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Inhoudsopgave

De redactietafel.
Volop zijn we aan het schaken geslagen in het nieuwe seizoen. Het lijkt wel of we nooit met vakantie zijn
geweest. Wat dat betreft kennen velen van ons dezelfde beleving bij het werken; je bent twee dagen aan de slag,
na een kort verblijf elders, en je staat er weer middenin.
In dit bulletin kunt u weer het een en ander lezen over ons VSG en de dingen die daarin gebeuren. Jo Wolters,
onze webdeskundige, stelt u in de gelegenheid iets van zijn expertise over te nemen. ook doet hij een beroep op u
om samen met hem verantwoordelijk te worden voor VSG op internet. Denk er over en neem een besluit!
Schaakclub Harderwijk hield een promotionele actie voor het schaken. Een grootmeester werd uitgenodigd voor
een simultaan. Hij verdiende zijn geld vrij gemakkelijk volgens mij; er waren ruim 20 tegenstanders waarvan de
helft kinderen. Na twee uur kon Van der Wiel weer huiswaarts gaan.
Nu we het toch over simultaan hebben; Rob Boterenbrood vond in een notatieboekje van Rie Timmer een
interessante partij van haar tegen Boris Spasski. Echt iets om na te spelen!
Nu we het toch over naspelen hebben; in de interne competitie worden mooie partijen gespeeld. Er staat weer
een partij in uw bulletin.
Natuurlijk ook weer een aantal partijfragmenten om zelf op te lossen. Dit maal allemaal fragmenten uit partijen
van clubleden. Heeft u nog een fragment dat de moeite waard is, geef het dan aan uw redactie!
Tot besluit een kort verslag over de goede daden van de VSG teams in de OSBO competitie. Het gaat echt
geweldig! Volhouden mannen!

De redactie

VSG op Internet.
Zoals de meesten van jullie schaakgenoten weten beschikt VSG over een internetsite. Om een indruk te geven
van wat die internetsite is en wat er aanhangt onderstaand verhaal. Tegelijkertijd hoop ik hiermee dat meer VSG
leden de site regelmatiger gaan bezoeken. De regelmatige bezoekers op http://get.TO/VSG hebben
waarschijnlijk gemerkt dat er vanaf medio mei 2000 tot begin september geen activiteit was op de site. Geen
uitslagen, standen, geen VSG-bulletins, geen
nieuws, niets. De redenen daarvoor waren dat ik schandalig lang op vakantie ben geweest, maar ook dat ik bij
terugkeer moest constateren dat een van mijn PC's vrijwel letterlijk in rook was opgegaan. Een blikseminslag in
de buurt had een aantal vitale onderdelen (bijna letterlijk) doen
verdampen. Geen nood, ik had nog back ups in de vorm van tapes. Die lagen netjes in een kluis bij de bank.
Eerst moest ik echter een nieuwe tapestreamer kopen die de tapes kon lezen. Dat bleek helaas niet mogelijk
zodat de tapes meteen waardeloos waren. Vanuit een nieuwe machine kon ik echter op de schijf van de host
komen en op die manier de bestanden terughalen. Toen was het einde augustus en stond het nieuwe seizoen voor
de deur. Tegelijkertijd bleek dat de nieuwe versie van MS Frontpage die ik gebruik om de pagina's op te maken
niet met alle trucs vertrouwd was van de eerdere versie. Omdat ik ook al een tijdje minder tevreden was over de
layout heb ik toen maar besloten een nieuwe romp te maken en daar de bestaande teksten in te gooien. Toen ik
deze nieuwe pagina's op de schijf bij de hostcomputer probeerde te zetten, bleek dat ik over de
limiet van 5 Mb heenging. Dat betekende dat de historie van vorig jaar moest worden gestript. Om een lang
verhaal kort te maken. Het is bijna klaar (een website is nooit helemaal klaar...).
Het resultaat op 29 september:


de site heeft een inhoud van 2,8 Mb verdeeld over 198 bestanden;



alle externe links zijn getest, nieuwe links zijn toegevoegd, opgeheven sites zijn verwijderd;



er is wat meer uniformiteit in lettertypes, lettergrootte en kleurtjes gekomen;



de interne hyperlinks zijn vervangen door oplichtende knoppen;



de clubbladen 76 en 77 zijn opgenomen;



de uitslagen van de interne competitie tot en met de 4e ronde zijn opgenomen;



er is een nieuwe pagina waarin staat wat er bij de updates gebeurd is (klik maar op de updatedatum) en wat
op het programma staat;



de indexpagina heeft een nieuwe layout waardoor de diverse vensters op verschillende browsers en
verschillende resoluties beter op elkaar aansluiten;



er is een balk aan de onderkant gekomen waarin een lichtkrant kort actueel nieuws geeft (alleen in MS
Internet Explorer);



de links naar de OSBO-competitie 2000/2001 zijn gemaakt;




de link naar de KNSB-ELOratings per 1/9/2000 is gemaakt;
er is in het linkerframe een nieuw icoontje te zien. Als je hierop klikt kun je zien hoeveel bezoek de site
trekt. Doordat de site bijna drie maanden niet werd geactualiseerd zijn nogal wat bezoekers afgehaakt. Voor
de vakantie had de VSG-site gemiddeld zo'n 200 bezoekers per week. In de eerste helft van het jaar kwam
een minimum voor van 12 op een slechte dag. Het maximum was 129 bezoekers op een regenachtige
vrijdagmiddag!!. Hopen dat het met regelmatige updates weer wat aantrekt. Drie of vier bezoekers per dag
motiveren niet echt om er zoveel tijd in te stoppen. Een beetje feedback van clubgenoten helpt mij
overigens.

Ik kan met twee browsers in twee vaste versies testen. Dat doe ik in Netscape 4.75 en IE 5.0 en wel in de
schermresoluties 800*600; 1024*768 en 1600*1200. Ik ga er vanuit dat vrijwel iedereen een andere (versie)
browser gebruikt en je komt ook de meest uiteenlopende schermresoluties tegen. Geef dus eens wat feedback
over de ervaringen met de VSG-site met jouw scherminstellingen en browser. Alle andere suggesties tot
verbetering zijn natuurlijk ook meer dan welkom.
Mijn eigen wensen zijn op dit moment:




af te komen van de vervelende reclamebanners die telkens in beeld floepen. De achtergrond van die twee
banners: Tripod Lycos biedt gratis 5 Mb hostruimte aan op het internet onder een adres dat voor iedereen
toegankelijk is. Die gratis service betekent dat je een banner voor lief moet nemen. De tweede banner komt
van V3. V3 biedt gratis een makkelijke naam aan als vervanging voor de wel zeer uitbundige (en dus
moeilijk bereikbare) naam van Tripod Lycos. Beide services zijn dus gratis maar veroorzaken de storende
banners. Als het aantal bezoekers toeneemt is het wellicht te overwegen een eigen domeinnaam aan te
vragen als VSG en de site dan te gaan hosten op een commerciële host. De kosten daarvan zakken uitbundig
de laatste tijd, maar zijn zeker nog niet te verwaarlozen (ƒ 170,00 per jaar voor 10Mb met een com of org
domeinregistratie is de laagste prijs die ik op dit moment kan vinden). Met een beetje bezoekers op de site
kan hier wellicht een lokale sponsor voor gevonden worden die in ruil voor een banner de kosten voor zijn
rekening neemt.
veel meer bezoekers op de site;



een routekaartje/beschrijving op de site naar het Speulder voor nieuwe leden en voor bezoekende clubs.
Wie kent Ermelo en omgeving goed genoeg om hier een tekstvoorstel voor te maken? Een kaartje heb ik al.



de oudere VSG-bulletins om te werken naar een uniforme stijl. Het eerste nummer (69) is klaar, want dat
kon echt niet meer. Natuurlijk heb ik wat ervaring opgebouwd met het bouwen van deze site en ik merk dan
ook dat de eerste creaties niet echt meer passen binnen de site zoals die er nu uitziet;



een andere hoog scorende wens is een clublid te vinden die als backup kan dienen voor het geval er
rampjes gebeuren. Daar zou een schaduw kunnen draaien van de site waar onderhoud op zou kunnen
gebeuren voor het geval ik of mijn PC storingen vertonen. Is er iemand die een beetje bedreven is/wil
worden met internet, MS Frontpage en FTP en die bovendien beschikt over een PC met internet verbinding
en hier zin in heeft?

Herkennen is belangrijk
In 1964 speelden in de toenmalige DDR de schakers Muller en Straube tegen elkaar. De partij eindigde met het
volgende eindspel:

Er volgde 1. … Ta8 2. Kg7 Ta7+ waarna remise werd overeengekomen.
In het begin van de 17e eeuw schreef de Spanjaard Polerio een verhandeling over “het hoekspel van Polerio.
Daarbij gaat het o.a. om een eindspeltruc met zetdwang na een torenoffer. Bekijkt u het volgende diagram, lees
de oplossing en probeer dan het eerste diagram eens op te lossen. Grote kans dat dit lukt, omdat u nu het
Poleriothema herkent!

1. Ta1!! Kxa1 2. Kc2!! En na de pionnenlopen wint wit!

John van der Wiel in Harderwijk
Begin oktober bezocht John van der Wiel op uitnodiging van de Harderwijker schaakclub De Combinatie de
Kiekmure. Onder het mom van promotie hadden onze buren geld verzameld bij gemeente, KNSB, clubkas en
sponsors. De bedoeling was dat 40 kinderen de schaakdegens zouden kruisen met de gerenommeerde
tegenstander. Dit aantal werd echter in geen velden of wegen gevonden, ondanks uitnodigende brieven aan
scholen en schaakclubs in de wijde omtrek. Dit was de reden van de aanwezigheid van een aantal volwassen
schakers. Zij mochten de openblijvende borden bezetten. Het VSG deed mee met 5 jeugdleden en een paar
volwassenen. Zelf had ik ook de eer om tegen Van der wiel te mogen schaken. Ik had me voorgenomen hem
goed partij te geven, maar de opening was al in zijn voordeel, evenals het geringe aantal tegenstanders (25) en

het relatief hoge aantal kinderen. Daarbij kwam ook nog dat ik niet in vorm was, reden genoeg voor John om mij
in 22 zetten van het bord te meppen. Hoe dat ging kunt u meemaken in de volgende partijbeschrijving.
J. v.d. Wiel

S. Westra

1.

e2-e4, e7-e5

2.

Pg1-f3, Pb8-c6
"Hij speelde vroeger vaak Schots", dacht ik. Verwoed begon ik in mijn geheugen te
zoeken naar varianten van deze scherpe opening.

3.

Lf1-b5
"Geen Schots, maar misschien krijg ik de kans het Marshallgambiet te spelen, daar
weet ik wel wat van."
..., a7-a6

4. Lb5xc6
"De afruilvariant, jammer hoor! Hij wil het zeker overzichtelijk houden. Ik ben van
mijn bekende varianten af, goed opletten dan maar."
..., d7xc6
5. 0-0, Lf8-d6
"Een schijnbaar logische, maar toch minderwaardige voortzetting" staat in mijn
theorieboek dat ik 's avonds er op na sloeg. Als vervolg wordt gegeven "6. d4 Lg4 7. dxe5 Lxf3 8. Dxf3 Lxe5 9.
Pc3 Pf6 10. Lf4! en wit heeft duidelijk voordeel." Let op het vervolg
6. d2-d4, Lc8-g4
7. d4xe5, Lg4xf3
8. Dd1xf3, Ld6xe5
9. Pb1-d2

Afwijking op de theorie, een versterking lijkt me.

…, Dd8-e7
Hier begin ik al kromme zetten te spelen. De reden dat de theorie wit het voordeel
geeft (zie commentaar bij de 6e zet) ligt trouwens in het feit dat zwart zijn wapen -het loperpaar- zomaar
vrijwillig heeft weggegeven.
10. Pd2-c4, Le5-f6
11. Lc1-f4, Lf6-g5
12. Ta1-d1, Lg5xf4
13. Df3xf4
Wit heeft zich gewoon ontwikkeld, terwijl zwart nog met zijn koning in het centrum
staat, de torens nog op hun uitgangspositie heeft en het paard op g8 nog in de stal.
...., Pg8-f6
14. Pc4-e3, 0-0 In mijn onnozelheid dacht ik: "Nu kom ik toch nog in het spel." Hoe kon ik vermoeden dat
mijn gevreesde tegenspeler hier al zijn dodelijke 18e zet in gedachten had?
15. Pe3-f5, De7xe4
16. Df4-g5, Pf6-e8

"Dat is in ieder geval een pionnetje voorsprong, nu jij makker.".

17. Tf1-e1, f7-f6
18. Pf5-h6+, Kg8-h8
19. Dg5-c5

HELLUP

..., De4xe1+
20. Td1xe1, Pe8-d6
21. Ph6-g4, f6-f5
22. Pg4-e5 en hier besloot ik grootmoedig de eer aan mijn tegenspeler te laten. Hij was gewoon een paar maatjes
te groot voor mij. Van der Wiel won trouwens al zijn partijen!

Rie Timmer in actie
(Rob Boterenbrood en Sape Westra)
Rie Timmer heeft in haar beste schaakjaren verscheidene malen gestreden om het nationaal kampioenschap bij
de dames. Ook deed ze meerdere malen mee aan de schaakolympiade en aan internationale toernooien. In dit
artikel tonen we u een simultaanpartij tegen Boris Spasski, gespeeld op 24 juni 1964.
Spasski Timmer
1.

e2-e4, d7-d6

2.

d2-d4, Pg8-f6

3.

Pb1-c3, e7-e5

4.

d4xe5, d6xe5

5.

Dd1xd8+, Ke8xd8

6.

Lc1-g5, Lc8-e6 De opening verloopt volgens de "Rie Timmer beginselen". Vele VSG-ers die tegen haar
hebben geschaakt kregen te maken met dit soort openingen. Hier is Le6 de aangewezen zet, omdat wit na
bijv. Ld6 initiatief krijgt d.m.v. Lc4.

7.

Pg1-f3, Lf8-d6

8.

0-0-0, Kd8-e7

9.

Pf3-h4, g7-g6 Zwart wil koste wat het kost het witte paard van f5 afhouden. Rie heeft goed berekend dat de
vrijwillige penning van het paard op f6 met haar volgende zet wordt opgelost.

10. f2-f4, h7-h6
11. Lg5xf6+, Ke7xf6
12. f4-f5 Zwart moet nu zeer principiële keuzes maken. Slaan op f5 of met de loper naar d7. In haar eigen stijl

besluit Rie voor het laatste
...., Le6-d7
13. Pc3-d5+, Kf6-g7
14. Lf1-c4, Th8-f8
15. Th1-f1 Zwart staat voor een probleem; er lijken geen goede zetten meer voorhanden, b7-b5 lijkt het enige,
maar echt prettig zijn dit soort zetten niet.
...., Pb8-c6

16.
17.

Pd5xc7!!, Ta8-c8
f5xg6 Sterker voor wit is Td1xd6. Na Txc7, fxg6 Pd4, Ld3 blijft hij gewoon 2 pionnen voor bij betere
stelling.
..., Pc6-d4! Zwart trekt met deze zet het initiatief naar zich toe.

18.

Tf1xf7+, Tf8xf7

19.

Lc4xf7, Tc8xc7

20.

c2-c3,

…., Ld6-e7 Een actievere mogelijkheid is Lg4 en daarna pas Le7. Het loperpaar wordt dan namelijk zo
actief dat de 3 witte pionnen meer er niet tegen zijn opgewassen.
22.

Ph4-f3, Le7-f6 Nu kon Lg4 niet vanwege Pxd4 met een schaakje op e6.

23.

Kc1-d2, Pd4xf3+

24.

g2xf3, Lf6-g5+

25.

Kd2-d3, Ld7-h3 Ook sterk was Lb5+. Na c4 Td7+, Ld5 Le8, Tg1 Lf4, h4 h5 heeft zwart alle troeven in
handen.

26.

Kd3-e2, Tc7-d7

27.

Td1-d5, Lg5-f4

28.

b2-b4, h6-h5

29.

30.

c3-c4, h5-h4 Om de witte druk op de damevleugel te neutraliseren lijkt b6 de aangewezen zet. Wit heeft in
vergelijking met de partij dan meer zetten nodig om een vrijpion te creëren.
c4-c5, Lf4xh2

31. b4-b5, Td7xd5 Nog steeds was b6 de aangewezen zet. Nu krijgt wit gratis en voor niks een extra pion in het
centrum.
32. e4xd5, Lh2-g1
33. c5-c6, b7xc6
34. b5xc6, Lg1-b6
35. d5-d6, Kg7-f8
36. Lf7-d5, Lh3-c8
37. f3-f4 Een sterke zet waarmee de koning de benodigde velden krijgt. Daardoor weet wit nog net de remise
haven te bereiken.
..., e5xf4?! I.p.v. de f-pion te slaan was Lg4 een zet waarmee wit nog onder druk kon worden gezet.

Stelling na Lg4
Na de koningzet slaat zwart de pion en wit heeft nog heel wat zweetdruppels te gaan.
38.

Ke2-f3, Kf8-g7

39.

Ld5-e4, Kg7-f6

40. Kf3-g2, Kf6-g7 en hier besloten beide spelers tot remise. Een dankbaar resultaat van Rie Timmer tegen de
toenmalige zeer sterke Boris Spasski, toch had er naar onze smaak meer ingezeten!

Een partij om na te spelen.
Mondria – Westra, interne competitie
Op 31 oktober werd de achtste ronde van de interne competitie gespeeld. Zoals elke schaakavond leverde ook
deze avond spektakel op; verscheidene partijen op het scherpst van de snede, verhitte gezichten, opmerkingen
over en weer, een dringend remiseaanbod en tevreden glimlachen na een gewonnen partij. Sommige partijen zijn
het naspelen meer dan waard. Zo ook, naar mijn bescheiden mening, onderstaande partij. Mondria timmert stevig
aan de stijgende weg, Westra handhaaft zich tot dusver in de top. Beide spelers zijn bekend vanwege hun open
manier van spelen. Het moest dus wel een leuk potje worden. Oordeel zelf.
Mondria-Westra
1.

d2-d4, Pg8-f6

2.

c2-c4, g7-g6

3.

Pb1-c3, Lf8-g7

4.

Lc1-g5, h7-h6

5.

Lg5-h4, d7-d6

6.

e2-e3, Lc8-f5

7.

f2-f3, c7-c6

8.

Dd1-b3 Een moeilijk moment voor zwart; er zijn meerdere mogelijkheden om op de witte dameuitval te
reageren: Dc7, Dc8 of b6. De dame op de c-lijn is geen goed idee vanwege de druk die de witte toren
spoedig vanaf c1 zal gaan uitvoeren, b6 lijkt de zwarte pionnenstructuur aan te tasten. Daarom koos Westra
voor het absurdistische
…, Lc8 Gedachten achter deze zet zijn: zwart heeft geen ontwikkelingsachter-stand, de witveldige loper
moet op het bord blijven.
..., Lf5-c8

9.

Db3-c2, Dd8-a5

10. Lf1-d3, Pb8-a6
11. a2-a3, c6-c5
12. Ta1-d1, 0-0
13. d4-d5 Wit kiest ervoor de spanning in het centrum voorlopig op te heffen. Door d5 wordt het bord in twee
delen gesneden, een plotselinge zwaai van de zwarte dame naar h5 is niet meer mogelijk.
..., Lc8-d7
14. Td1-d2, Pa6-c7
15. g2-g4 Wit acht de tijd rijp voor een opstoot op de koningsvleugel. Om het paard op c3 te kunnen laten
meedoen heeft hij Td2 gespeeld. De witte opstoot komt wellicht iets te vroeg; eerst verder ontwikkelen was
beter. Zwart beantwoordt de witte opmars met een opstoot op de andere vleugel. Hij grijpt nu het initiatief.
..., b7-b5
16. Lh4xf6, Lg7xf6
17. Pc3-e4, Lf6-g7 Terecht blijft de loper op de lange diagonaal. Het schaakje op h4 was verspilling geweest.
De witte koning loopt weg en wit heeft allerlei mogelijkheden om met behulp van de dame-loperbatterij
nare dingen te doen.
18. Pe4-g3, b5xc4
19. Ld3xc4, Ta8-b8

De zwarte stukken gaan steeds beter samenwerken. De loper op g7 en de toren op b8 zijn een ideaal paar, de
loper op d7 kan er vliegensvlug bij komen en de dame op a5 staat klaar om actief te worden. De hoofddreiging is
natuurlijk Txb2! Vanwege de gepende toren gaat wit ten onder.
20.

b2-b3, Lg7-c3

21.

Pg1-e2, Lc3xd2+

22.

Dc2xd2, Da5xd2+ Zwart laat hier een kans op meer voordeel onbenut; met Dxa3 wint hij nog een pion,
blijft zijn dame op het bord en houdt hij een stelling met veel meer mogelijkheden. Door deze afruil krijgt
wit kansen; zijn paarden spelen weldra sterk mee en de opgespeelde pionnen op de koningsvleugel dreigen

al wijzend naar de overkant.
23.

Ke1xd2, Pc7-a8 Een vreemde zet, gespeeld met de gedachte de witte pionnen aan te vallen. Zwart is het
spoor enigszins bijster en wit profiteert ervan.

24.

Pe2-c3, Pa8-b6

25.

Lc4-d3, Tf8-c8

26.

Ld3-c2, Kg8-g7

27.

h2-h4, f7-f6

28.

g4-g5, f6xg5

29.

h4-h5

Doordat zwart slap speelt geeft hij wit mogelijkheden.
…, Ld7-e8 Beter lijkt Tf8. Zwart speelt nu zijn loper weg van de diagonaal c8-h3, terwijl daar juist witte
velden zijn die hij moet blijven beheersen. Een ander nadeel is dat de zwarte torens nu afgescheiden zijn van de
koningsvleugel.
30.

f3-f4, Le8-f7

31.

f4xg5, h6xg5

32.

h5-h6+, Kg7-h8

33.

Pg3-e4, Lf7xd5

34.

Pc3xd5, Pb6xd5

35.

Pe4xg5, Tc8-f8

36.

37.

Lc2xg6, Pd5-f6 Zwart betrekt zijn paard in de verdediging; via d7 speelt hij hem naar het sterke veld e5.
Een andere mogelijkheid was om met Tf2 en Tbf8 beide torens actief te laten worden.
Th1-g1, Pf6-d7

38.

Pg38-f7+, Tf8xf7

39. Lg6xf7, Pd7-e5
40. Tg1-g7, Pe5xf7
41. Tg7xf7, Tb8xb3
42. Tf7xe7, Tb3xa3
43. Te7-d7, Ta3-a6
44. h6-h7, d6-d5 en moegestreden schudden de spelers elkaar de remisehand. Een vechtpartij waarin wit goed
uit de opening leek te komen, zwart het initiatief overnam en voordeel kreeg, dit voordeel niet uitbuitte en
planloos verderging waardoor wit actief tegenspel ontwikkelde en zwart ternauwernood wist te ontsnappen.

Schaak mee met VSG
VSG-ers aan zet
Dit keer komen in deze rubriek alleen maar stellingen voor, afkomstig van partijen waarin een (ex)lid van VSG
speelde. U zult verbaasd staan van de prachtige partijfragmenten die we u kunnen voorschotelen! De oplossingen
staan elders in dit bulletin.

Diagram 1
Zwart heeft zojuist Ph7 gespeeld, hij denkt de witte aanval over te kunnen nemen. Wit heeft verder gekeken, ziet
u hoe hij won?

Diagram 2
Je zou op het eerste gezicht niet zeggen dat deze stelling uit een partij is tussen twee van de sterkste schakers, die
VSG heeft gekend. Welke winnende zet deed wit?

Diagram 3
Dit fragment komt uit een partij die Albert Visscher speelde in december 1966. Door scherp spel is hij in het
voordeel gekomen. Hoe maakt wit het af?

Diagram 4
Wit bouwde zijn stelling goed op en won uiteindelijk de partij. Hoe had hij nu snel kunnen winnen?

Vooraankondiging
Op 20 januari 2001 wordt weer het befaamde en gezellige Rie Timmer rapidtoernooi gehouden. Reserveer nu
reeds deze datum in uw agenda. In de weken voor het toernooi kunt u zich inschrijven. Hiervoor zal tijdens een
aantal clubavonden een intekenlijst rondgaan, waarop u uw gegevens kunt vermelden. Kent u mensen die het
leuk zouden vinden om ook mee te doen? Maak hen attent op ons toernooi! De kosten zijn ƒ 12,50 en we spelen
weer in groepen van 6 spelers, waarvan de drie hoogst eindigenden een prijs in natura kunnen uitkiezen.

VSG teams doen het goed
De 4 VSG teams die in de OSBO competitie spelen komen erg goed voor de dag. Na twee speelronden zijn al
onze teams in de top van hun groep terug te vinden. In sommige groepen heeft al een duidelijke afscheiding
plaatsgevonden. In de 4e klasse A bijvoorbeeld staan de eerste 3 teams na twee speelronden al 3 matchpunten los
van hun achtervolgers! Toch kan er nog van alles gebeuren, want de competitie is nog maar in het begin. We zijn
benieuwd wat er na weer twee speelronden te melden is. In ieder geval wensen we alle schakers veel succes in
OSBO verband! Voor de duidelijkheid vermelden we de standen in de verschillende groepen:

1e klasse A

M

B

1. Zutphen

3

10

2. Wageningen 2

3

9,5

3. VSG

3

9

1. ASV 4

2

10

2. O & O 2

2

8

3. Schaakstad 4

2

6,5

4. Combinatie

1

5,5

5. Ede

0

5,5

3e klasse F

M

B

1. DoDo

4

9,5

2. VSG 2

4

8

3. Nunspeet

2

7,5

4. Lelystad 3

2

6,5

5. ZSG 4

2

6,5

6. Pegasus 2

2

5,5

7. Caissa

0

3

8. Dronten

0

1,5

4e klasse B

M

B

1. VSG 3

4

11

2. Ugchelen 2

4

9,5

3. Schaakstad 9

4

8

4. Twello 2

2

7

5. Eureka

1

4,5

6. Ons Genoegen

1

4

7. Voorst 3

0

3,5

8. Eerbeek 2

0

0,5

4e klasse A

M

B

1. O & O 4

4

8,5

2. Denk en Zet 2

4

8,5

3. VSG 4

4

6

4. Zeepaard

1

5,5

5. ZSG 5

1

5,5

6. Combinatie 2

1

5,5

7. Meppel 4

1

4

8. Pegasus 3

0

3,5

Oplossingen:
Diagram 1 (Mark de Graaf)
29. Pxe5!! Kg8 (Txf5 kan niet wegens ) 30. Pg6!! Dd6 31. Pxf8 Pxf8 32. Df7+ en zwart gaf op.

Diagram 2 (A. Visscher – W.A. Freen, 20 mei 1986)
32. Te6 en zwart gaf direct op wegens het ondekbaar mat (speel het maar eens na!)

Diagram 3 (A. Visscher - P. Visser)
25. Ld4! Het is direct uit vanwege de dreiging f5!

Diagram 4 (S. Westra – R. Hollmann)
26. Pxe6! Na deze krachtzet kan zwart geen Dxe5 spelen vanwege 27. Dxf7, Txf7 28. Td8+ met mat op de
volgende zet. Zwart heeft niet anders dan 26. …, De7 waarna wit de kwaliteit wint bij veel betere stelling.

