair
neutraal zou moeten plaatsvinden; geen contributieverhoging dus.
N.a.v. de discussie wordt een aantal voorstellen uitgesproken:
De heer Van Bolhuis stelt voor dar het bestuur n.a.v. zijn brief met een voorstel komt.
Dit zou op een tussentijdse vergadering moeten worden besproken. Door zijn brief te
kopiëren en aan de leden te overhandigen kan iedereen zich goed voorbereiden.
De voorzitter stelt voor om de gehele brief te behandelen op de volgende vergadering
in juni.
De secretaris stelt voor om een werkgroep in te stellen. Deze werkt een voorstel uit,
n.a.v. de ingezonden brief, t.b.v. de vergadering in juni. In dit voorstel moeten
consequenties worden meegenomen van de gedane voorstellen. Daar kan vervolgens
door de leden over worden gesproken en besloten.
De heer H. Bosch stelt voor om een vaste post op de begroting te plaatsen t.b.v. PRactiviteiten. Daardoor verplichten we onszelf om jaarlijks op dit onderwerp terug te
komen.
De heer Lambrechts stelt voor om de brief te publiceren in het clubblad. Daarnaast
zou het bestuur zich moeten buigen over de brief, eventueel aangevuld met een
commissie.
De voorstellen worden besproken. Uiteindelijk wordt besloten dat er een commissie wordt
samengesteld. Deze zal voorbereidend werk doen voor de algemene ledenvergadering van juni. De
volgende leden worden bereid gevonden zitting te nemen in de commissie:
G. van Bolhuis, R. Boterenbrood, W. Jongejan en J. Lambrechts.

Verslag van de kascommissie.
De heer Lambrechts meldt dat hij samen met de heer Van Heeringen de boekhouding in prima staat
heeft aangetroffen. Hij stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt door
de vergadering met applaus overgenomen.
Financiële jaarrekening 1998.
Zonder discussie wordt de jaarrekening 1998 goedgekeurd.
Begroting 1999 en vaststellen van de contributies.
De heer Doets licht de begroting kort toe. Het eenmalige tekort van ƒ1500,-- ontstaat door de
aanschaf van 16 digitale klokken.
De heer Janssen vraagt waarom voor digitale klokken wordt gekozen en waarom zoveel. De voorzitter
antwoordt dat veel van het huidige materiaal niet meer deugdelijk is. Repareren is niet meer goed
mogelijk. Daarom wordt voorgesteld klokken te kopen. Digitale klokken omdat we met de tijd mee
willen gaan.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
De voorzitter brengt bij dit agendapunt het voorstel van de heer Bosch in herinnering; PR-post
opnemen. De meningen daarover zijn verdeeld; hebben we daarvoor wel of niet voldoende geld en
wat gaan we ermee doen?
De heer Wolters merkt op, dat voor PR structureel middelen vrij moeten worden gemaakt. Dit kun je
niet eenmalig doen, dat heeft geen blijvend effect. Hij wil PR-acties in dit jaar uit de reserves
financieren en voor de volgende jaren een PR-post opnemen. Hiermee kan iedereen leven. Daarmee
wordt de begroting van 1999 goedgekeurd.
Aftreden lid kascommissie en benoemen nieuw lid.
De heer Lambrechts treedt af als lid van de kascommissie. Spontaan meldt de heer Rog zich aan om
de opengevallen plaats in te nemen. De vergadering stemt daarmee in.
Rondvraag.
De heer Lambrechts vraagt of de regeling rond reiskostenvergoeding i.v.m. OSBOcompetitiewedstrijden in het clubblad kan worden gepubliceerd. Dit zal gebeuren.
De heer Van Bolhuis vraagt wat er met zijn vraag naar nieuwe kastruimte gebeurt. Deze wordt
doorgeschoven naar de ALV in juni.
De heer Janssen vraagt of de meest recente ledenlijst in het eerstkomende clubblad kan worden
opgenomen. Dit wordt toegezegd. Tevens wil Janssen weten of de brief van Van Bolhuis openbaar is.
Na de vergadering kan iedereen de brief inzien.
De heer Westra vraagt of er VSG-ers zijn die het vervoer van en naar huis willen regelen, voor een
nieuw lid. De heren Bleeker, Van Bolhuis, Kortland en Rog stellen zich beschikbaar. De secretaris zal
met hen afspraken maken.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Lasker grootste schaker aller tijden? (Rob Hollmann)
Volgens vele experts is Emanuel Lasker, geboren in 1868 te Berlinchen, het grootste schaakgenie
geweest tot nu toe. Bobby Fisher, op zeer jeugdige leeftijd reeds kampioen van de V.S., maakt
overigens ook aanspraak op deze eer en misschien wel terecht. Uiteraard is een definitief oordeel niet
aan ons, maar feit is dat |Lasker in zijn tijd een klasse apart was. Op 26-jarige leeftijd werd hij
wereldkampioen en verdedigde zijn titel 27 jaar met succes in tweekampen tegen Steinitz, Tarrasch,
Marshall, Schlechter en Janowski. In 1921 moest hij, onder bijzonder ongunstige omstandigheden, zijn
titel afsaan aan de Cubaan Capablanca. Lasker, die zeer intelligent was, had ook veel belangstelling
voor filosofie en wiskunde en promoveerd in 1900 op een belangrijke mathematische dissertatie. Hij
kende Einstein goed en discussieerde graag met hem over uiteenlopende onderwerpen. Wat de
schaker Lasker betreft, is een uitspraak van Speilmann veelzeggend:"De stijl van Lasker wa als helder
water, met een druppel vergif ernin…" Onderstaande partij werd gespeeld in 1909 in een tweekamp
tegen Janowski.
Janowski Lasker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

e2-e4 e7-e5
Pg1-f3 Pb8-c6
Pb1-c3 Pg8-f6
Lf1-b5 Lf8-b4
0–00–0
d2-d3 d7-d6
Lc1-g5 Lb4xc3
b2xc3 Pc6-e7
Lb5-c4 Pe7-g6 Wits negende zet betekende tempoverlies; beter was onmiddelijk Ph4 om f4
voor te bereiden.
Pf3-h4 Pg6-g4 Lg5xf4 11. Dd2 is niet goed wegens Pxe4. Lb3 lijkt wel uitvoerbaar, daar dan
de mogelijke zet d5 aan kracht inboet. Het zou tevens de dreiging h6 teniet doen vanwege
12.Lxf4, exf4 13.Pg6! e5xf4

11. Ph4-f3 Lc8-g4
12. h2-h3 Een fout die de koninsvleugel erg verzwakt. Wit had moeten verdedigen met Dd2 om de
g-lijn te bezetten na 13. … Lxf3,14. gxf3 Ph5, 15. Kh1. Na h3 staat zwart beter
........... Lg4-h5

13. Ta1-d1 b7-b6
14. Dd1-d2 De voortzetting 15. G4 fxg4 e.p. 16. Fxg3 d5! 17. Exd5 Pxd5 18. Dd2 f6 (spoedig
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

gevolgd door Lf7) zou zwart het beste midden- en eindspel geven Lh5xf3
g2xf3 Pf6 h5
Kg1-g2 Dd8-f6
Tf1-g1 Ta8-e8
d3-d4 Kg8-h8
Tb1-b5 Df6-h6
Tb5-g5 f7-f6
Tg5-g4 g7-g6 Zwarts g6 is sterker dan f5. Daarna kan wit via de open lijnen tegenacties
ontplooien. Het voordeel van zwart bestaat uit het feit dat wit niet in staat is open lijnen te
forceren; de taak van zwart is vooral het geschikte moment af te wachten om lijnen te openen.

22. Lc4-d3 Te8-e7
23. c3-c4 Deze zet geeft zwart de gelegenheid zijn paard naar een centraal veld te dirigeren.
……. Ph5-g7 Wanneer nu f4 geslagen wordt, verovert het zwarte paard via veld e6
de pion op d4. Daarna is de witte positie hopeloos, omdat alle zwarte velden vast in
handen zijn van zwart.

24. c2-c3 Pg7-e6 Nu dreigt Pg5 met aanval op f3 en h3.
25. Ld3-f1 f6-f5
26. Tg4-g2 Tf8-f6
27. Lf1-d3 g6-g5 Zwart dreigt nu Dxh3.
28. Tg1-h1 g5-g4
29. Ld3-e2 Pe6-g5
30. f3xe4 f4-f3
31. Tg2-g3 f3xe2
32. Wit geeft op

VSG-1 handhaaft zich in de 1e klasse
e

Door een goede start en een goede laatste ronde is VSG-1 erin geslaagd zich te handhaven in de 1
klasse A. Vooraf was al duidelijk, op basis van de gemiddelde rating per team, dat met name de teams
uit Voorst en Heerde het moeilijk zouden krijgen. Beide teams zijn inderdaad gedegradeerd. Tot de
kanshebbers voor het kampioenschap behoorden Meppel, Zutphen en Pallas uit Deventer. De laatste
ronde koppelde twee koplopers aan elkaar; Meppel en Zutphen konden uitmaken wie kampioen zou
worden. Meppel had op papier het sterkste team. Bij een gelijkspel zou zelfs Pallas, in de laatste
ronde onze tegenstander, nog een kans maken. We hebben de beste wedstrijd van ons seizoen
gespeeld; redelijk constant spel van alle teamleden leidde tot een eclatante 5,5 – 2,5 overwinning.
Deventer werd dus geen kampioen, Meppel ook niet (ze verloren nipt met 3,5 – 4,5 van Zutphen). Het
werd dus Zutphen.
Een aantal slotconclusies:
De meeste VSG-ers speelden onder hun kunnen.
Alleen Andries Mellema speelde een constant en goed seizoen.
Volgend jaar kunnen we beter.

VSG-3 degradeert.
Ondanks heroïsch verzet en inventief schaakspel is het derde team er niet in geslaagd zich te
handhaven in de derde klasse. Waren ze vorig seizoen nog kampioen geworden en gepropmoveerd,
dit jaar stuitten ze op te grote tegenstand. Degradatie was onvermijdelijk. In de laatste ronde moest

VSG-2 tegen de titelkandidaat Lelystad-2. Het werd voor het oog een gelijkopgaande wedstrijd. Tot
halverwege de avond leek een gelijkspel nog mogelijk. De Lelystedelingen hadden zich blijkbaar eerst
wat ingehouden; ze wonnen uiteindelijk met 0,5 – 5,5!

VSG-2 wordt kampioen.
e

Het tweede team is kampioen geworden van de 3 klasse B, een zeer goede prestatie! Tot de laatste
ronde was het spannend; Nunspeet lag 1 wedstrijdpunt voor en had de beste kansen. Door in de
laatste ronde te winnen van Lelystad-2, terwijl Nunspeet verloor van Caïssa, werd VSG kampioen.

De jeugd.
De jeugdafdeling van het VSG heeft dit jaar 10 jeugdleden. De oudste, Gerwin de Groot, speelt tevens
mee bij de volwassenen. Hij heeft al menig oudere aan zijn zegekar gebonden. Het jongste lid is 8
jaar.
Ferry Lunek en Sape Westra geven instructie en begeleiding, bijna iedere dinsdagavond van 18.30 –
19.30 uur. Het zijn meestal gezellige avonden. Omdat de leeftijden nogal uiteen lopen, is ook het
niveau waarop geschaakt wordt erg verschillend. Soms duurt een partijtje maar een paar minuten,
andere avonden zie je de schakertjes een half uur zweten. Door de vlotte partijen ontstaat er weleens
wat rumoer in de zaal; hen en weer lopen, grapjes maken en hard praten. Dit is hinderlijk voor de
kinderen die nog aan hun partij bezig zijn. Daarom wordt door de leiding geprobeert de rust zoveel
mogelijk te bewaren. Naast het leren schaken is een doelstelling het leren concentreren en nadenken
voor je een zet doet. Voor veel jeugdspelers is dat nog erg moeilijk. Vooral wanneer met een
schakklok wordt gespeeld doen kinderen erg snel hun zetten.
De opzet van de jeugdcompetitie is gelijk aan de volwassencompetitie. Na een periode van tegen
elkaar spelen (Keijzercompetitie) scheidt de kampioensgroep zich af. In deze groep spelen dit jaar
Anneke, Evert, Frank en Gerwin om de titel VSG jeugdkampioen 1999. De oevrige spelers schaken
om de titel VSG Keijzerkampioen 1999. Aan het eind van dit seizoen gaat natuurlijk niemand met lege
handen naar huis.
In een volgend bulletin zullen enkele partijen uit de kampioensgroep van de jeugd worden
gepubliceerd.

Internet.
Vorige keer meldden we al dat ons schaakgenootschap een eigen inernetsite heeft. Jo Wolters houdt
deze site steeds erg actueel. De uitslagen van de interne competitie staan bijvoorbeeld een dag na de
speelavond zal op het scherm. Hulde aan Jo! Inmiddels kan de site bezocht worden via een verkorte

route. Graag willen we die aan u bekend maken: http://get.TO/VSG Een digitaal bezoekje waard.
Nu we het toch over Internet hebben; al reizend over verre en minder verre digitale snelwegen kwam
ik op de site van de Schaakmaat, een grote schaakvereniging uit Apeldoorn. Toen de nieuwe
woonwijk De Maten werd gebouwd, namen enkele enthousiaste schaakliefhebbers initiatieven tot het
geven van schaaklessen aan jongeren. Dit initiatief is uitgegroeid tot grootse hoogten; al enkele jaren
achtereen bezetten jeugdteams van de Schaakmaat de topposities in de nationale jeugdcompetities.
Op de site van de Schaakmaat trof ik enig trainingsmateriaal aan. De opgaven zijn afkomstig van
schaaktrainer Mark Dvoretsky. Hij staat bekend als de beste schaaktrainer in de wereld. Yusopov en
Dolmatov hebben van hem les gehad. Een paar van de opgaven uit de site:
Wit: Kf4, Te2, Pb5
Zwart: Kg1, pion g2 en b6
Wit speelt en wint.
Wit: Ka7, pion a3
Zwart: Kf1, pion a4 en c7
Wit speelt en maakt remise.
Wit: Kf3, pion a2, b3, c2 en g4
Zwart: Kf6, pion a5, b4 en h6
Wit speelt en wint.
Wit: Kd5, Lc3, pion b4
Zwart: Kf5, Ld8
Zwart speelt en maakt remise.
De laatste opgave was de slotstelling uit een partij Capablanca – Janowski en de zwartspeler gaf hier
op!
Een paar oplossingen stonden ook op de Schaakmaatpagina vermeld. Hier komen ze:
De eerste opgave:
1. Tc2! Kh1, 2. Pd4 g1D, 3. Pf3! En zwart staat klem, de dame gaat altijd verloren.
De laatste opgave:
Zwart volgt een strategie; de zwarte koning probeert voor de witte pion te komen en te blijven. Lukt dit
niet, dan blijft de koning achter de pion "plakken".
1. … Kf4, 2. Ld4 Kf3, 3. b5 Ke2, 4. Kc6 Kd3, 5. Lb6 Lg5, 6. Lc7 Le3, 7. Kd5 Ld2!, 8. b6 La5 remise!
Het is verleidelijk om i.p.v. 7. … Ld2 de loper naar f2 te spelen. Wit zal dan echter door de loperzetten
Ld6 en Lc5 zijn pion naar b7 kunnen opspelen, waarna zwart verliest.
Van de overige twee opgaven stonden de oplossingen niet vermeld. Welke VSG-er ziet hier zijn kans
schoon om de problemen van Dvoretsky op te lossen? Wanneer het gelukt is, lever de oplossingen

dan bij de redactie in, we plaatsen ze in het volgende bulletin.
Dvoretsky vertelde overigens dat hij momenteel een 12-jarig jongetje traint dat al dit soort opgaven
moeiteloos oplost!

