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Van de redactietafel
Een weekje later dan gedacht heeft u het aprilnummer van ons bulletin in de
hand. Door omstandigheden (drukke bezigheden en wachten op niet komende
kopij) dus ietsje later, maar wie daarop let is een kniesoor (toch?). Een zeer
afwisselende bulletin dit maal; veel verschillende artikelen van veel
verschillende schrijvers;
Rob Hollmann maakt ons deelgenoot van zijn ervaringen en waarnemingen in
de interne competitie. Neem ook vooral zijn ernstige vraag aan het slot van zijn
artikel ter oor!
Ferry Lunek neemt ons mee in de geheimen van de computer bij het schaken
per post. Menigeen denkt dat sinds de bits en bytes op ieders studeerkamer
staan, er sprake is van oneerlijke strijd: degene met het sterkste

schaakprogramma wint. Niets blijkt echter minder waar te zijn volgens Ferry.
Cor Petersen gunt ons voor de laatste maal een blik in de toernooizalen waar
hij geweest is. We zijn benieuwd met welk onderwerp Cor ons in het volgende
bulletin animeert!
Het eerste team pakt groots uit met een aantal wedstrijdverslagen (waar blijven
de andere teams?).
U ziet het, dit VSG bulletin is weer de moeite waard!
De redactie
terug naar inhoudsopgave

De interne competitie (Rob Hollmann)
Voor dit seizoen besloten we in de jaarvergadering tot een variant van de
interne competie. De afwijking was gering. Niet vier schakers zouden zich in
januari voor de kampioensgroep plaatsen, maar zes. Deze zes schakers spelen
een halve competitie tegen elkaar, in tegenstelling tot de normale groep van
vier, die een dubbele competitie speelt.
Begin januari hadden vier schakers zich al geplaatst: Jamshedy, Lambrechts,
Mellema en kampioen Keyer. Kansen om zich daarbij te voegen hadden de
goedspelende Cor Petersen, Uri Vecht en Rob Boterenbrood. Na een vlotte
remise tegen Andries Mellema plaatste Petersen zich en het leek erop dat Rob
Boterenbrood zich ook zou plaatsen. Hij won van Gerwin de Groot. Uri Vecht,
de andere gegadigde, speelde tegen Ernst Keyer. Dat was een spannende
partij, die waarschijnlijk remise had moeten worden, maar Keyer vergiste zich
ergens en Uri Vecht won. Knap van Uri en een grote teleurstelling voor Rob
Boterenbrood. Immers met plaatsing in de kampioens-groep kon men zelfs nog
kampioen worden.
Hoewel Jamshedy bovenaan stond in de keizergroep stelde hij wat teleur in de
kampioensgroep. Hij won geen enkele partij en eindigde op de vijfde plaats. De
strijd ging voornamelijk tussen Ernst Keyer en Jan Lambrechts, de
kampioenen van de vorige jaren. De laatste partij zou de beslissing brengen,
waarbij Keyer in het nadeel was; beide schakers hadden drie punten, maar daar
Lambrechts het in de Keizercompetitie beter had gedaan, had hij aan een
puntendeling voldoende. Zover kwam het niet, Jam won met een mooie
koningsaanval en werd kampioen 1999/2000. Van harte gefeliciteerd!
Lambrechts verloor geen enkele partij en behaalde dus vier punten uit vijf
partijen. Andries Mellema werd tweede met drie punten, net zoveel als Ernst
Keyer, maar ook hier gold het Keizerresultaat. Cor Petersen behaalde 2,5
punten, Jamshedi 2 en Uri Vecht moet met slechts een half punt toch wat

teleurgesteld zijn geweest.
De keizergroep had ook een spannende finale; de niet spelende Sape Westra
kon nog door Gerwin de Groot gepasseerd worden. Jeugdspeler Gerwin
schaakte tegen Rob Boterenbrood. Rob kwam beter uit de opening en won in
het middenspel een pionnetje. Dit was in het toreneindspel waarschijnlijk niet
voldoende voor winst, maar dan moest Gerwin in de wederzijdse tijdnood geen
fouten maken. Met nog een paar minuten op de klok deed hij echter een
verkeerde torenzet en verloor. Rob Boterenbrood werd daardoor tweede.
Jammer voor Henk Mondria dat in de Keizergroep er dit jaar geen derde prijs is
vanwege de grotere kam[ioensgroep. Hij won de laatste partij van Ferry Lunek
en maakte na zijn ziekteperiode een opmerkelijke rentree! Vierde in de
Keizergroep werd Mark de Graaf, die dit jaar een grote progressie doormaakte.
Ook Thom Paulus deed het goed, hij eindigde voor een aantal spelers uit het
tweede team op de achtste plaats. Uiteindelijke winnaar van de keizergroep
werd dus Sape Westra met 1237 punten, zo’n 30 punten meer dan Rob
Boterenbrood.
Nu zijn nog over de Bekercompetitie, met daaraan gekoppeld de strijd om de
Rapidbeker. Zoals bekend moet in de Bekercompetitie de hogere van de
ranglijst winnen van de lagere, remise is niet voldoende. De eerste ronde is
gepland op 18 april a.s.
Rest nog een kritische opmerking van uw wedstrijdleider: denk eraan dat u
zich op tijd afmeldt! Op tijd is uiterlijk maandag voor 21.00 uur. Als er
omstandigheden zijn waardoor u zich echt niet op tijd kunt afmelden
(plotselinge ziekte), dan kunt u zich nog afmelden tot dinsdag 18.00 uur. Als u
zich niet afmeldt bemoeilijkt u de voortgang van de competitie met een
teleurgestelde schaker (uw tegenstander) tot gevolg.
terug naar inhoudsopgave

De leer van Steinitz (4)
zwakke velden
Een erg belangrijk maar, bij veel schakers van ons gemiddelde niveau, zeer
onbekend thema is dat van de sterke en de zwakke velden. Wanneer is er
sprake van zwak en wanneer van sterk en als we het verschil weten, hoe
kunnen we daarvan dan goed gebruik maken? In dit artikel hopen we licht te
werpen op deze vragen. De voorbeeldstellingen zullen ons daarbij helpen.
De meest gebruikte definitie van het zwakke veld is: “Een veld dat binnen of in
de nabijheid van de eigen positie ligt en op den duur door een vijandelijk stuk
kan worden bezet.” Het spreekt voor zich dat voor een sterk veld de
omgekeerde definitie geldt. Met klem wijzen we erop dat er niet van een sterk
veld wordt gesproken als daar een pion op staat; er moet echt een stuk

(meestal een paard of een loper) op staan.
Zo’n bezetting kan erg onaangename gevolgen hebben; het binnengedrongen
stuk zal immers belangrijke velden in de positie van de tegenpartij bestrijken.
Zwakke en sterke velden ontstaan niet zomaar, de harmonie in de stelling moet
op een of andere manier zijn verbroken. Dit kan het gevolg zijn van:


minder economisch gebruik van de stukken (paard aan de rand, loper achter
een pion, etc.)



slechte positie van de pionnen

Vaak wordt pas van echte zwakke of sterke velden gesproken wanneer het
binnengedrongen stuk niet kan worden verjaagd door een pion of ander stuk.
Dit komt meestal doordat de verdedigende partij zijn pion(nen) te ver heeft
opgespeeld. In zo’n geval is de speler die het sterke veld kan uitbuiten vaak
zeker van de overwinning. Het uitbuiten vereist echter wel kennis en inzicht. De
stelling hiervoor toont duidelijk wat we bedoelen. Zwart heeft als opening
gekozen voor de Scheveninger variant van het Siciliaans.

Daarbij heeft hij de pionnen op a7 en c7 opgespeeld. Op b6 is een zwakte
ontstaan. De vraag is nu of wit daarvan kan profiteren. De partij ging als volgt
verder:
1. Pd4-b3 dreigt Lb6 met kwaliteitswinst. Hieruit blijkt dat zwart zijn stukken
niet doelmatig heeft geplaatst: de dam op c7 en de toren op d8 staan op 1
diagonaal, terwijl geen pion of stuk het veld b6 extra dekt voor het geval dit
nodig mocht zijn
...., Td8-e8 Als zwart tijdig Pd7 had gespeeld (extra controle over b6) dan
was er weinig aan de hand geweest. Nu kan hij echter alleen maar vluchten en
krijgt wit de tijd om de druk op b6 te versterken.
2. Le3-b6, Dc7-b8
3. a4-a5, Le7-d8

4. Tf1-d1, Pc6-b4
5. Lb6xd8, Te8xd8
6. Df2-b6, Pb4-c6 Op 6. ... Pxc2 volgt 7. Tac1, Tc6 8. Df2, Pb4 9. Dd4 met
verovering van Pb4!
7. Pc3-a4, Pf6-e8
8. c2-c4, Db8-a7
9. c4-c5, d6xc5
10. Pb3xc5, Tc8-c7
11. Td1-d2 Wit staat nu gewonnen omdat de dreiging Tad1 niet te pareren is.
Op bijvoorbeeld 11. ... Dxb6 volgt 12. axb6 met stukwinst. Het zwarte spel is
door de zwakte op b6 volledig ingestort.
Hoe dichter het zwakke veld in de buurt van de koning ligt, des te bedreigender
is de situatie. Vanuit het zwakke veld worden niet alleen materiële maar ook
mataanvallen ondersteund, meestal met desastreuze gevolgen. Een tweede
voorbeeldstelling:

De pion op e6 is geïsoleerd en achtergebleven. Als wit erin slaagt veld e5 onder
controle te krijgen, dan heeft hij daarmee een sterk veld in de buurt van de
koningstelling verkregen. In de partij ging hij daarvoor als volgt te werk:
1. b4-b5, Pc6-e7 Met 2. ... Txf3 3. Txf3, Pxd4 had zwart meer tegenstand
kunnen bieden
2. Pf3-e5, Tf6xf1+ Ook hier speelt zwart niet de sterkste zet. Na 2. ... De8 3.
Txf6, gxf6 4. Pg4, Dg6 moet wit erg nauwkeurig spelen om het voordeel te
kunnen uitbuiten. Na dameruil zou namelijk de pion op c4 komen te hangen.

3. Ta1xf1, Dd7-e8
4. Tf1-f7 Nu is het helemaal uit. In de eerste plaats dreigt al Lxh6!
..., Pe7-f5
5. g2-g4, Pf5xe3
6. Dd3-g6! en wit wint.
Opmerkelijk in de beginstelling is dat bij het ontbreken van pion e6
(bijvoorbeeld in ruil voor pion c4) er weinig aan de hand is voor zwart! Pion e6
is echter een lelijke hindernis voor de bewegingsvrijheid van de zwarte
stukken. Daardoor krijgt wit bij het bezetten van e5 een winnende aanval.
Vaak ligt een sterk veld voor een geïsoleerde pion. Van daaruit kan het stuk op
het sterke veld zijn ondersteunende werk verrichten. Een goed voorbeeld ziet u
in de volgende stelling:

Laten we deze eerst eens wat beter onder de loep nemen:


wit beschikt over een gedekte vrijpion op d5



wit heeft meer ruimte



wit heeft de halfopen b-lijn



zwart beschikt over de halfopen f-lijn



wit beschikt over een sterke loper en een nog sterker paard



de zwarte pionnen op c5 en e5 beperken de werking van de zwarte loper

In deze stelling is e4 het sterke veld! Waarom? Omdat het witte paard niet kan
worden weggejaagd door een zwarte pion en omdat dit paard kracht ontwikkelt
naar de zwarte stelling. Daarnaast dekt het paard veld f2 nog een keer,

waardoor de kracht van zwarte torens behoorlijk wordt ingetoomd. De partij
verliep als volgt:
1. Lc1-e3, h7-h6 Het witte paard dreigt binnen te dringen via veld g5. Zwart
kiest daarom voor het verzwakken van zijn koningstelling. Dit zal hem
echter lelijk opbreken. De andere mogelijkheid 1. ... Pc8 ging echter niet
vanwege 2. Pxd6 met pionwinst op b7!
2. Tb1-b5, Tf8-c8
3. De2-g4, Tf5-f8
4. Le3xh6 Wit slaat direct toe op de koningsvleugel. Daardoor forceert hij een
snel einde.
… Pb6xc4
5. Tf1-c1, a7-a6 Zwart mag zijn paard niet wegspelen omdat wit dan met Pxd6
de loper wint. Terugslaan mag immers niet vanwege het mat op g7.
6. Tb5-b3, b7-b5
7. Tb3-g3, Tc8-c7
8. Lh6xg7 en het is uit. Met de dame op g7 slaan kan niet vanwege Dh4, terwijl
de koning wegzetten ook niet afdoende is.
Tot besluit van dit artikel bespreken we een partij tussen Karpov en Kasparov.
Zij speelden deze op 15 oktober 1985 tijdens hun WK-match. In feite
introduceerde Kasparov in deze partij een geheel nieuwe dimensie aan het
begrip “sterk veld”; geen pion die het paard in het midden op het bord
beschermde en toch kon Karpov het paard niet verjagen! De hele schaakwereld
was verrukt van het kunststukje dat uitdager Kasparov uithaalde met zijn paard
op d3. Het paard werd octopus genoemd!
Karpov
Kasparov
Siciliaanse partij
1. e2-e4, c7-c5
2. Pg1-f3, e7-e6
3. d2-d4, c5xd4
4. Pf3xd4, Pb8-c6
5. Pd4-b5, d7-d6
6. c2-c4, Pg8-f6

7. Pb1-c3 Kasparov komt nu met een nieuwe behandelingswijze van deze
stelling
...., a7-a6
8. Pb5-a3, d6-d5
9. c4xd5, e6xd5
10. e4xd5, Pc6-b4
11. Lf1-e2, Lf8-c5 Zwart had ook 11. ... Pbxd5 kunnen spelen. Na ruilen op d5
en Lf3 krijgt wit echter allerlei verborgen dreigingen op de diagonaal h1-a8.
Zwart kiest daarom voor een snelle ontwikkeling. Op zich het goede plan, na
de match bleek echter dat 11. ... Lf5 het sterkst is, omdat het paard op a3
dan niet via c2 aan het spel kan gaan deelnemen.
12. 0-0, 0-0
13. Le2-f3, Lc8-f5 Nu heeft zwart toch zijn doel bereikt; het witte paard blijft
voorlopig op a3 staan.
14. Lc1-g5, Tf8-e8
15. Dd1-d2, b7-b5
16. Ta1-d1, Pb4-d3 Zwart heeft een opmerkelijk sterk veld voor zijn paard
gevonden op d3! Hier blijft de springer 18 zetten lang staan om het witte
spel volledig te verlammen.

17. Pa3-b1, h7-h6
18. Lg5-h4, b5-b4

19. Pc3-a4, Lc5-d6
20. Lh4-g3, Ta8-c8 Kasparov gebruikte tot nu toe slechts 15 minuten, terwijl
Karpov bijna 1,5 uur nodig had!
21. b2-b3, g7-g5
22. Lg3xd6, Dd8xd6 Wit kan niet 23. Pb2 spelen vanwege de dreiging g4 met
stukverlies door ... Pxb2 24. Dxb2, g4 24 Le2, Tc2!
23. g2-g3, Pf6-d7
24. Lf3-g2, Dd6-f6
25. a2-a3, a6-a5
26. a3xb4, a5xb4
27. Dd2-a2 ... met het idee Td2 en Pb2
...., Lf5-g6
28. d5-d6, g5-g4
29. Da2-d2, Kg8-g7
30. f2-f3 Wit had iets anders moeten spelen, maar wat dan?
..., Df6xd6
31. f3xg4, Dd6-d4+
32. Kg1-h1, Pd7-f6
33. Tf1-f4, Pf6-e4
34. Dd2xd3, Pe4-f2+ De octopus is eindelijk verdwenen, maar de prijs die wit
daarvoor betaald is te hoog.
35. Tf4xf2, Lg6xd3
36. Tf2-d2, Dd4-e3
37. Td2xd3, Tc8-c1 De doodsteek. Zelfs 38. h3 verliest wegens ... Txd1 39. Txd1,
Dxb3!...,
38. Pa4-b2, De3-f2 Dreigt zowel Te1+ als Dxb2.
39. Pb1-d2, Tc1xd1+

39. Pb2xd1, Te8-e1+ en wit gaf het moegestreden op. Een prachtige partij met
een onverwacht sterk veld, maximaal gebruik daarvan en strategisch en
tactische hoogstandjes. Zover zullen wij het nooit brengen, maar sterke
velden kunnen we na dit artikel toch wel herkennen!
terug naar inhoudsopgave

VSG 1 handhaaft zich in de top
ASV – VSG, het kan alle kanten op
Donderdagavond 9 maart, licht schemerend, stilte voor ‘t Speulder. Een paar
mensen staan, voor buitenstaanders onverklaarbaar, te wachten op wat komen
gaat. Een auto dooft zijn lichten en wordt geparkeerd, een tweede auto nadert.
De zes mannen begroeten elkaar, een zevende komt haastig aangefietst. Haast
stilzwijgend verdelen ze zich over de twee autoos en rijden geruisloos de
avondkoelte in. Ze gaan op weg naar hun zesde opdracht; Arnhem…
In de plaats van handeling gekomen blijkt de tegenstander zich goed
verborgen te hebben. Gelukkig is een van de zeven een ervaren sporenzoeker
en bijna op tijd treedt het zevental de ontmoetingsplaats binnen. De
vooruitgestuurde achtste man kijkt blij op uit zijn peinzen; hij staat er niet
alleen voor. Om geen tijd meer te verliezen worden de persoonlijke duels
verdeeld, de tegenstanders zijn nu eindelijk duidelijk. Onze acht maken zich op
voor de strijd, ze hebben hoge idealen en willen die ook deze avond
waarmaken. Lange tijd gaan de gevechten gelijk op, spanning ontstaat in alle
ontmoetingen. Na drie uren strijden is er nog geen enkele beslissing gevallen.
Dan, plotseling, een stille kreet.
Schwindel-Ferry heeft zijn tegenstander te grazen genomen. Na geen enkele
theoretische opening te hebben gevolgd (Pc3-e6, e4-g6, d4-Lg7, Le3-Pe7)
volgde een ingewikkelde partij, waarin wit positioneel beter kwam te staan.
Door het zwarte dubbelfianchetto en de witte lange rochade kwam een
explosieve stand op het bord. Wit stond zijn dame toe een pion te pakken, maar
dit bleek een venijnige valstrik te zijn: onontkoombaar dameverlies dwong hem
tot opgeven.
Even later incasseert Rustige Rob een half punt. Een verdienstelijk resultaat
gezien het verloop van de partij. Wat begon als caro kann werd een gesloten
Siciliaan. Rob is gedwongen tot passief spel en het openen van de a-lijn lijkt
dodelijk voor hem af te lopen. Kalm en bedaard spoort hij echter de remiseweg
op.
Ernst de Kei offerde in zijn opening een pion voor beter spel en
ontwikkelingsvoorsprong. Het initiatief biedt hem de kans een paard op e6 te
offeren. Zwart neemt het geschenk echter niet aan en gaat zijn eigen weg. Ernst
zet niet optimaal voort en moet berusten in een zeer sterke remise.
Simpele Sape gaat met wit zijn eigen weg in een Scandinavische opening. Al

snel worden de zware stukken geruild. Het eindspel laat een pionnenmeerderheid voor wit op de damevleugel zien (2 om 3). Het plan lijkt simpel; zet
de 3 pionnen in beweging en promoveer. Dit wordt echter geen succes en Sape
moet nog knokken voor remise. Hoe hij het voor elkaar krijgt zal altijd ene
raadsel blijven, maar het verloren lijkend eindspel draait uit op een
puntendeling.
Tomahawk Theo zwaait zonder dat zijn tegenstanders iets in de gaten hebben,
zijn strijdbijl met uitzonderlijke precisie. Ook dit keer leidt dat tot winst. Goed
uit de opening, initiatief in het centrum, een tegenstander die zetten doet
zonder duidelijk plan. Wit lijkt voordeel te krijgen door ruil van de lopers op g7,
maar Theo bewijst dat dit slechts schijn is. Gehakt maakt hij van de witte opzet.
Naast hem slaat Andries de Melker na iedere zet vervaarlijk op de klok. Zijn
strijdgenoot doet of hem dat niet deert, maar de oplettende toeschouwer ziet
aan het trekken van de mondhoeken en de schijnbare onverschilligheid, dat hij
onder de indruk is van dit machtsvertoon. Na voorzichtige zetten kan Andries
niet anders dan een paard te offeren tegen drie pionnen. Dit blijkt inderdaad
voldoende te zijn voor de winst. Ook al is hij niet tevreden over zijn prestatie,
door zijn punt brengt Andries de acht naar de eindoverwinning (tussenstand
1½ - 4½).
Jan de Denker zit zich inmiddels suf te peinzen over het vervolg van zijn partij.
Na snelle damesruil is een open stelling ontstaan. Het witte loperpaar is daarin
overtuigend sterk. Ondanks de pionwinst ziet Jan de dreigingen over zich heen
rollen en geeft op.
Gerard de Hoopvolle is na een ingewikkelde fase in tijdnood een stuk achter
gekomen. Hij blijft echter vertrouwen op de goede afloop. Terecht zoals blijkt,
hij wint de vijandelijke dame en daarmee de partij. De acht verdwijnen
geruisloos in de nacht, Arnhem met schrik achter latend.
terug naar inhoudsopgave

Een curieus eindspel
Winst, remise en verlies liggen dicht bij elkaar
In de wedstrijd VSG 1 tegen ASV 4 speelde Sape Westra een leuke partij tegen
de heer Hoedemaeckers. Na een Scandinavische opening ontstond al snel een
eindspel van paarden, koningen en pionnen. Sape dacht de betere kansen te
hebben en speelde dus op winst. Hij probeerde zoveel mogelijk initiatief te
krijgen. Sape overspeelde zijn hand en kwam in een verloren eindspel terecht.
Op curieuze wijze werd het toch nog remise. We pakken de partij op na de 25e zet
van zwart.

Wit zette nu voort met
26. b2-b4, b7-b6 Sape had als plan het opstoten van de pionnen op de
damevleugel, na ruil blijft er dan een witte vrijpion over. Zwart moet daar
zijn energie insteken, waarna wit op de koningsvleugel tot initiatieven komt.
Hij verliet echter zijn plan omdat hij betere kansen meende te zien.
27. g2-g4, a6-a5
28. a2-a3, h7-h6
29. h2-h4, Pf6-d7
30. Pc3-e4+, Kd6-e6 Wits volgende zet is erg slecht. Hij was Kd3 van plan en
een paar zetten later pas ruilen op a5. Sape vergiste zich en pakte de pion
nu al beet.
31. b4xa5, b6xa5
32. Ke3-d3, g7-g6
33. Kd3-c3, f7-f5
34. g4xf5+, g6xf5
35. Pe4-g3, Pd7-c5
36. Pg3-f1, f5-f4
37. Pf1-d2, Ke6-f5
38. Pd2-b3, Pc5xb3
39. Kc3xb3 Wits enige kans is te spelen op de promotiepion op c5. Dit moet

zwart even bezig houden waardoor wit de zwarte pionnen kan stoppen.
..., e5-e4
40. f3xe4+, Kf5xe4
41. c4-c5, Ke4-d5
42. Kb3-c3, f4-f3
43. Kc3-d2, f3-f2
44. Kd2-e2, f2-f1D+
45. Ke2xf1, Kd5xc5 Zwart heeft een fout plan gevolgd. I.p.v. direct de witte pion
te slaan verspeelt hij kostbare zetten. Wit zou de tempi toch kwijt zijn
geweest met het ophalen van de f-pion, zodat zwart in de tussentijd heerlijk
de a-pion had kunnen verorberen en kunnen promoveren.
46. Kf1-e2, Kc5-c4
47. Ke2-d2, Kc4-b3
48. Kd2-d3, Kb3xa3
49. Kd3-c3, h6-h5
50. Kc3-c4, a5-a4
51. Kc4-c3, Ka3-a2
52. Kc3-c2, a4-a3
53. Kc2-c1, Ka2-b3
54. Kc1-b1, a3-a2+ Voor de tweede maal vergist zwart zich. Als hij direct met de
koning naar de witte pion loopt, moet wit de a-pion onschadelijk maken en
komt hij te laat voor de remise die hij nu wel krijgt.
55. Kb1-a1, Kb3-c3
56. Ka1xa2, Kc3-d4
57. Ka2-b2, Kd4-e4
58. Kb2-c2, Ke4-f4
59. Kc2-d2, Kf4-g3

60. Kd2-e2, Kg3xh4
61. Ke2-f2, Kh4-h3
62. Kf2-g1 En het is remise, omdat wit eerder bij h1 is gekomen.
terug naar inhoudsopgave

Correspondentieschaak en de computer
Ferry Lunek
Het gebruik van de computer bij correspondentieschaak ervaren sommigen als
een bedreiging. Dat dit niet terecht is bewijst de volgende voorbeeldpartij die
door FRITZ 5.32 is geanalyseerd. FRITZ maakt er een potje van en snapt niets
van de partij. Het is de moeite waard om te vermelden dat FRITZ 6.0 het niet
beter deed dan zijn voorganger. De partij komt uit het ICCF-Jänischthema
toernooi
A. Stanitz - F. Lunek
Hongarije- Nederland
1. e2-e4

e7-e5

2. Pg1-f3

Pb8-c6

3. Lf1-b5

f7-f5

4. Pb1-c3 f5xe4
5. Pc3xe4 d7-d5
6. Pf3xe5 d5xe4
7. Pe5xc6 Dd8-g5
8. Dd1-e2 Pg8-f6
9. f2-f4

Dg5-h4+

10. g2-g3

Dh4-h3

11. Pc6-e5+ c7-c6
12. Lb5-c4 h7-h5 FRITZ geeft wit op dit moment groot voordeel, wie gelooft
dat?

13. Pe5-f7

h5-h4 Op Th6 volgt 14. Pxh6, gxh6 15. Df2.

14. Pf7xh8 h4xg3
15. Lc4-f7+ Ke8-e7
16. Lf7-b3

Lc8-g4

Na Lg4 staat zwart gewonnen, FRITZ geeft echter wit de beste kansen?!

\17.

Ph8-g6+

Ke7-e8

18. De2-c4 Lf8-d6
Na Dg2 komt wit met Df1 in het voordeel! FRITZ
beoordeelt de stelling na Ld6 nog steeds als beter voor wit.
19. c2-c3 Dit was voor wit de beste mogelijkheid. FRITZ geeft aan dat La4
goed is. Na Dg2 volgt Df1 en wit is af van de zwarte dreigingen. La4 zou echter
worden gevolgd door gxh2. Wit heeft nu niet beter dan 20. Lxc6+. Het vervolg
kan nu zijn Kd8, 21. Txh2, Dxh2 22. Lxb7, Dg3 met mat in 4 zetten. FRITZ wordt
dus wel erg gemakkelijk weerlegd!
...

Ke8-d8

20. Lb3-d1 Lg4-f3
21. Pg6-e5 Lf3xh1
22. Pe5-f7+ Kd8-c7
23. Dc4-d4 Ld6xf4
24. d2-d3

Dh3-h4

25. Lc1xf4+ Dh4xf4

26. h2xg3

Df4xg3+

27. Dd4-f2

Dg3xf2+

28. Ke1xf2 e4xd3
29. Ld1-b3 Lh1-d5
30. Kf2-e3

Pf6-g4+

31. Ke3-f4

Ld5xb3

32. a2xb3

Ta8-f8

33. Kf4xg4 Tf8xf7
34. Ta1-d1

Tf7-d7

35. Kg4-f4 a7-a5 Hier gaf wit op. Ik heb uitgebreide analyses van deze partij,
geïnteresseerden kunnen ze natuurlijk inzien.
Ferry won zijn groep overigens met 7½ uit 8! (redactie).
terug naar inhoudsopgave

VSG 1 wint ruim van De Variant
Een mooie afsluiting van dit seizoen
Op 4 april speelde het eerste team haar laatste wedstrijd in de OSBO
competitie. Het werd een prachtige avond met een ruime overwinning van 7 –
1! Daar zag het trouwens halverwege de avond niet naar uit; op de meeste
borden was de stand weinig spectaculair. Na elven vielen de punten echter als
rijpe appelen van de bomen. Daarmee werd een goed seizoen waardig
afgesloten met een prachtige tweede plaats in de 1e klasse A. Proficiat VSG1.
Dan nu over naar de actualiteit van 4 april. We volgen de wedstrijd in
bordrangschikking.
Ernst speelde aan het 1e bord een leuke partij. Het begon met een soort
ponziani variant en het ging geruime tijd gelijk op. In het middenspel kreeg
Ernst twee torens op de halfopen b-lijn en het loperpaar. Hij trok steeds meer
het initiatief naar zich toe; omdat de witspeler te passief reageerde behield
Ernst ook na ruil van enkele lichte stukken het beste van spel. Daarbij kwam
nog het tijdvoordeel (40 minuten). Wit meende een latente dreiging te hebben
en probeerde maar eens wat. Ernst doorzag alles, won de kwaliteit en de partij.
Andries speelde dit seizoen de thuiswed-strijden aan bord twee en de
uitpartijen aan bord 3; hij had dus alle partijen wit. Dit keer speelde hij een
soort van pirc met f4. Hij posteerde zijn stukken lekker centraal, in

tegenstelling tot zijn tegenspeler. Daardoor ging het spel als vanzelf naar
Andries toe.
Winst dus. Jan speelde uit aan het 2e bord en thuis aan het 3e, alle partijen met
zwart dus. Vaak leidde dat tot een siciliaanse opening, dit keer werd het echter
een konings indische. Wit kwam met licht voordeel uit de opening, hij bezette
de d-lijn met twee torens en zwart had zijn dame wat lastig op c5 staan. De
Variantspeler zette echter niet op z’n sterkst door en zodoende kreeg Jan de
kans op beter spel. Hij nam deze met beide handen aan en overspeelde
vervolgens de witspeler.
Theo speelde een zeer sterk seizoen. Gebrek aan wedstrijdritme door het
missen van de interne competitie bleek geenszins! Na de Reti-opening was een
gelijke stand ontstaan. In het vroege middenspel leken zwarts paarden lastig te
worden. Theo zag het gevaar en temde de viervoeters met verve. Na een aantal
venijnige zetten keerden de kansen en speelde Theo de Huissenaar van het
bord.
Sape speelt dit seizoen erg wisselvalling; hij doet leuke zetten, krijgt initiatief,
maar is dit zomaar weer kwijt. Daarentegen verprutst hij ook openingen, staat
verloren en houdt toch remise. Dit keer ging het in de opening mis, stond
verloren, leek toch nog in het eindspel te winnen en gaf toen pardoes een stuk
weg. Helaas pindakaas.
Ferry kreeg een franse opening te bekampen. Hij had zelf kort gerocheerd,
terwijl zijn tegenspeler koos voor lang. De opzet voor zwart is dan de torens op
de f, g of h-lijn te plaatsen en met de pionnen wits koningsstelling te openen.
Wit moet zich daartegen wapenen en tegelijkertijd een actie op de andere
vleugel beginnen. Zwart bleef echter afwachten wat er gebeurde, sloot zijn
dame op a5 op en liet de torens op f8 en g8 passief staan wezen. Daarmee wist
Ferry wel raad natuurlijk!
Gerard speelde een soort pirc. Wit kwam vanuit de opening iets actiever te
staan. Op een of andere wijze weet Gerard echter altijd de stelling te kantelen;
plotseling heeft hij het initiatief en de kansen, vaak ondanks de grote tijdnood
waarin hij zich bevindt. Zo ook dit maal. Hij won op vloeiende wijze.
Rob (Boterenbrood) kreeg een onregelmatige opening tegen zich (b6). Hij zette
de partij erg rustig op, zwart kreeg een sterke dubbelpion op e5/e6 en Rob
wachtte even. Toen zijn stukken goed stonden schoof hij de d-pion op en kreeg
naast een pion ook ruimtevoordeel en overwicht. Zwart werd dit teveel, hij gaf
zich al snel gewonnen
terug naar inhoudsopgave

HET CIRCUIT (slot)
Cor Petersen

Zaterdag 4 maart bezocht ik het jubileum-toernooi van de Nijkerkse
Schaakclub, ze bestaan al 75 jaar. Het was een voor mij heel gezellig toernooi,
want ik ben daar 10 jaar lid geweest en trof dus heel veel oude bekenden. Ook
trof ik een aantal V.S.G.-ers.
Rob Boterenbrood leverde de beste prestatie door met 3,5 punten groep 3 te
winnen. Zelf werd ik in deze groep gedeeld tweede met 3 punten. Andries
Mellema werd vierde in groep 4 met 2 punten en was daar zelf niet zo tevreden
over. Mark de Graaf leverde een topprestatie door groep 9 met 5 uit 5 te
winnen. Overigens werd 15 jaar geleden het vorige jubileumtoernooi gehouden
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de club, en ik had toen de eer om
het toernooi met 80 deelnemers te mogen organiseren en speelde ook nog
voor wedstrijdleider. Destijds vielen Lambert Korterink, hij werd derde in groep
9 met 3 punten en Ferry Lunek, tweede in groep 10 met 3 punten, in de prijzen.
De woensdag na Nijkerk ging ik naar Zetten om ruim 300 andere vijftig-plussers
te bekampen. Daar trof ik Lambert Korterink die in groep D 4 punten scoorde.
Harrie Boer was ietwat hoog in C ingedeeld en moest met een score van 1,5
punt genoegen nemen, terwijl Drijver 2 punten in groep F scoorde. Zelf maakte
ik 4,5 punt in groep B en kwam dus voor de derde achtereenvolgende keer een
halfje te kort voor een grote doos Geurts-conserven, kortom, we gingen
allemaal met een kleine doos conserven naar huis. Het aantal V.S.G.-ers in
Zetten zou groter zijn geweest als het toernooi zoals gewoonlijk in de
voorjaarsvakantie was gehouden. Oud V.S.G.-er Henk Weenink werd overigens
tweede in groep A.
Zaterdag 11 maart naar Epe en ik bespeur bij mijzelf een zeker gevoel van “dit
is wel erg veel schaak in korte tijd”. Er is ook geen V.S.G.-er verder te
bekennen. Het loopt niet lekker, de score van 3,5 punt in groep A valt nog
mee.Normaal gesproken hoort het toernooi van Huizen in het circuit thuis,
maar aangezien dit op zaterdag 18 maart werd georganiseerd ben ik daar maar
niet naar toegegaan. Volgend jaar maar weer, want het is daar altijd wel erg
leuk.
Ik hoop dat de toernooitijgers van V.S.G. elkaar een beetje op de hoogte
houden van de toernooien waar zij heen gaan, samen reizen en spelen is wel zo
leuk.
terug naar inhoudsopgave

