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Van de redactietafel
Een nieuw schaakseizoen is begonnen. Daarbij hoort een nieuw nummer van
het VSG-bulletin. In dit bulletin staan leesartikelen, studeerartikelen,
schaakartikelen en wellicht ook vermaakartikelen. Het lijkt dus wel een
feestwinkel annex bibliotheek. Wij van de redactie wensen u veel plezier met dit
nummer.
Door zijn secretarisfunctie en drukke werkzaamheden in het dagelijkse leven,
heeft Wim Jongejan besloten voorlopig de redactiewerkzaamheden op een laag
pitje te zetten. Voor hem in de plaats heeft Rob Boterenbrood toegezegd
geregeld met een artikel te zullen schitteren. Ik heb hem al naarstig bezig
gezien met het vervolmaken van een artikel over pionneneindspelen. We hopen
van je bijdragen te genieten Rob (en het zou mij niet verbazen als we er nog
iets van leren ook!).
Heeft u copy voor het VSG-bulletin, aarzel dan niet het in te leveren bij een
redactielid.
De redactie

Verslag van de jaarvergadering van VSG d.d. 29 juni
1999
Aanwezig waren 26 leden, 3 leden hadden zich afgemeld.
1. Opening en vaststellen van de agenda.
Waarnemend voorzitter Jongejan heet de aanwezigen van harte welkom.
Vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen jaarvergadering 23 juni 1998.
De secretaris leest de notulen van de vorige jaarvergadering voor. Ze
worden goedgekeurd.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen.
Er is een drietal brieven binnengekomen;




Van T. Janssen over besluit bij gelijk eindigen in de kampioensgroep.
Van G. van Bolhuis over zaken rond o.a. ledenwerving.
Brief van H. Boer met een korte terugblik op 50 jaar lidmaatschap.

1. Jaarverslag over het seizoen 1998- 1999.
De secretaris leest het jaarverslag voor. N.a.v. het verslag vraagt de heer

Janssen of het bestuur ook vertegenwoordigd was in OSBOvergaderingen en wat het standpunt was over spelen op zaterdag (1e
klasse). De secretaris meldt dat het VSG op de OSBO-vergaderingen
vertegenwoordigd was door een bestuurslid. Namens het VSG is tegen
het spelen op zaterdag gestemd.
2. Verslag van de interne competities door de wedstrijdleider.
De heer Hollmann doet verslag van de verschillende interne competities;





Clubkampioenschap; na een pittige strijd is Ernst Keyer kampieon
geworden. Tweede werd Jan Lambrechts en derde Andries Mellema.
Bekercompetitie; Ferry Lunek wist de beker te bemachtigen, Andries
Mellema werd tweede.
Keizergroep; Ferry Lunek wist hier te winnen, terwijl Sape Westra tweede
werd en Henk Mondria derde.
Rapidbeker; Sape Westra won met een score van 91,5%. Wido Sparling
en Henk Mondria werden gedeeld 2e en 3e met 62,5%.

De vergadering bedankt met applaus de heer Hollman voor zijn werk als
wedstrijdleider.
1. Verslag van de teams in de OSBO-competities.
De teamleiders vertellen hun ervaringen rond de VSG-teams in de OSBOcompetities;


1e team
De heer Lambrechts meldt dat VSG-1 de eerste twee
competitierondes goed van start ging, beide malen winst. Daarmee
leek het kruit verschoten. Door in de laatste ronde verrassend te
winnen van koploper Pallas uit Deventer wist het eerste team het
vege lijf te redden.



2e team
De heer Jongejan maakt gewag van het goede spel van zijn team.
Hij schat in dat de tegenstanders van het tweede minder sterk
waren dan die van het derde team. De gehele competitie hobbelde
VSG-2 achter Nunspeet aan. Door in de laatste competitieronde
zelf te winnen en het verlies van Nunspeet, werd VSG kampioen en
promoveert daardoor naar de tweede klasse.



3e team
De heer Korterink vertelt dat het derde team vaak nipt heeft
verloren. Hij is ook van mening dat de tegenstanders sterker
waren dan die van het tweede team. Degradatie was niet af te
wenden. Als een goede captain maakt hij zijn team complimenten

voor de constante aanwezigheid; slechts 4 maal werd gebruik
gemaakt van een invaller.
1. Verslag van de jeugdafdeling.
De heer Westra meldt het reilen en zeilen van de jeugdafdeling. Dit jaar
werd niet extern geschaakt, daar samenstelling van een team niet
mogelijk was. Hij doet een oproep aan alle leden om jeugdigen te
interesseren voor het schaken bij VSG. Door vertrek van een aantal
spelers in er weer ruimte voor nieuwelingen.
2. Voorstel rond de interne competities in het nieuwe seizoen.
Het bestuur stelt voor om de competities zoals gebruikelijk voort te
zetten in het nieuwe seizoen. Bij dit agendapunt wordt tevens de brief
van de heer Janssen behandeld. Deze stelt voor om bij gelijk eindigen in
de kampioensgroep het onderlinge resultaat te laten beslissen. Is dit niet
toereikend, dan de laatste stand in de Keizercompetitie voor de
afsplitsing. Op dit voorstel komen verdeelde reacties. Zo stelt de heer
Vecht dat het Sonnenberg Borger systeem een beproefde methode is om
dit soort situaties op te lossen. De voorzitter brengt het voorstel van de
heer Janssen in stemming. Het wordt aangenomen.
De heer Van Bolhuis vindt de opzet van de competities op zich wel
acceptabel, hij zou echter de kampioensgroep graag uitgebreid zien van
4 naar 6 spelers. Deze zouden via een enkelrondige competitie moeten
uitmaken wie zich kampioen mag noemen. Het aantal van 6 spelers is
een betere afspiegeling van het totaal aantal leden.
De heer Janssen stelt dat meer spelers de kans op afzeggingen ook
groter maakt. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de competitie pas laat
wordt beëindigd. Meerdere leden zijn het niet eens met deze stelling, de
competitieleider echter wel. Als er wordt besloten tot een groep van 6,
dan zou ½ januari al begonnen moeten worden met de kampioensgroep.
Het voorstel tot uitbreiding naar 6 en starten per ½ januari wordt in
stemming gebracht. 12 leden zijn voor, 7 tegen en 6 onthouden zich van
stemming; daarmee is het voorstel aangenomen.
3. Bestuursverkiezing.
Het bestuur heeft kandidaten voorgesteld voor de diverse functies. Er
zijn geen tegenkandidaten, wat inhoudt dat het bestuursvoorstel bij
acclamatie is aangenomen; de heer Hollmann is herbenoemd als
wedstrijdleider, de heer Westra verlaat de post van secretaris en is
benoemd als voorzitter, de heer Jongejan verlaat de post van algemeen
adjunct en is benoemd als secretaris en de heer Boterenbrood wordt
benoemd als algemeen adjunct. Onder applaus wordt dit bestuur in deze
samenstelling ondersteund door de leden.

4. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.











De heer Mondria heeft het bestuur laten weten niet meer in de externe
competitie mee te zullen spelen. Vooral de uitwedstrijden worden hem te
laat. De heer Jongejan bedankt hem voor zijn jarenlange trouw aan het
eerste VSG-team.
Er zijn nieuwe digitale klokken gekocht. Er is een tafel ingericht met
daarop de oude klokken. Deze kunnen na de vergadering worden
gekocht voor een klein bedrag.
De secretaris meldt dat de heer Kragten dit jaar 20 jaar lid is van het
VSG. Hij spreekt zijn bewondering uit voor de vasthoudendheid en het
doorzettingsvermogen van de heer Kragten tijdens het schaakspel.
Naast deelname aan VSG neemt hij ook jaarlijks deel aan de wedstrijden
voor het Nederlands kampioenschap voor visueel gehandicapten.
Er is weer een zomerstop en wel vanaf 14 juli. Op 24 augustus is de
eerste avond van het nieuwe seizoen.
Het bestuur zal in augustus de teams voor de externe competitie
samenstellen. Het eerste en tweede team zullen bestaan uit 8 personen,
het derde team uit 6.
De voorzitter staat uitgebreid stil bij het fenomeen "VSG op Internet".
Dankzij het vele werk van de heer Wolters (helaas niet aanwezig) is ons
schaakgenootschap via de digitale snelweg goed bereikbaar geworden.

1. De commissie Bolhuis.
De heer Van Bolhuis meldt dat hij druk bezig is om sponsors te vinden
voor het maken van flyers. Deze zullen worden gebruikt om reclame te
maken voor het VSG.
2. Rondvraag.












De heer Westra deelt mee benaderd te zijn door de stichting Welzijn
Ouderen Ermelo i.v.m. het begeleiden van schaakactiviteiten voor
ouderen. De heer Korterink is bereid dit tijdelijk op zich te nemen.
De heer Mondria meldt dat hij in OSBO-verband 3x dezelfde
openingsvariant kreeg voorgeschoteld. Hij krijgt daardoor de indruk dat
tegenspelers zich voorbereiden op VSG-schakers. Wellicht gebruiken ze
daarbij de teamindeling die via Internet is te verkrijgen. Is dit te
omzeilen? Er wordt geen antwoord gevonden op deze vraag.
De heer Drijver wil graag iets meer uitleg over de commissie Bolhuis. Na
de vergadering zal hij informatie krijgen.
De heer Mellema vraagt aandacht voor het jaarlijkse snelschaken in de
OSBO op Koninginnedag. Wellicht dat er dit seizoen weer een VSG-team
kan gaan? Er wordt toegezegd dat in april dit wordt aangekaart.
De heer Van Bolhuis vraagt een aantal zaken:
Kan er een informatief en wervend artikel over VSG in het Ermelo’s
Nieuwsblad worden geplaatst? Afgesproken wordt dat de tekst van de
flyer daarvoor benut wordt.
Hoe zit het met het opruimen van schaakmateriaal? Het bestuur is bezig
met indeling van kasten en eventueel extra kastruimte. Daarin moeten








ook de nieuwe klokken kunnen worden opgeruimd.
Kunnen mededelingen van de OSBO in het clubblad worden geplaatst?
De redactie zal dit meenemen.
In zijn brief heeft Van Bolhuis een vorstel gedaan rond het roken. Wat
doen we daarmee? Na discussie wordt de afspraak gemaakt dat tot 22.00
uur niet gerookt wordt.
De heer Paulus vraagt of de zwarte stukken behorende bij het
demonstratiebord een andere kleur kunnen krijgen; op de zwarte velden
zijn ze bijna niet te zien. Dit punt krijgt aandacht.
N.a.v. een opmerking van onze gastvrouw wordt gesproken over het
uiterste tijdstip van afsluiten. I.v.m. haar laatste trein naar Amersfoort
moeten alle partijen om 24.00 uur afgelopen zijn. Met name de partijen
voor de OSBO zouden deze tijd kunnen verstoren. Daarom wordt
afgesproken dat OSBO-partijen om 19.45 uur zullen beginnen. Dit wordt
vermeld in het OSBO-boekje.

1. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Jongejan deze ledenvergadering.
Hij dankt alle leden voor hun trouwe opkomst en hun positieve bijdrage.

Mijn schaakloopbaan bij VSG voor 1954. (Harry
Boer)
(Ingekomen stuk, voorgelezen tijdens de jaarvergadering)
Het begon allemaal in 1938, ik leerde schaken van mijn nu helaas overleden
broer Arie, die toen lid was van VSG. Ik was toen 14 jaar en meldde mij ook aan
als lid. Na verloop van tijd bedankte mijn broer, waarom weet ik niet; ik
vermoed omdat hij na verloop van tijd niet of moeilijk van mij kon winnen.
Wij schaakten toen in de voormalige lunchroom van de dikke Jan van Bentum
in de Stationsstraat, naast Albert Heijn waar nu de SNS-bank staat. Veel leden
hebben onze voorzitter Lammert Timmer meegemaakt, toen ook al voorzitter.
Wij hadden in die tijd ook heel sterke spelers. Kobus en Albert Visscher waren
toen ook al lid. Ik wil niet alle spelers noemen, alleen de sterkste: een zoon van
ds. Van Halsema, de heer Brijmer, meester Van Andel, dr. Sybrandy, de heer
Veldman die destijds nog een schaakklok heeft geschonken aan VSG, de
legendarische fotograaf Willen van Malsen en meneer Plette de stratenmaker,
hij werd vele malen kampioen evenals de heer Timmer. Timmer leerde het
schaken van zijn vrouw die ook lid was. Als Timmer goed stond dan neuriede
hij het deuntje "Knaapje zag een roosje staan" en vaak zei hij "schaak aan je
kingeltje".
Nu hebben wij gelukkig nog twee leden die in die tijd ook lid waren; de heer
Mondria en Tom Paulus. Mondria was toen al sterk (en nog steeds). Paulus en
ondergetekende zijn altijd zo’n beetje op hetzelfde niveau blijven hangen. Toch
hebben wij met Jan Bos en de heer Lam nog jaren in het tweede team mogen

schaken. De laatste teamleider die ik heb meegemaakt was de heer Goedkoop.
De jaren gingen verder en de club werd groter. Er moest worden uitgekeken
naar een grotere speelruimte. Die werd gevonden in het toenmalige hotel
Wiedenhof, hoek Harderwijkerweg-Wilhelminalaan.
De oorlog brak uit en toen bleek dat onze gastheer NSB-er was. Dat was toch
wel uitkijken geblazen. Gelukkig hebben we geen last van hem gehad. Hij
schaakte zelf ook. Wel was hij lastig wat de tijd betrof; 12 uur was 12 uur en
dan moesten we wegwezen. Hij liep dan langs de borden, smeet alle stukken
omver en deed het licht uit. Hij moest dan wel alles zelf opruimen.
Veel leden kwamen er toen bij; dokter Bekker, mevrouw Weenink, de heer
Viester met zijn zoon Winfriet, ds Beukema, dokter Van Bonzel, de heer Denee
uit Harderwijk en vele anderen. Ook de heer H. Bosch. In de jaren 1943-1944
moesten velen van ons onderduiken en bedankten dan als lid. Dat was ook
mijn lot, vanwege de arbeidsdienst en later vanwege Duitsland.
Na de oorlog ging ik als OVW-er naar het korps Mariniers; Schotland, Amerika,
Malakka en 2 jaar Oost-Java. In februari 1948 ben ik behouden teruggekeerd en
werd ik weer lid van VSG. Hotel Wiedenhof was inmiddels afgebroken, we
schaakten in de zaal van de RK-kerk aan de Smidsweg. Ik bleef lid tot 1951,
toen bedankte ik weer en ging naar Nieuw Zeeland emigreren. Daar vond ik het
geluk niet en ik keerde weer terug in 1954. Voor de derde keer werd ik lid van
VSG, tot op heden onafgebroken.
Dank u voor uw aandacht.

J.M.H. Bouma-Albert Visscher.
Op 21 januari 1967 speelde VSG-1 tegen SMB-2. Op een van de borden
speelden voornoemde schakers hun heroïsche strijd. Albert staat bij velen van
ons bekend om zijn tactisch en positioneel sterke spel. In deze partij zijn beide
kanten te vinden.

Wit: Bouma Zwart: Visscher
1.
2.
3.
4.

1. e2-e4
2. Lf1-c4
3. Pb1-c3
4. d2-d3

e7-e5
Pg8-f6
Lf8-c5
d7-d6

Via het loperspel is een vrij
normale Italiaanse opening
op het bord gekomen.
5.
6.
7.
8.
9.

Lc1-e3
Pg1-e2
d2-d4
d4-d5?
f2xe3

Lc5-b6
c7-c6
0-0
Lb6xe3
Pf6-g4!

15. a2-a4
i.v.m. de dreiging Pd7-b6 en c5c4.
15. …. Pd7-f6
16. Pd1-c3
17. e3xf4
18. Pf2-d3
19. Tf1-f3
20. Kg1-h2

f5-f4
e5xf4
Pf6-h5
Dg5-g6
Lc8-g4!?

21. h3xg4
22. Kh2-g1
23. Tf3xe3
24. Dd2xe3
25. Ta1-e1
26. Pc3-e2?!
27. Pe2-f4
28. Pf4-e6?
29. Kg1-f2
30. Pd-f4

Ph6xg4+
Pg4-e3
f4xe3
Ph5-g3
Dg6-g4
Pg3xe4
Pe4-g5
Pg5-f3+!!
Pf3-h4+
Dg4xg2 mat

Door wits 9e zet krijgt Albert de
tactische mogelijkheden in de
schoot geworpen. Vanaf nu
neemt zwart het initiatief.

10. Dd1-d2
11. Pc3-d1

Dd8-g5
c6-c5

De witte loper staat voorlopig
niets te doen achter zijn eigen
pionnen.
12. h2-h3

Pg4-h6!

Zeer goed gespeeld van Albert,
hij ziet dat pion f7 moet worden
opgespeeld en posteert zijn

De slotstelling verdient
zeker een diagram:

paard eventjes op de h-lijn.
13. Pd1-f2
14. 0-0

f7-f5

Wit rocheert tegen de
verdrukking in en dat zal hem
duur komen te staan.
14. ….. Pb8-d7

Hoe het 3e degradeerde (Lammert Korterink)
Uitvoerig heb ik u bericht hoe het 3e in de eerste wedstrijd van het afgelopen
seizoen met 2 tegen 4 verloor van het sterke Pegasus 1 in Zwolle. Dat was
weliswaar verwacht, maar toch. Van de daaropvolgende competitiewedstrijden
vindt u hiernavolgend de uitslagen, zonder in te gaan op de individuele
prestaties:
Op 10 november 1998 uit tegen ZSG-4 in Zwolle.
Dat leek eerst wel een kansrijke aangelegenheid; om half elf stonden 5 van de 6
borden positief voor ons. Een uur later wisten we beter, uitslag verlies met 3½ -

2½.
Op 8 december 1998 thuis tegen Denk & Zet 1 uit Hattem.
Dit leek aanvankelijk inderdaad kansrijk, maar nu lukte het toch om een half
punt mee terug te nemen naar Ermelo. Na 2 keer verlies en 1 keer remise
stonden wij, dankzij het aantal bordpunten, nog net niet op de laatste plaats. Er
was dus nog hoop.
Op 8 januari 1999 uit tegen Familieschaak in Zwolle.
Vooraf gaven wij ons weinig kans, omdat Familieschaak hoog in de ranglijst
stond. Maar zie, dit keer lukte het wel en wonnen wij met 3½- 2½. Volgens
sommigen kwam dat doordat ik meeging als non playing captain en Thom
Paulus mijn plaats innam. Hoe dan ook, we waren middenmoter geworden.
Op 16 februari 1999 thuis tegen Zwartewater uit Zwartsluis.
Dat was pech. Eigenlijk zou een week eerder gespeeld moeten worden, maar
toen durfden de Zwartsluisenaren niet vanwege de gladde wegen. Op 16
februari echter waren twee belangrijke leden van ons team verhinderd en dat
betekende een verzwakking, ondanks de inspanning van de vervangers. Het
werd een cruciaal verlies, omdat onze directe concurrenten wonnen. Uitslag
3½-2½.
Op 9 maart 1999 uit tegen Meppel 3 in Meppel.
Dit moest het worden, omdat onze laatste tegenstander (Lelystad 2) erg sterk
opereerde. Het werd het ook bijna, om half twaalf was het 2½-2½ en de laatste
partij stond goed. De Meppelaar stelde remise voor, onze man weigerde
(terecht), maar verloor jammerlijk. Verlies en dus de laatste plaats in het
klassement.
Op 13 april 1999 thuis tegen Lelystad 2 uit Lelystad.
Dit team was domweg te sterk voor ons. Om 21.00 uur stond het al 0 tegen 3 en
we konden vroeg naar huis met een ½-5½ nederlaag en degradatie naar de 4e
klasse.
Resumé
Op enige belangrijke momenten was domme pech of gewoon plotselinge
schaakblindheid oorzaak van verlies. Ook het feit dat wij tegen sterkere
tegenstanders dan ons tweede team moesten aantreden, heeft ons punten
gekost. Het team heeft met overgave gespeeld en er hoefde slechts 4 keer een
beroep worden gedaan op een vervanger. Heel erg bedankt allemaal.

Persoonlijke resultaten in de OSBO-competities

Zoals bekend hebben de VSG-teams in de OSBO-competitie zeer verschillend
gepresteerd. Het eerste team wist zich te handhaven in de 1e klasse A, het
tweede team promoveerde naar de 2e klasse en het derde team degradeerde
naar de 3e klasse. De teamresultaten waren, uitgezonderd die van het VSG-2,
niet om over naar huis te schrijven. Via de Internetpagina’s van de OSBO zijn
de persoonlijke resultaten opgevraagd. De gegevens hieronder geven aan wat
de persoonlijke rating was vooraf, hoeveel wedstrijden iemand heeft gespeeld,
hoeveel punten hij heeft gescoord en wat de rating in deze OSBO-competitie
was, de ToernooiPrestatieRating (TPR).

VSG-1
Naam
J. Lambrechts
S. Westra
E. Keijer
T. Janssen
A. Mellema
F. Lunek
R.
Boterenbrood
H. Mondria
G.J. de Hoop
R. Hollmann

Rating
2009
1834
1907
1806
1562
1789

Wedstrijden
6
7
6
6
7
1

Punten
2,5
1,0
2,5
2,5
6,0
1,0

TPR
1896
1537
1814
1700
2047
1980

1788

3

2,5

1992

1792
1861
1753

6
7
7

1,5
3,5
0,5

1581
1665
1275

Rating
1789
1605

Wedstrijden
6
2

Punten
4,0
1,0

TPR
1789
1610

1788

5

4,0

1786

1680
1848
1594
1551
1650
1655
geen

1
7
6
2
5
4
3

0,0
4,5
4,5
0,5
3,0
4,0
3,0

1489
1684
1671
1373
1724
1881
1704

Rating
1739
1472
1379
1641
1565

Wedstrijden
7
6
6
2
5

Punten
1,5
2,5
3,0
1,5
1,5

TPR
1499
1593
1634
1772
1490

VSG-2
Naam
F. Lunek
U. Vecht
R.
Boterenbrood
G. Rog
J. Wolters
W. Jongejan
J. Wijntjes
C. Doets
A. Reijngoudt
G. van Bolhuis

VSG-3
Naam
B. van Hulst
C. Kortland
M. de Graaf
H. Boer
L. Korterink

T. Paulus
P.H. Bleeker
W. Sparling
G. van Bolhuis

geen
1566
1411
geen

2
6
7
1

0,5
1,0
3,5
1,0

1355
1190
1574
1639

Conceptindeling OSBO-competitie.
Door de OSBO is de volgende conceptindeling gemaakt van de nieuwe
competities:
1e klasse A
2e klasse A
4e klasse B
1. Variant 1
1. De 7 Pionnen 1
1. ZSG 5
2. O & O 2
2. Heerde
2. Meppel 4
3. Pallas 2
3. VSG 2
3. DoDo 2
4. Meppel 1
4. ZSG 3
4. Eureka 2
5. GOVA-Velp 2
5. ZSG 2
5. Zeepaard
6. Schaakmaat 2
6. Combinatie 1
6. Pegasus 3
7. VSG 1
7. Lelystad 2
7. VSG 3
8. ASV 4
8. Meppel 2
8. –
VSG 3 moet goed kunnen
VSG 2 krijgt het
meedraaien in de 4e
schijnbaar moeilijk na de
Voor VSG 1 zijn Variant
klasse. Ze krijgen te
promotie van afgelopen
en GOVA-Velp onbekende
e maken met twee nieuwe
jaar. Handhaven in de 2
tegenstanders. Favoriet in
tegenstanders, Zeepaard
klasse lijkt het eerste
de eerste klasse A lijkt mij
uit Zeewolde (deze club is
doel. Er lijken meerdere
Meppel 1. VSG moet in de
na opheffing wegens te
kandidaten voor de
middenmoot goed mee
weinig leden opnieuw
eindzege te zijn;
kunnen komen.
gestart) en DoDo uit
Combinatie, Lelystad,
Putten (afscheiding van
Meppel en ZSG-2.
PSV).

Teamindeling voor de Osbo-competitie van het VSG
voor het seizoen 1999-2000.
Het bestuur heeft in haar afgelopen vergadering de teams samengesteld voor
de externe competities. Daarbij werd gebruik gemaakt van de resultaten in de
afgelopen interne en externe competitie. Soms gaven de gemiddelde resultaten
van de afgelopen jaren de doorslag. Het bestuur heeft getracht zoveel mogelijk
3 teams te formeren die goed mee zullen kunnen komen in de OSBOcompetitie. Wanneer gedurende dit seizoen, voordat de 1e ronde voor de OSBO
gespeeld wordt, een nieuw lid inkomt die in 1 van de 3 teams kan en wil spelen,
dan heeft het bestuur de mogelijkheid om hier en daar iets te schuiven.
1e team:
2e team:
3e team:
1. Ernst Keijer
1. Uri Vecht
1. Bauke van Hulst
2. Jan Lambrechts,
2. Lambert Korterink,
2. Jo Wolters
teamleider
teamleider
3. Andries Mellema
3. Cees Doets
3. Wido Sparling
4. Theo Janssen
4. Mark de Graaf
4. Piet Hein Bleeker

5. Sape Westra
6. Ferry Lunek
7. G. de Hoop
8. Rob Boterenbrood
wisselspeler: Rob
Hollmann

5. Wim Jongejan,
5. Harry Boer
teamleider
6. Anton Reijngoudt
6. Gert van Heeringen
7. Ger Rog
8. Gerbrand van Bolhuis
wisselspelers: Gerwin de
wisselspeler: Cor
Groot, Thom Paulus, Dirk
Kortland
Jan Hop.

"Zomaar" Sape-Uri (uitsmijter)
Meestal spelen Uri Vecht en ondergetekende zeer scherpe partijen. De stukken
vliegen over (en vaak ook van) het bord en een duidelijke lijn in de opbouw van
de partij is niet vaak te zien. Zo ook de korte schaakpartij die Uri en ik speelden
op 28 april 1999. Ik weet dat Uri op e2-e4 graag de Aljechin-opening speelt met
Pg8-f6. We hebben menig partijtje de theorie van deze opening verrijkt (?) dus
dacht ik op de bewuste avond maar eens met d2-d4 te moeten openen. Het
werd een boeiend geheel; Uri speelde op het scherpst van zijn snede, ik hoefde
de bal alleen maar in te tikken.

Wit: Sape Westra Zwart: UriVecht
9. c4xd5
1. d2-d4

g7-g6

2. c2-c4

Pg8-f6

e6xd5

10. d4xc5 Pe4xc3
11. b2xc3

Lf8-g7

3. Pb1-c3 c7-c6
12. Lf1-b5+ Pb8-c6
4. e2-e4

d7-d5
13. Lc1-g5

5. e4-e5

Pf6-e4

6. Lf1-d3

f7-f5

Wits lopers hebben vrij spel en
domineren op dit moment het bord.
Zwart is vanuit de opening overspeeld
e
Uri speelt het erg scherp. Zijn 6 zet is en staat reeds wanhopig tegen de
bierkaai te vechten.
m.i. onverantwoord en verzwakt zijn
stelling al bij voorbaat.
13. …..
Dd8-d7
7. Pg1-f3 e7-e6
14. e5-e6 Dd7-c7
8. 0-0
c6-c5?
15. Dd1xd5 0-0
Deze zet geeft wit allerlei
aanknopingspunten voor het vervolg. 16. e6-e7+ en zwart geeft op.
Zodra de stelling wordt geopend, zal de
ontwikkelingsvoorsprong van wit
meteen de doorslag geven.

