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Van de redactietafel
Het seizoen 2000-2001 is nog maar nauwelijks begonnen of het eerste bulletin van dit seizoen
ligt alweer voor u op tafel. Een rijk gevuld nummer, zoals u van ons gewend bent. Naast
partijen en stellingen, waar u uw schaakgebit op kunt stukbijten, plaatsen we het beleidsplan
zoals dat door uw bestuur is opgesteld en gemeld op de algemene ledenvergadering in juni.
We raden u aan dit goed door te nemen en vervolgens uw reacties kenbaar te maken aan het
bestuur.
Ook heeft het bestuur de teams samengesteld die de VSG kleuren in de OSBO competitie
gaan verdedigen. Zoals u weet spelen dit jaar 4 i.p.v. 3 teams mee. Dit betekent een aantal
veranderingen in de samenstelling van de verschillende teams. Desondanks hopen we dat
iedereen weer met veel plezier zal mee schaken in de externe.
Naast de externe hebben we ook dit jaar weer te maken met de interne competitie. Met de
opmerkingen vanuit de ledenvergadering heeft de competitieleider een en ander weer
nauwkeurig in elkaar gezet. Het naadje van de kous leest u natuurlijk in dit bulletin.
Verrassend veel diagrammen en partijen om na te spelen of op te lossen. Een heerlijk
fragment van Henk Mondria en een leuke vorm van alternatief schaken van Rob Hollmann

sieren dit nummer.
Veel leesplezier toegewenst!
De redactie.
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VSG aan zet
Beleidsplan voor de komende jaren
In juni werd de algemene ledenvergadering van ons VSG gehouden. Traditiegetrouw was de
opkomst goed te noemen; ruim 20 leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Een van
de mededelingen van onze voorzitter was dat het bestuur in de afgelopen periode gesproken
heeft over de toekomst van het VSG. Dit heeft geleid tot het vaststellen van onze ambities en
vervolgens het opstellen van een werkplan. In dit artikel is dit plan in zijn geheel opgenomen.
Inleiding.
Het bestuur heeft een aantal malen gesproken over verleden, heden en toekomst van VSG. In
dit schrijven worden onze ambities voor de komende jaren benoemd. Deze ambities worden
vervolgens, in de vorm van een werkplan, voor het seizoen 2000 – 2001 uitgewerkt in
concrete doelen.
Onze ambities.
Als concrete ambities voor de komende jaren noemen we:



Gemiddeld zijn er 40 seniorleden per seizoen.



Gemiddeld zijn er 15 jeugdleden per seizoen.

Jaarlijks doen minimaal 3 seniorenteams in de OSBO competitie mee.






Jaarlijks doet minimaal 1 jeugdteam in de OSBO competitie mee.

We organiseren interne competities die voor alle leden aantrekkelijk zijn (iedereen schaakt
op zijn eigen niveau).





Er zijn 3 jeugdleiders / trainers.

1x per jaar organiseren we het Rie Timmer toernooi.

1x per jaar organiseren we een wedstrijd tegen een club uit de buurt (Combinatie of PSV).


Wekelijks worden artikelen in de plaatselijke pers geplaatst.




Minstens 5x per jaar komt een VSG-bulletin uit.

Jaarlijks organiseren we een schaaktoernooi voor leerlingen van de basisscholen in
Ermelo.
Werkplan voor het seizoen 2000 - 2001.

Om bovengenoemde ambities te kunnen waarmaken, willen we voor het komende seizoen de
volgende afspraken maken:



Het bestuur organiseert het Rie Timmer toernooi.

De redactie van het VSG-bulletin (Boterenbrood, Korterink en Westra) laat minstens 5x
een bulletin uitkomen.


Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt in februari 2001 een toernooi van
leerlingen voor de basisscholen in Ermelo georganiseerd. Sape Westra is aanspreekpunt.



Tijdens dit basisschooltoernooi worden kinderen geïnformeerd over schaken bij VSG.



VSG zal zich presenteren op een mogelijk te houden informatiedag voor verenigingen in
Ermelo. Wim Jongejan coördineert dit.


Van elke schaakactiviteit wordt een artikel voor het Ermelo’s Nieuwsblad gemaakt.




De homepage op Internet wordt regelmatig ververst.

Ten behoeve van de jeugdafdeling wordt een jeugdcommissie opgezet. Deze heeft tot doel
het VSG jeugdschaak zowel in de diepte als in de breedte te bevorderen.


Wim Jongejan is contactpersoon naar de Combinatie en PSV. Doel is om in december
2000 een schaakontmoeting te beleggen.



Mogelijkheden van het benaderen van jongeren van 12 tot 18 jaar worden onderzocht.
Wim Jongejan maakt daarvoor een plan t.b.v. het bestuur.
De voortgang.

In de bestuursvergaderingen wordt het werkplan 2000 – 2001 op de agenda geplaatst. In de
algemene ledenvergadering van juni 2000 is het werkplan aangekondigd.
Tot zover de ambities die het bestuur onderscheidt met daaraan gekoppeld een werkplan om
de genoemde ambities te kunnen waarmaken. Dit waarmaken kan niet zonder de steun en
medewerking van de leden van VSG. Daarom doen het bestuur een beroep op alle VSGers om
mee te denken en mee te doen;


Denk na over de ambities en het werkplan.




Vul aan waar u denkt dat het nodig is.
Bespreek uw reacties met een bestuurslid.

Meld u aan om een activiteit uit het werkplan mee te helpen voorbereiden en uitvoeren.
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De opzet van de interne competitie
Door de competitieleider is een planning gemaakt voor de interne competitie in het seizoen
2000 – 2001. Na bespreking in het bestuur is deze opzet aan de ledenvergadering voorgelegd.
Er waren hoegenaamd geen opmerkingen, zodat alles kan worden ingevuld. In grote lijnen zal
de interne competitie er als volgt uitzien:
Het clubkampioenschap
Vanaf 5 september tot 13 februari spelen we volgens de regels van het Keijzersysteem een
laddercompetitie. De 6 hoogst eindigende schakers vormen daarna de finalegroep. Na een
enkelrondige competitie wordt de eerste van deze groep clubkampioen. Naar verwachting zal
de finalegroep tot half april bezig zijn.
De Keijzercompetitie
Personen die zich niet voor de finalegroep plaatsen spelen vanaf 20 februari door volgens het
Keijzersysteem. De hoogst eindigende wordt winnaar van de Keijzercompetitie.
De bekercompetitie
In de loop van april start de bekercompetitie. Volgens een afvalsysteem (winnaar gaat door en
bij remise degene die in de laddercompetitie het laagst eindigde) blijven de sterkste schakers
over. Zij spelen de bekerfinale tegen elkaar.
De rapidcompetitie
Mensen die uitgeschaakt zijn in de bekercompetitie kunnen partijen met versneld tempo
spelen, twee partijen op een avond. Degene met de meeste punten in totaal wordt winnaar.
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De VSG teams voor de OSBO competitie.
Team- en poule-indelingen
Het bestuur heeft, zoals aangekondigd in de algemene ledenvergadering, de teams voor de
OSBO competities samengesteld. Daarbij is gelet op de persoonlijke resultaten van de leden
in de interne en externe competities in de afgelopen jaren. We spelen dit seizoen met 4 teams,

die als volgt zijn samengesteld:

Teamindeling
Team 1

Team 2

Team 3

1. Jamshedi
1. Lambrechts, C.

Team 4
1. Doets

1. Rog
2. De Graaf

2. Boterenbrood

2. Van Hulst
2. Wolters C.

3. Vecht
3. Keijer

3. Kortland C
3. Korterink, G.

4. De Groot
4. Janssen

4. Sparling
4. Bleeker

5. Reijngoudt
5. Petersen

5. Boer
5. Korterink, L.

6. Jongejan C
6. De Hoop

6. v. Heeringen
6. Paulus

7. Hollmann
7. Lunek

7. Hop
7. Vlieger

8.
8. Westra

8. Geitenbeek
8. Bakker
9. Karangwa

Het 1e team speelt de wedstrijden in de OSBO competitie met 8 spelers. De overige 3 teams
spelen hun wedstrijden met 6 spelers. In het 1e team wordt, indien nodig, ingevallen door
spelers van het 2e team. De overige 3 teams zijn zo ingedeeld dat er meer spelers voorhanden
zijn als borden. Dit betekent dat de teamleiders met hun teamleden afspraken zullen maken
over wie wanneer meespeelt.
De teamleiders krijgen iedere uitwedstrijd van de secretaris een formulier waarop ze de
gereden kilometers moeten invullen. Dit formulier moet weer ingeleverd worden bij Wim
Jongejan i.v.m. te declareren reisvergoedingen bij de OSBO.

Indeling van de OSBO competitie 2000-2001
1e klasse A

3e klasse A

4e klasse B

4e klasse A

1 VSG

1 Pegasus 2

1 VSG 3

1 Denk en Zet 2

2 Ede

2 ZSG 4

2 Eerbeek 2

2 De Combinatie 2

3 Wageningen 2

3 DoDo

3 Voorst 3

3O&O4

4 ASV 4

4 Nunspeet

4 Schaakstad 9

4 ZSG 5

5 Schaakstad 4

5 VSG 2

5 Schaakstad 10

5 VSG 4

6 De Combinatie

6 Dronten 2

6 Twello 2

6 Zeepaard

7O&O2

7 Lelystad 3

7 Ugchelen 2

7 Meppel 4

8 Zutphen

8 Caissa

8 Ons Genoegen 2

8 Pegasus 3

Alle VSG teams zijn ingedeeld in een klasse waarin op zijn minst behoud mogelijk lijkt. Het
mooiste zou natuurlijk zijn dat er VSG teams kampioen worden, maar je kunt niet alles
dwingen. In de 1e klasse A is Zutphen een favoriet. Wageningen 2 is de onbekende en zal
zeker hoge ogen willen scoren. VSG 1 lijkt een positie in de middenmoot te moeten kunnen
halen. In de 3e klasse A is DoDo favoriet; een sterk team met gedreven jonge spelers.
Daarnaast kan Nunspeet ook onverwacht uit de hoek komen. VSG 2 moet ook hoog kunnen
eindigen. In de 3e klasse B lijken de krachten redelijk gelijk verdeeld. Een spannende strijd
zal het worden voor VSG 3, terwijl VSG 4 in de 4e klasse A harde noten moet zien te kraken
met Combinatie 2 en Zeepaard 1.
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Schaak mee met VSG
Problemen en partijstellingen
Ook dit keer weer een keur aan problemen en partijstellingen waarmee u een aangenaam
uurtje kunt doorbrengen. De oplossingen staan elders in dit nummer.
Diagram 4:
Diagram 1:

Zwart heeft Pd5 gespeeld om wits toren weg te
Het paard op h4 wordt aangevallen. Kan de
jagen. Waarom mag wit de pion op c4
zwarte dame dit stuk dekken met Dg5?
eigenlijk niet slaan?
Diagram 2:

Diagram 5:

Zwart (de grote schaker Tschigorin) is geheel
Uit dezelfde partij, 5 zetten na diagram 1. Wit
overspeeld door de pas 21 jarige Engelse
e
deed 27. Pxc3 en gaf na zwarts 29 zet op.
zakenman William Napier. Hoe maakt wit dit
Kunt u zwart nadoen
klusje snel af?
Diagram 3:

Wit heeft nogal wat materiaal geofferd voor
een gevaarlijke aanval. Hoe kan hij nu
doorzetten naar mat?
Diagram 7:

Diagram 6:

Wit begint met een offer en daarna nog 5
zetten om zwart tot opgeven te dwingen.
Diagram 8:

Zwart valt stevig aan! Welk wit stuk plaatst u
nu op f5, de loper of het paard en waarom?
Wit heeft een paard op f7 geofferd en daarna
Een stevige kluif om u in stuk te bijten, of ziet
met de dame op e6 geslagen. Hoe gaat hij nu
u het direct? Mr. Winter, een Britse schaker,
verder?
vond in zijn partij tegen Dr. Vidmar de beste
zet en won.
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Het offer op e6
Vervolg op het themaschaken
In juni hebben als aanloop naar de zomerstop een avond besteed aan themaschaken; een
vooraf geprepareerde opening werd uiteengezet, waarna de aanwezigen vanaf zet 9 zelf de
zetten moesten spelen in een partij tegen een ongeveer gelijkwaardige tegenstander. We
speelden een variant uit de siciliaanse opening. Bij de uiteenzetting werd heel kort aandacht
besteed aan thematische offers op e6 en het belang van veld f5. Bij het doorbladeren van een
boekje over offers in de schaakpartij kwam ik nog meer offers op e6 tegen, al of niet
gekoppeld aan een bezetting van veld f5. Ik kon de verleiding van een artikeltje voor ons
bulletin niet weerstaan. Veel plezier ermee!
Keres

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

e2-e4, c7-c5
Pg1-f3, d7-d6
d2-d4, c5xd4
Pf3xd4, Pg8-f6
Pb1-c3, a7-a6
Lf1-e2, Dd8-c7
Lc1-g5, Pb8-d7
0-0, e7-e6
Le2-h5

Een onverwachte en sterke uitval van de loper. Wit dreigt nu natuurlijk Pxe6. Zwarts beste zet
is nu g6, in de partij vervolgt hij echter met
…, Dc7-c4
10. Pd4xe6. In zijn eigen commentaar zegt de witspeler: "Ik ging bij dit offer niet uit
van nauwkeurige berekeningen, maar van algemene overwegingen. Wits
ontwikkeling is beter en de verdediging van verschillende dreigingen is erg lastig"
...., Dc4xe6
11. Pc3-d5 De eigenlijke bedoeling wordt nu duidelijk. De dreiging Pc7+ maakt de
volgende koningszet noodzakelijk. Op 11. ..., Pxd5, 12. ed5, Df5 komt namelijk
13. De1+, Pe5 14. f4, h6 15. fe5, Dxg5 16. ed6+ enz.
… Ke8-d8
12. Lh5-g4, De6-e5
13. f2-f4, De5xe4
14. Lg4xd7, Lc8xd7
15. Pd5xf6, g7xf6
16. Lg5xf6+, Kd8-c7
17. Lf6xh8 en wit behaalde na nog een aantal zetten de overwinning.
Matinovic

Musil

1. e2-e4, c7-c5
2. Pg1-f3, Pb8-c6
3. d2-d4, c5xd4
4. Pf3xd4, Pg8-f6
5. Pb1-c3, d7-d6
6. Lf1-c4, e7-e6
7. Lc1-e3, Lf8-e7
8. Dd1-e2, a7-a6
9. 0-0-0, Dd8-c7
10. Lc4-b3, Pc6-a5 Zwart kiest voor een gevaarlijk plan; hij laat zijn koning in het
centrum staan en wil zonder tijdverlies aanvallen op de damevleugel.
11. g2-g4, b7-b5

12. g4-g5, Pa5xb3+
13. a2xb3, Pf6-d7

14. Pd4-f5!, e6xf5
15. Pc3-d5, Dc7-d8
16. e4xf5, Lc8-b7 Wit heeft slechts 1 pion voor het geofferde stuk. Duidelijk is echter
dat zwart een erg moeilijke verdediging te wachten staat. Rokeren was in ieder
geval uitgesloten wegens 17. f6, gf6 18. Ld4, Te8 19. gf6, Lf8 20. Pe7+, Kh8 21.
Dh5 enz.
17. f5-f6, g7xf6
18. Th1-e1, Lb7xd5
19. Td1xd5, Th8-g8
20. Le3-f4, Ke8-f8
21. De2-h5, Tg8-g7 Nu is zwart verloren. Zijn enige mogelijkheid was Da5! Daarmee
valt hij de witte toren aan en maakt veld d8 vrij voor zijn koning.
22. Te1xe7, Kf8xe7
23. Lf4xd6+, Ke7-e6
24. c2-c4, b5xc4
25. b3xc4, Tg7xg5
26. Dh5-h3+, f6-f5
27. f2-f4, Pd7-f6
28. Dh3-e3+, Pf6-e4
29. f4xg5, Ta8-c8 Op Dxg5 volgt Lf4 en Te5+
30. b2-b3, Tc8-c6
31. Td5-e5+, Ke6-d7
32. De3-a7+, Kd7-c8
33. Da7-a8+, Kc8-d7
34. Da8-b7+ en zwart gaf zich gewonnen.
De volgende theoretische variant van het siciliaans levert ook het nodige offergeweld op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

e2-e4, c7-c5
Pg1-f3, d7-d6
d2-d4, c5xd4
Pf3xd4, Pg8-f6
Pb1-c3, a7-a6
Lc1-g5, e7-e6
f2-f4, Pb8-d7

8. Dd1-f3, Lf8-e7
9. 0-0-0, Dd8-c7
10. Lf1-d3, b7-b5
11. Th1-e1, Lc8-b7

12. Pc3-d5, Pf6xd5
13. e4xd5, Le7xg5
14. Te1xe6+, f7xe6
15. Df3-h5+, g7-g6
16. Ld3xg6+ en het is uit omdat na ruil op g6 het paard op e6 schaak geeft en vervolgens
de zwarte dame wint.
Tot besluit nog een miniatuur uit het kampioenschap van Canada 1978.
South
1.
2.
3.
4.
5.

Nickoloff

e2-e4, c7-c5
Pg1-f3, g7-g6
c2-c3, Lf8-g7
d2-d4, c5xd4
c3xd4, Pg8-f6 Beter is d5, zwart geeft zijn tegenstander nu allerlei tactische en
positionele mogelijkheden.
6. e4-e5, Pf6-d5
7. h2-h4, d7-d6 Met h5 kon zwart het tij nog keren, maar nu gaat hij de bekende
bietenbrug op.
8. h4-h5, Pb8-c6
9. h5-h6, Lg7-f8
10. Lf1-c4, d6xe5
11. d4xe5, Dd8-a5+
12. Lc1-d2, Da5-c5
13. Dd1-b3, Lc8-e6
14. Pb1-c3, Pd5-f4
15. Lc4xe6, Pf4xe6
16. Pc3-a4 de slotstelling verdient een diagram.
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Twee oude kemphanen
Van tijd tot tijd neemt een van onze meest ervaren clubschakers deel aan een toernooi. Op 2
juli was het seniorentoernooi in Oosterbeek aan de beurt. Dat oud niet per definitie passief
schaak betekent, lieten Henk Mondria en zijn tegenspeler W.J. de Boer zien. Speel de partij
na, kijk en huiver.
W.J. de Boer H. Mondria
1. d2-d4, e7-e6
2. e2-e4, c7-c5 Via enkele verwisselde zetten is een siciliaanse opening op het bord
gekomen. Wit kan nu met Pf3 in een normale variant geraken, hij kiest echter voor...,
3. c2-c3, c5xd4
4. c3xd4, Pg8-f6
5. e4-e5, Pf6-d5
6. Pb1-c3, Pd5-b4
7. f2-f4, Dd8-b6
8. Pg1-f3 Je zou inderdaad niet zeggen dat het een partij tussen (met alle respect) twee
oude heren betreft. Er is een hoogst onbekende en oorspronkelijke stelling op het bord
gekomen, waarin beide schakers op hun eigen inzichten zijn aangewezen.
…., Pb8-c6
9. Lc1-e3, Pb4-d5
10. Pc3xd5, e6xd5 Het zwarte spel lijkt er vooral op gericht te zijn de witte spelopzet te
verstoren. De pion op d5 blokkeert de witte pion op d4 en daarmee de loper op e3.
11. Dd1-c1, Lf8-b4+
12. Ke1-f2 Hier had Ld2 de voorkeur. Ruil van de lopers is m.i. voordelig voor wit, hij
raakt dan immers van zijn slechte loper af.
…, 0-0
13. Lf1-d3, Lb4-e7 Dit is nodig om het witte spel op de koningsvleugel in toom te
houden. Ook kan zwart nu d6 spelen, wat eerder niet kon i.v.m. a3 en de zwarte loper
gaat verloren.

14. a2-a3, f7-f5
15. Dc1-c2, d7-d6
16. g2-g3, Lc8-d7
17. b2-b4, Kg8-h8 Profylactisch gespeeld.
18. Dc2-a2, Ld7-e6
19. Ta1-b1, d6xe5
20. f4xe5, g7-g5
21. b4-b5, f5-f4 In een paar zetten is een zeer explosieve stand ontstaan. Zwart heeft iets
duidelijker aangrijpingspunten vanwege de positie van de witte koning.
22. b5xc6, f4xe3+
23. Kf2xe3, Tf8xf3+
24. Ke3xf3, Db6xd4
25. Tb1-b3,

Zwart ging nu door met het veilige b7xc6. Hij zal ongetwijfeld de witte pion hebben willen
slaan voordat deze echt gevaarlijk kon worden. De partij eindigde in remise. Na afloop kwam
deze stelling weer op het bord. Geen van beiden kon de winnende voortzetting voor zwart
aantonen, de computer die te hulp kwam vond deze wel:
Le6-h3. Een mogelijk vervolg had nu kunnen zijn:
26. c6xb7, Ta8-f8+
27. Kf3-e2, Lh3-g4+
28. Ke2-d2, Dd4-f2+
29. Kd2-c1, Df2xa2
30. b7-b8D, Le7xa3+
31. Tb3xa3, Da2xa3+
32. Db8-b2, Da3xd3
33. e5-e6+, d5-d4
34. Db2-b4, Tf8-c8+
35. Kc1-b2, Tc8-c2+
36. Kb2-b1, Tc2-c4+
37. Kb1-a2, Tc4xb4
38. Th1-c1, Dd3-a6± Helaas voor onze Mondria kon hij dit niet allemaal vooruit zien,
geen schande natuurlijk.
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Telefoonschaak
Er zijn verscheidene manieren om het schaakspel te beoefenen; gewoon met een bord en
stukken, niet naar het bord kijken (blind schaken), schaken via de post (correspondentie
schaken), of schaken met een vooropgezette stelling op het bord (thema schaken). Rob
Hollmann voegt aan dit rijtje een nieuwe vorm toe: telefoonschaak. Al jaren onderhoudt
Rob op deze manier contact met een bekende uit zijn vorige woonplaats
Heerhugowaard. Ze spelen tegelijkertijd twee partijen, de ene met wit en de andere met
zwart. Twee keer per week worden op een vast tijdstip zetten naar elkaar doorgebeld.
Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is wordt de e-mail gebruikt. Deze vorm van
schaken noopt beide spelers tot het “in de partij duiken”. Daardoor ontstaat meestal een
goed doorwrochte partij. Als voorbeeld een van de partijen waarmee beiden momenteel
doende zijn.
Ermelo/Heerhugowaard, partijstart 22-11-1999
R. Hollmann E. Piek
1. Pg1-f3, d7-d5
2. c2-c4 Natuurlijk begint Rob met zijn bekende opening.
..., d5xc4
3. e2-e3, c7-c5
4. Lf1xc4, Pb8-c6
5. d2-d4, e7-e6 Zwart ruilt de pion vooralsnog niet. Dit zou wit een geïsoleerde d-pion
opleveren, maar ook een vrije diagonaal voor zijn loper op f1.
6. 0-0, Pg8-f6
7. Pb1-c3, b7-b6 Wellicht was Le7 beter. Wit kan dan slaan op c5 waardoor zwart een
tempo verliest, maar veel van de aanstaande stellingproblemen zouden niet zijn
voorgekomen.
8. d4-d5, e6xd5
9. Pc3xd5, Pf6xd5
10. Lc4xd5, Lc8-b7
11. Dd1-b3, Dd8-d7 Beter is Dc7, penning van de loper met Td1 wordt voorkomen en
paarddreigingen op e5 ook.
12. e3-e4 Een sterke zet waarmee wit de loper op d5 dekt en tegelijk de loper op c1
vrijheid geeft.
…, Pc6-a5 Een gewone ontwikkeling-zet verdient de voorkeur. Le7 en Td8 zijn goede
alternatieven. Zwart speelt nu zijn paard naar de rand en schiet hier feitelijk niet veel mee
op.
13. Db3-d3 Zwarts stellingprobleem wordt nu echt duidelijk; de koning in het centrum
wordt steeds kwetsbaarder, de lichte stukken staan slecht in positie, terwijl de lichte

achterstand in ontwikkeling zwaar gaat wegen.
…, f7-f6 Euwe stelde al dat het ene tijdelijke stellingvoordeel overgaat in het andere.
Zwart moet kromme zetten spelen om staande te blijven, wit moet attent blijven spelen en
zomogelijk de tijdelijke voordelen omzetten in blijvende.
14. Lc1-f4, Ta8-d8
15. Ta1-d1, Lf8-e7

16. Ld5-f7+ Zeer sterk geanticipeerd op zwarts beperkingen. Voordelen leiden vaak tot
tactische kansen, zo ook hier
...., Ke8xf7
17. Dd3xd7, Td8xd7
18. Td1xd7, Kf7-e6
19. Td7-c7 Hier laat wit een steek vallen. Veel sterker was Tf-d1 geweest.
..., g7-g5
20. Lf4-g3, Le7-d8
21. Tc7-g7, Ld8-e7
22. Tf1-e1, h7-h6
23. h2-h3, Pa5-c6
24. a2-a3, Pc6-d8
25. b2-b4 Een interessant alternatief is Lb8. Na ... a6, Lc7 b5, Lxd8 kan wit zijn toren op
g7 weer in het spel brengen.
..., Pd8-f7
26. b4xc5, Le7xc5
27. Pf3-d2, Lc5-f8
28. Tg7-g6, Lf8xa3
29. Te1-a1 Nu had zwart moeten voortzetten met Thd8. Na 30. Ta1xa3 Td8xd2 31.
Ta3xa7 Td2-d1+ 32. Kg1-h2 Lb7xe4 staat hij nog wel achter, maar er zijn nog kansen.
Zoals het in de partij verder gaat lijkt het hopeloos

...., La3-b4
30. Ta1xa7, Pf7-d8
31. e4-e5, Lb4-e7
32. Tg6-g7 Direct exf6 is ook een goede zet. In feite staat wit in alle varianten gewonnen.
…, Th8-e8
33. Tg7-h7, Lb7-d5 De partij is op het moment van schrijven tot deze zet gevorderd.
Wit heeft duidelijk de betere kansen. Zwarts enige troef is het opschuiven van de
b pion ondersteund door het loperpaar, maar of dat voldoende is?
terug naar inhoudsopgave

Oplossingen
Diagram 1:
Waarom mag wit de pion op c4 niet pakken met zijn toren? Om de eenvoudige reden dat
zwart dan met Pc3 de kwaliteit wint! Het paard wordt namelijk op een verfijnde manier
gedekt door de toren op c8.
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

Diagram 2:
Wit nam de pion op c3 met zijn paard. Daarop had zwart al gehoopt. De partij ging verder met
27. … Pxc3, 28 Txc3 Txc3, 29. Txc3 – Db7!! en wit gaf zich gewonnen wegens mat op de
onderste rij of torenverlies.
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

Diagram 3:
Wit kan zijn aanval voortzetten als hij zijn toren op h3 kan neerzetten. Direct Th3 is echter
niet goed, omdat de zwart koning kan ontsnappen. Daarom eerst 1. b4! Lb2, 2. Th3 en nu is
het mat op h7, h8 of e7 niet meer te dekken!
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

Diagram 4:
Het paard op h4 dekken met Dg5 is niet goed; na 1. Dxg5 Pf3+, 2. Kg2 Pg5, 3. f4 gaat het
paard verloren!
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

Diagram 5:
Er zijn in deze stand meer wegen die naar Rome leiden. Wit koos voor de kortste weg: 1. Dh5
Df8, 2. Tg6 Kh7, 3. Th6+ Dxh6, 4. Dxf7+ Kh8, 5. Tg8 mat. Jammer dat William Napier het
te druk met zijn werk had, anders hadden we nog veel meer leerzame partijen van hem
kunnen bewonderen.
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

Diagram 6:
Wit begint met 1. Pxf7 Kxf7, 2. Pg5+ Kg8, 3. g4! Dxf6 (Dxg4 gaat niet wegens Dxg4 en mat
op f7. Beter was echter Da5!) 4. Txe6 Dd8, 5. Df3 Dd7, 6. Te7!! en zwart kan zich niet meer
verweren.
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

Diagram 7:
Wit moet snel handelen, anders stokt zijn aanval en ziet hij het geofferde materiaal niet meer
terug. Na het witte 1. Pg5+ had zwart verschillende mogelijkheden. We zullen daarvan twee
nader bekijken: A) 1. … gxf5, 2. Dxf5 Pxd3, 3. Txe7+ Txe7, 4. Dxf6 Kg8, 5. Dxe7 Pxb2, 6.
Tc3 en het mat is niet te voorkomen. B) 1. … Kf8, 2. De3 Pg4 (verhindert Dh6) 3. Df4 Pxd3,
4. Dxg4 Lxf6, 5. Lxf6 Txe1, 6. Txe1 Pxe1, 7. De2 en ook deze keer gaat zwart mat.
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

Diagram 8:
Wit moet kiezen tussen Lf5 en Pf5. Lf5 gaat niet wegens Dh2 en zwart wint 2 stukken terug
en zal de partij ook wel winnen. Daarom Pf5, de reddende en tegelijk ook winnende zet! Wit
behoudt zijn materiaalvoorsprong en zwart kan niet verder met zijn aanval. Overtuig u door
deze stelling zelf uit te spelen.
terug naar inhoudsopgave
terug naar problemen

